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1.	  Säkerhet	   
	  

Spänningsförande komponenter     
Denna symbol på en komponent eller skydd indikerar att spänningsförande 
detaljer finns. Komponent eller skydd får endast lösgöras av behörig 
servicetekniker. 
 
Tillverkningsnummer 
På kylskåpets typskylt finns apparatens tillverkningsnummer. Typskylten är 
placerad innanför maskinrumsluckan till höger inuti skåpet. 
 
Uppställning 
Saknas skyddslucka baktill på skåpet ska den placeras med baksidan mot vägg. 
Koppla in nätsladden först efter det att produkten är uppställd. 
 
Vid flyttning 
Dra alltid ut nätsladden innan flytt av skåpet. Risken finns annars att kabeln 
sträcks ut och skadas varpå kortslutning kan uppstå. Använd handskar vid flytt då 
det kan finnas skarpa kanter på baksidan av kylskåpet. 
 
Vid rengöring 
Dra alltid ut nätsladden innan rengöring av kylskåpet där risk finns för att komma 
åt spänning eller roterande fläktar, till exempel vid rengöring av kondensorer eller 
borttagning av damm i kompressorutrymmet. 
 
Förvaring 
Förvara endast de varor som kylskåpet är avsedd för. Förvara aldrig explosiva 
gaser eller vätskor, de kan skada person och egendom.  
 
Överlåtelse eller försäljning 
Spara bruksanvisningen, den skall finnas med vid eventuell överlåtelse eller 
försäljning av produkten. 
 
Skrotning av gamla produkter 
Kapa anslutningssladden så nära kylskåpet som möjligt. Tag bort dörrar så att 
lekande barn inte kan bli instängda. Kylskåpet ska lämnas på uppsamlingsplats 
för återvinning av el- och elektronikkomponenter. För ytterligare upplysningar om 
återvinning kontakta den lokala myndigheten. 
 
Vid service 
Dra alltid ut nätsladden innan service påbörjas.  
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2.	  Användaranvisning	  	  
	  

2.1	  Installation	  och	  montering	  
	  

Transport 
Det rekommenderas att kylskåpet transporteras till monteringsplatsen i 
transportförpackning. Vid transport bör man undvika att luta skåpet. Om kylskåpet 
har lutats kraftigt bör man vänta i 15 minuter innan det startas för att oljan i 
kompressorn ska rinna ner till rätt plats. 
 
Packa upp 
Ta ut kylskåpet ur transportförpackningen och avlägsna den vita plasten från 
hyllor och väggar. Kontrollera att kylskåpet är fritt från skador. Eventuella skador 
ska meddelas omgående till Cerlic Controls AB. 
 
Montering/Placering 
Kylskåpet är avsedd för placering inomhus. Om mekaniska hjälpmedel används 
vid placering av kylskåpet skall konstruktionen i botten aktas så att den inte 
skadas. 
 
För att garantera en störningsfri drift och låg energiförbrukning rekommenderas 
inte placering nära värmealstrande apparater eller element, ej heller direkt i 
solsken eller luftdrag. Exempel är luftdrag från dörrar, klimatanläggningar, fläktar. 
 
Enheten i standardutförande ger avsedda temperaturprestanda i 
omgivningstemperatur mellan + 15◦C och + 25◦C och klimatklass 3 i europeisk 
norm EN 441 om ej annat är överenskommet. 
 
Vid installation skall beaktas att tillräcklig ventilation ges för kylmaskinens 
värmeavgivning och för eventuell förångning av tövatten. 
 
Kylskåpet skall justeras in så vågrätt som möjligt. Maximal avvikelse får vara +/-
0,5 ◦C. Kontrollera att alla ben bär för att garantera funktion av dörrar och lås,. 

	  

2.2	  Rengöring	  efter	  montering	  
	  

Torka	  av	  kylskåpet	  in	  och	  utvändigt	  innan	  den	  tas	  i	  bruk.	  Använd	  ett	  neutralt	  
rengöringsmedel.	  Om	  annat	  rengöringsmedel	  används	  avsluta	  rengöringen	  med	  ett	  
neutralt	  medel.	  Se	  avsnitt	  2.5	  rengöring	  

	  

2.3	  Start	  av	  produkt	  
	  

Temperatur	  
Om	  kylskåpet	  har	  förvarats	  i	  ett	  ouppvärmt	  utrymme	  så	  att	  maskineriets	  temperatur	  
understiger	  0	  grader	  C	  så	  måste	  den	  förvaras	  inomhus	  till	  kompressorns	  temperatur	  
stigit	  till	  +	  10°C	  innan	  den	  startas,	  annars	  kan	  skador	  uppstå	  på	  kompressorn.	  
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Start	  
Först	  efter	  att	  kylskåpet	  har	  varit	  på	  plats	  i	  3	  timmar	  kan	  det	  startas.	  Anslut	  
kylskåpet	  till	  elnätet	  med	  en	  skyddsjordad	  kontakt.	  Vägguttaget	  ska	  vara	  försett	  med	  
en	  10/16A.s	  trög	  säkring.	  Kontrollera	  att	  den	  lokala	  spänningen	  motsvarar	  
kylskåpets.	  Starta	  kylskåpet	  med	  strömbrytaren.	  Skåpets	  temperatur	  sjunker	  till	  det	  
fabriksinställda	  värdet.	  Provflaskor	  bör	  inte	  placeras	  i	  kylskåpet	  förrän	  det	  
fabriksinställda	  värdet	  har	  nåtts.	  
	  
Inställning	  temperatur	  
Vid	  en	  inställning	  på	  panelen	  av	  +	  2°C	  kommer	  provet	  att	  ha	  en	  temperatur	  mellan	  0	  
och	  +	  4°C.	  Kylen	  avfrostas	  automatiskt	  var	  åttonde	  timme.	  Under	  automatisk	  
avfrostning	  visar	  lysdioden	  under	  symbolen	  (6)	  fast	  sken.	  

	  

2.4	  Manöverpanel	  
	  

Normalt	  visar	  styrenheten	  lufttemperaturen	  i	  skåpet.	  Genom	  att	  hålla	  inne	  pil	  
nedåtknappen	  3	  sekunder	  visas	  vilken	  temperatur	  styrenheten	  är	  inställd	  på	  
(börvärdet).	  Normalt	  +2/+4°C.	  Värdet	  ändras	  genom	  att	  trycka	  (1)	  upp	  eller	  	  (3)	  ned.	  
	  
Det	  sist	  inställda	  värdet	  sparas	  automatiskt	  när	  regulatorn	  återgår	  till	  
temperaturvisning.	  
	  
Om	  det	  finns	  behov	  av	  extra	  avfrostning	  tryck	  två	  gånger	  på	  knapp	  med	  ljussymbol.	  
Lysdioden	  med	  avfrostningssymbol	  lyser	  under	  avfrostning	  och	  displayen	  visar	  
(dEF)	  vid	  avfrostning.	  Displayen	  återgår	  till	  visning	  av	  aktuell	  temperatur	  efter	  
avfrostning.	  
	  
När	  kompressorn	  är	  i	  drift	  lyser	  lysdioden	  under	  symbolen	  (4)	  med	  fast	  sken.	  
	  
Förångarfläkt	  i	  drift	  visas	  under	  symbolen	  (5).	  
	  
Belysningsknapp	  (11)	  är	  ej	  inkopplad	  i	  standardinställningar	  när	  skåpet	  inte	  är	  
utrustat	  med	  LED	  belysning.	  När	  skåpet	  har	  LED	  belysning	  styrs	  det	  av	  en	  
magnetsensor	  kopplad	  till	  dörren.	  När	  dörren	  öppnas	  tänds	  belysningen.	  Om	  man	  
vill	  att	  belysningen	  alltid	  skall	  vara	  tänd	  kan	  man	  sätta	  på	  den	  genom	  att	  trycka	  på	  
knappen	  med	  ljussymbol.	  (se	  komplett	  manual	  för	  regulatorn	  för	  mera	  information)	  
	  
On/off	  knapp	  hittas	  i	  övre	  front	  ned	  mot	  dörren.	  Denna	  stänger	  av	  hela	  skåpet.	  
	  
Danfoss	  ERC	  102	  
	  
Alla	  regulatorer	  är	  kodade	  vid	  leverans.	  Denna	  kod	  behövs	  för	  att	  justera	  
inställningarna.	  Börvärdet	  går	  att	  justera	  +/-‐2°C	  utan	  att	  ange	  koden.	  Koden	  
finns	  i	  parameterlistan.	  
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2.5	  Rengöring	  
	  

Användning 
Hur ofta kylskåpet behöver rengöras beror på hur frekvent den används och vilka 
typer av prov som förvaras där. 
 
Rengöringsmedel 
Torka av skåpet in- och utvändigt. Använd ett neutralt rengöringsmedel. Om 
annat rengöringsmedel används avsluta rengöringen med ett neutralt medel. 
 
Rengöringsmedel som inte får användas är följande: 
- Kloridhaltiga 
- De som innehåller hypoklorit 
- Silverputs 
 
Vattenmängd 
Samtliga elektriska komponenter är kapslade IP44 eller högre vilket betyder att 
skåpet klarar oavsiktligt vattenstänk. Det är dock inte tillåtet att spola kylskåpet ut- 
eller invändigt, det kan innebära risk för allvarliga skador. 
 
Kondensorer 
Rengör minst 2 gånger per år och oftare om det är dammiga förhållanden. Innan 
rengöring skall strömmen slås av och stickkontakten tas ur vägguttaget. Till 
rengöringen kan en dammsugare användas eller en mjuk borste. Om kondensorn 
borstas av, bör man vara försiktig så att inte aluminiumlamellerna skadas. 
 
Dropprännor 
Kontrollera att inte smuts och damm täpper till avlopp. Hur ofta beror på hur 
frekvent kylskåpet används. 

 

2.6	  Service	  
	  
Vid service av kylskåpet ska nätsladden dras ur. Strömmatningen till transformatorn 
är kopplad så att den ej bryts när man stänger via brytaren. 
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2.7	  Felsökning	  
	  

Typ av fel Orsak Åtgärd 
Kylskåpet får ingen ström när 
strömbrytaren slås på. 

1. Stickkontakten är dåligt isatt i 
vägguttaget. 
2. Trasig säkring 

1. Sätt i stickkontakten ordentligt 
 
2. Byt säkring 

Kompressorn går men 
temperaturen sjunker inte till det 
inställda värdet. 

1.Provflaskorna är placerade så att 
de täpper till luftcirkulationen 
inuti skåpet. 
2.Kondensorn är smutsig 
3.Lufttillförseln till kondensorn är 
hämmad 
4.Omgivningstemperaturen är för 
hög. 
5.Dörrbrytaren fungerar inte 
(endast vissa produkter) 
6.Isbildning på förångaren 
 
7.Fläkten står stilla 

1.Placera om flaskorna så att 
luften kan cirkulera. 
 
2.Rengör kondensorn. (2.5) 
3. Avlägsna hindret så att luft 
kommer till kondensorn. 
4. Kontrollera skåpets omgivning. 
(Avsnitt 2.1) 
5.Kontrollera att brytaren rör sig. 
 
6)Starta manuell avfrostning. Se 
till att all is försvinner. 
7.Ring servicetekniker 
 
 

Kylskåpets invändiga temperatur 
är högre än normalt. 
Kompressorn är inte igång. 

Avfrostning pågår. I displayen 
visas (-d-) och symbolen för 
avfrostning lyser. 

Kontrollera att temperaturen går 
ned då avfrostningen är klar. 

 
Det rinner vatten inuti kylskåpet. 1.Avlopp från dropprännor är täta 

av smuts. 
2.Avlopp från dropprännor är täta 
av is. 
 

1.Ta bort eventuell smuts med 
tops. 
2.Starta manuell avfrostning. Se 
till att all is försvinner. 

Det bildas mycket frost eller is 
inuti kylskåpet. 

1.Dörren stängs inte riktigt. 
 
2. Dörren har stått öppen ofta. 
 

1.Kontrollera att tätningslisten är 
hel och ren. 
2.Starta manuell avfrostning. Se 
till att all is försvinner. 

	  
Om	  ovanstående	  åtgärder	  inte	  hjälper,	  ring	  servicetekniker.	  

	  
Display visar Orsak Återställning Åtgärd 
Hi Hög temp Automatiskt Ring servicetekniker 
LO Låg temp Automatiskt Ring servicetekniker 
dor Dörrlarm Automatiskt Stäng dörren, alt ring 

servicetekniker 
Etc Fel på realtidsklockan Vid inställning av tid, fel 

på realtidsklocka. 
Ring servicetekniker 

E0 Fel på givare 1 Automatiskt Ring servicetekniker 
E1 Fel på givare 2 (defrost) Automatiskt Ring servicetekniker 
E2 Fel på givare 3 Automatiskt Ring servicetekniker 
Ed Överskriden 

avfrostningstid 
Vid första korrekta 
avfrostning 

Ring servicetekniker 

Con Larm hög 
kondensortemperatur 

Manuell Ring servicetekniker 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



fghj  
 

 

	   8	  

	  
	  	  	  	  Kyl	  	  	  	  	  Kyl	  

	  
	  
	  
	  

3.	  Dokumentation	  

3.1	  Komponentplacering	  /	  Elschema	  
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3.2	  Material	  och	  måttspecifikation	  
	  

	  
	  
	  


