
 

Manual SW EXERGON Gasolkylskåp SW-150  2010-10   1:4 

 
 

Manual 
Gasolkylskåp SW-150  

Art NR: 10-5100 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manual SW EXERGON Gasolkylskåp SW-150  2010-10   2:4 

Läs dessa instruktioner noga innan du startar kylskåpet! 

 

Installation av kylskåpet  

Placera skåpet på ett stabilt horisontalt underlag. 
Det är viktigt att kylskåpet är väl ventilerat. Vid inbyggnad bör en luftspalt på 5-10cm 
anordnas i skåpets bak- & överkant samt sidor.  
Placera aldrig het mat eller dryck direkt i kylslåpet innan de svalnat ordentligt. Tillse att 
luften i kylskåpet kan cirkulera, överfyll inte skåpet med varor.  

Gasoldrift 

Tillse att utrymmet där kylskåpet är placerat är väl ventilerat. Skåpet ansluts via 
gummislang/kopparrör till reducerventilen på tuben. Gasoltuben placeras i ett väl 
ventilerat & skyddat utrymme helst utomhus. Kontrollera regelbundet alla anslutningar 
med läckspray alt. fast installerad läckindikator/elektroniskt gaslarm.  
Startvredet till höger på frontpanelen, är anslutet till en gasbrännare med tändsäkring 
samt utrustat med en piezoelektrisk gnisttändare. Tändsäkringen stoppar automatiskt 
gasflödet till brännaren om gasollågan slocknar.   
 
• Starta kylen genom att först trycka in startvredet (pos.6) 15-20 sekunder och, med 

vredet fortsatt intryckt, vrida fullt ut åt höger några gånger. Ett tydligt klick hörs 
varje gång från gnisttändaren & gasbrännaren tänds.  

• Håll vredet intryckt tills gasbrännaren brinner med en stadig låga. Notera att nålen 
på flamindikatorn till höger på panelen (pos.5) går upp stadigt på den gröna delen av 
skalan. 

• Du kanske måste upprepa startförfarandet om kylskåpet stått oanvänt under en tid 
eller om gasoltuben bytts. Luft kan nämligen ha kommit in i systemet & denna måste 
ventileras bort innan gasbrännaren kan starta. Vänta någon minut mellan start- 
försöken om brännaren slocknar. 

• Lämna termostatvredet (pos.7) i max. högerläge. När kylskåpet uppnått lämplig 
temperatur kan vredet vridas ner till lämpligt driftsläge. 

• Kylen stängs av genom att först stänga inkommande gas. Vrid därefter tillbaka 
startvredet till startläge. Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt, så torkar skåpet ur 
& du slipper dålig lukt. 
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Underhåll & skötsel. 

Kylskåpet bör avfrostas regelbundet för att säkerställa funktionen. Stäng av kylskåpet 
& låt dörren stå öppen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa en kastrull med 
varm vatten i skåpet.  
Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål när du avfrostar!  
Rengör in- utsidan med ett milt rengöringsmedel, undvik rengöringsmedel med slipmedel 
e.dyl. Om kylskåpet inte skall användas för en längre tid, koppla bort gasmatning & låt 
kylskåpsdörren stå på glänt så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt. 
Kontrollera regelbundet inför varje säsong att alla slanganslutningar är täta med läck-
spray. Gummislangen bör bytas med 2-3-års intervall så att den inte åldras & blir skör. 
 
Om kylskåpet ger dålig kyla , kontrollera följande innan du kontaktar service: 
• Är slangar & kopplingar helt täta? 
• Är kylskåpet korrekt installerat horisontellt? 
• Är kylskåpet väl ventilerat? 
• Är kylskåpet överfyllt med varor? 
• Kan luften cirkulera inne i kylskåpet? 
 
Om du kontaktar service, uppge kylskåpets typ- & serienummer som finns på skylten på 
kylskåpets baksida.  
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Tekniska Data 

Höjd:   1130 mm  
Bredd:    600 mm 
Djup:     660 mm 
Vikt:       49 Kg 
Typ av kylalstring: Absorption 
Skåpvolym:  139 liter kyl + 11 liter frysfack 
Temperatur:  Kyl 0-10ºC, Frys -15ºC 
Klimatklass:  S, SN 
Köldmedium:  Ammoniak NH³, 225gram 
Isolering:  Cyclopentan 
Gas kategori:  Propan, I³+B/P(30) 
Gasolförbrukning: 22-28gram/timme 

 
1. Kylskåpshölje 

2. Dörr 

3. Dörrfack 

4. Frysfack 

5. Flamindikator 

6. Startvred 

7. Termostatvred 

8-9 (ej denna modell) 

10     Gallerhyllor  


