PARTYKYLARE PC-50E
HN 10170

Bruksanvisning

För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av
partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning
läsas noga och följas.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktigt!
Kylaren måste stå upprätt i 24 timmar innan
den används första gången, annars kan den
skadas och sluta fungera.
• Innan kylaren anslutas måste det säkerställas att
spänningen på anslutningsstället motsvarar den
angivna spänningen på märkskylten på kylarens
insida.
• Kylaren måste vara jordad. Om det sker en
kortslutning minskar jordning risken för elektriska
stötar. Kylaren har en jordat stickpropp.
Stickproppen måste anslutas till ett jordat uttag.
Kontakta en installatör om du är osäker på hur
kylaren skall anslutas på rätt sätt eller om
stickkontakten är jordad. Om det behöver
användas en förlängningssladd måste denna också
vara försedd med en jordat ledare (grön-gul). Den
elektriska säkerheten kan endast garanteras om
apparatens jordanslutning är godkänd.
• Placera inga tunga föremål på ledningen då det kan
förstöra den.
• Använd inte kylaren om ledningen är skadad.
• Om ledningen är skadad eller förstörd behöver den
bytas ut av en fackman.
• Dra inte i ledningen för att dra ut stickproppen ur
uttaget.
• Rör inte kylaren eller ledningen med blöta händer.
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• Dränk inte kylaren i vatten eller andra vätskor och
använd den inte i varma eller fuktiga områden som
badrum eller pool rum.
• Använd inte kylaren om det finns explosiva dampa i
närheten.
• Låt inte barn leka med kylaren.
• Blockera inte ventilationsöppningarna. Det måste
vara minst 10 cm till väggar och liknande.
• Stoppa inte in fingrar eller föremål i öppningarna.
• Placera inte kylaren i direkt solljus. Använd den inte
utomhus under längre perioder och ställ den
inomhus när den inte används.
• Stäng av strömmen innan rengöring.
• Försök aldrig själv att reparera kylaren. Den måste
repareras av en fackman för att undvika olyckor.
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KYLARENS HUVUDDELAR OCH TILLBEHÖR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Knapp för temperaturinställning. Tryck för att ställa in temperaturen.
Display: Blinkar under temperaturinställning och visar genomsnittstemperaturen inuti
kylaren.
LED-indikator: Rött ljus betyder att kylaren är igång och inget ljus betyder att kylaren är
avstängd.
ON/OFF-knapp: Tryck för att sätta igång eller stänga av kylaren.
Invändig kurva: Hängs upp på kylarens insida för att stapla drycker inom räckhåll om
kylaren inte är full.
Transparent lock som kan lyftas.
Handtag: Används för flytt av kylaren och för upphängning av utvändiga bord och korgar.
Sidobord.
Sidokorgar/flaskhållare.
Perforering för ventilation.
Strömledning.
Jordad stickpropp.
Hjullås: Låser hjulen för att undvika oavsiktlig rörelse.
Hjul med kullager: Gör det enkelt att flytta kylaren.
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Förpackningen innehåller
• Kylare (huvudenhet)
• 2 st. sidobord
• 2 st. sidokorgar/flaskhållare
• 2 st. invändiga korgar
• Bruksanvisning
Tillbehör
Invändiga korgar:
Häng korgarna inuit kylaren. På detta sätt kan drycker staplas inom räckhåll om kylaren inte är
full.
Sidobord:
Tryck upp hängarna på sidoborden och häng
på dem på handtaget. Maximal belastning på
bordet är 3 kg. Överbelasta inte sidoborden då
kylaren därvid kan bli instabil.
Sidokorgar:
Häng på sidokorgar på handtaget enligt bilden.
Elektrisk installation
Kylaren uppfyller följande EU-direktiv:
- Lågspänning 73/23 EG
- Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EEC
Vid defekter måste kylaren förses med extraskydd för att skydda användaren mot elektriska
stötar. Om uttaget är avsedd för en trestiftstickpropp skall den grön/gula ledaren anslutas till
terminalen märkt
.
Stickproppen måste anslutas till en passande stickkontakt som har installerats och jordats i
överenstämmelse med gällande nationella föreskrifter.
Kontakta en installatör om du är osäker på hur kylaren skall anslutas på rätt sätt eller om
stickkontakten är jordat.
Om det behöver användas en förlängningssladd måste denna också vara försedd med en jordat
ledare (grön-gul).
Före användning
Rengör kylaren invändigt med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka av den
ordentligt.
Temperaturen i kylaren beror av omgivningstemperaturen, hur ofta locket öppnas och mängden
av drycker i kylaren. Därför kan tiden det tar att uppnå den inställda temperaturen variera.
Kylaren är avsedd för att stå på en plan yta. Använd den inte i andra positioner. Låt kylaren stå
upprätt i 20 till 30 minuter innan den anslutas och startas om den har lutats under transport.
Om kylaren har legat ned behöver den stå upprätt i 24 timmar innan den används då den
förstörs annars.
Starta kylaren
1. Sätt i stickproppen i en jordad stickkontakt.
2. Tryck på ON/OFF-knappen på höger sida av displayen för att starta kylaren.
3. Tryck på termostatknappen tills önskad temperatur visas. Displayen blinkar under
justeringen. Temperaturområdet är 0-16 °C och displayen visar kylarens
genomsnittstemperatur.
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Saker som kan förbättra kylfunktionen
1. När kylaren används första gången bör den vara igång kontinuerligt under 12-18 timmar.
2. Flytta runt innehåller med jämna mellanrum så temperaturen fördelas jämt. Observera att
temperaturen är lägst längst nere i kylaren.
3. Öka avståndet mellan de enskilda flaskor/burkar i kylaren så de kan kylas ordentligt.
Överfyll inte kylaren.

ANVÄNDNING
Skötsel och rengöring
Varning: För att undvika elektriska stötar måste strömmen stängas av innan rengöring och
förflyttning. Ignoreras denna varning kan det resultera i personskador.
Allmänt
Använd inte kraftiga eller slipande kemikalier, ammoniak, klor, blekmedel, koncentrerade
rengöringsmedel, lösningsmedel eller skursvampar. Några av dessa ämnen kan lösa upp,
förstöra eller missfärga kylaren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stäng av strömmen till kylaren.
Ta av sidobord och sidokorgar.
Ta bort locket.
Ta bort kylarens innehåll.
Ta bort den avtagbara bottnen.
Torka av insidan med en fuktig trasa. Tillsätt lite ättika för att undvika mögel och svamp.
Rengör den avtagbara bottnen och locket med ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel.
Torka alla delarna noga efter rengöringen.
Vrid slitsarna i packningen och i gummihängslet neråt när locket skall samlas.

Viktigt: När kylaren inte används behöver den vara helt torr och ren för att undvika
mögelbildning. Låt locket vara lite öppet och förvara kylaren upprättstående i ett ventilerad
rum.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Nettokapacitet

50 l

Temperatur

0-16 °C

Märkspänning

220-240V AC, 50 Hz

Märkström

0,3 A

Dimensioner

Ø. 510 mm x H. 850 mm

Vikt

24 kg

Ledningslängd

2m

Automatisk avfrostning

Nej

Klimatklass

SN.N.ST. = +10 °C - +38 °C
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ENERGIMÄRKNING

INFORMATION
Denna symbol markerar att kylaren inte får bortskaffas med hushållssoporna. Den
måste lämnas på en återvinningscentral som elektronikskrot. Detta säkerställer
att kylarens återanvändbara delar upparbetas för återvinning och att de ickeåteranvändbara delarna bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EU:s direktiv om EMF
elektromagnetiska fält och farliga ämnen RoHS 2011/65 EU.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
 Vi förbehåller oss för ev. tryckfel!
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Tekniskt datablad
Varumärke

WASCO

Modell

HN 10170 – PC-50E

Kategori kyl/frysapparat för hushållsbruk

Kyl/svalskåp, svalskåp och vinkylare

Energieffektivitetsklass



Årlig elförbrukning i kWh



A+
106 kWh

Nettovolym kyl

50 L – 21 flaskor

Nettovolym frys och stjärnmärkning

-L

Klimatklass



SN-ST

Emission av luftburet ljud

46 dB(A) re 1 pW

Kan inbyggas

Nej

Märkspänning och frekvens

220-240V 50 Hz

Anmärkning:

 A+++ (högsta energiklassen) till G (lägsta energiklassen).
 Elförbrukning 106 kWh/år baserad på standardtestresultat för 24 timmar.
Den faktiska elförbrukningen beror på hur apparaten används och dess placering.
 Klimatklass SN-ST. Apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan er 10 °C
och 38 °C.
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