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12/24Volt kompressorkylskåp 220 liter 
DC-220 

Bruksanvisning 
 
 
 

 

Typ: SW220 

Art: 22-1620 

Läs dessa instruktioner innan du startar kylskåpet! 

Apparaten måste jordas och anslutas till lämpligt 12 eller 24 volt uttag. 
(Minst 120W DC)  Tillverkaren och säljaren tar inte ansvar för eventuell skada på 

grund av felaktig elektrisk installation. 
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Installation av kylskåpet  
Placera skåpet på ett stabilt & horisontellt underlag. Det är viktigt att tillse att kylskåpet är 
väl ventilerat. Vid inbyggnad bör en luftspalt på ca. 15cm anordnas vid kylskåpets sidor & 
överkant. Vid drift kan den fläktkylda kompressorn uppnå en temperatur runt ca. +80˚C vilket 
är helt normalt.  
Placera aldrig het mat eller dryck direkt i kylskåpet innan de svalnat ordentligt. Tillse att 
luften i kylskåpet kan cirkulera, överfyll inte skåpet med varor.  
 

Batteridrift 12Volt / 24Volt 
• Anslut kylskåpet till batteriet. Batterispänningen, som ställs om automatiskt för  12Volt/ 

24Volt,  kan variera ±10% från nominellt värde. Om spänningen inte är stabil eller för låg, 
startar inte kompressorn. Kompressorn återstartar när spänningen stabiliserats.   

• Starta kylen genom att vrida termostatvredet medsols till max. position, -18˚C.  
• Efter att kylen varit igång ca. 30 minuter, kan vredet injusteras till lämpligt läge.  
• Stäng av kylen genom att vrida vredet motsols till OFF (Från).  
• Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt, så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt. 
 

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 varmt 
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 elmatningen & låt 
kylskåpsdörren stå lite på glänt så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt. 
 
Om kylskåpet ger dålig kyla , kontrollera följande innan du kontaktar service: 
• Är kylskåpet korrekt installerat horisontellt? 
• Är kylskåpet väl ventilerat? 
• Är kylskåpet överfyllt med varor? 
• Kan luften cirkulera inne i kylskåpet? 
• Kontrollera att du har rätt batterispänning. 
Om du kontaktar service, uppge kylskåpets typ- & serienummer som finns på skylten på 
kylskåpets baksida.  
 
Tekniska Data SW220 
Modell:    DC-220 
Typ av kylalstring:  Kompressor 
Skåpvolym:   220 liter (194 liter kyl + 26 liter frysskåp) 
Kylmedium:   R134a, 70g 
Isolering:   Cyklopentan 
Kompressor:   75Watt. 12Volt, 6,25Amp alt. 24Volt, 3,13Amp 
Kylskåp:    0~+10˚C 
Frysfack:   max -15˚C 
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1.Hölje(Case) 2.Dörr Frys(Frozen Door). 3.Dörrhyllor(Door shelf) 4.Dörr Kyl(Door) 5.Termostat (Thermostat) 

6. Gallerhyllor(Matel shelf). 7. Frysskåp. 

 
 
Elektriskt kopplingsschema  

 

 
Tillverkare: Colku Industrial Co., Ltd 

Add: No.84 Area B,Sanshui Central Technology Industry Park,Leping,Sanshui Dist.,Foshan 
City,Guandong ,China 


