
DET GASDRIVNA KYLSKÅPET

BRUKSANVISNING
MOD. T171 - T242



KYLSKÅP

Först och främst vill vi tacka för det förtroende Du visat oss genom att köpa
ett                kylskåp. Vi GARANTERAR ATT ALLA kylskåp  har testas i 7
timmar. Denna test innebär att kylskåpet fungerar perfekt, och om detta
inte skulle vara fallet beror det (i 99% av fallen) på att gasflödet eller
gastrycket inte är det korrekta.

Kom ihåg att kylskåpen är speciella och att de skiljer sig helt från
motordrivna kylskåp. De har också den fördelen att de kan användas med
eller utan elektricitet (enligt beställning) vilket inte är fallet med elektriska
kylskåp som fungerar med kompressorer. Därför skall termostatknappen
ställas på MAX läge varje gång som kylskåpet sätts igång. Dessutom får
inga matvaror iläggas och dörren måste vara stängd under 5 timmar
från det att det startas tills det kan tas i bruk, eftersom dess kyleffekt är
begränsad (jämfört med kyleffekten hos elektriska kompressorkylskåp).

Ditt speciella kylskåp
- Är tillverkat för hand med material av hög kvalitet.
- Inga mekaniska fel kan uppstå (eftersom det inte finns några rörliga
delar eller motor).
- Har helt tyst gång.
- Framkallar inga vibrationer.
- Det måste behandlas på ett “speciellt” sätt (eftersom kyleffekten är lägre).

Eftersom kylskåpet har en säkerhetsventil och automatisk termostat kan
det vara igång även om Du är bortrest under flera dagar. Det räcker med
att lämna termostaten på MED. När Du kommer tillbaka reglerar Du
temperaturen enligt önskan med termostaten.

Om kylskåpet används på rätt sätt blir energiförbrukningen låg, vilket innebär
att det är mycket miljövänligt.

Även om kylskåpet fungerar tillfredsställande skall anvisningarna för Skötsel
och Rengöring utföras periodvis (beroende på hur det använts och var det
är placerat). Eftersom inga delar behöver demonteras kan detta göras innan
kylskåpet startas eller när gasbehållaren byts. Sköter Du om Ditt kylskåp
på rätt sätt kommer det att fungera under lång tid.

VIKTIGT: OM KYLSKÅPET ÄR UTRUSTAT MED ETT KIT FÖR
ELEKTRICITET FÅR ALDRIG GAS OCH ELEKTRICITET
ANVÄNDAS SAMTIDIGT.



SÅ HÄR SKALL KYLSKÅPET INSTALLERAS

· Installationen skall utföras enligt gällande föreskrifter i varje land. *

· Gasinstallationen och periodiska kontroller skall utföras av en auktoriserad
installatör.

· Minimiavstånden mellan kylskåpets sidor och lokalens väggar och tak
skall vara följande:

-  Baksida:  5 cm
-  Sidor:  5 cm
- Överdel: 30 cm

· Kylskåpet skall placeras på en plats med GOD VENTILATION och får
aldrig placeras i ett slutet rum, eftersom det måste finnas ett korrekt utsläpp
för gaserna, annars fungerar inte apparaten tillfredsställande. Kylskåpet
får ALDRIG installeras i ett sovrum.

· Arbetstrycket bör vara följande:
· för butangas: 20 mbar.
· för propangas: 30 mbar

· Placera kylskåpet på VÅGRÄT underlag.
.

UTAN RÄTT VÅGRÄT PLACERING FUNGERAR INTE KYLSKÅPET

RÄTT FEL



SÅ HÄR STARTAR DU KYLSKÅPET

Innan en ny gasbehållare ansluts måste den “avluftas” och det gör man
genom att den ansluts till en spis, kamin, element eller liknande under
ungefär 2 min.

Innan Du startar kylskåpet skall följande punkter iakttagas:

1. Rengör kylskåpet inuti med vatten blandat med bikarbonat för att ta bort
eventuell dålig lukt.

2. Anslut gasslangen till munstycket (D) med en klammer. FÖRSÄKRA
DIG OM ATT DET INTE FINNS NÅGRA GASLÄCKOR genom att
kontrollera alla anslutningar med tvållösning eller läckspray.

3. Montera in betterierna i boxen på baksidan av kylskåpet.

4. Placera kylskåpet vågrätt och se till att det har följande miniavstånd till
väggar och tak.

5. Öppna gasbehållarens ventil eller genom att öppna nätets huvudkran.
Försäkra Dig om att trycket är rätt.

6. Ställ in termostatknappen (C) på MAX läge.

7. Tryck in manöverknappen (B) helt och håll den i position    i 20 sekunder
tills luften har gått ur ledningarna och gasen nått brännaren.

8. Håll knappen (B) intryckt och vrid den samtidigt 90° tills den hamnar i
position · och vrid den sedan tillbaka till    . Släpp inte knappen (B) förrän
15 sekunder efter det att lågan tänts.

9. Om brännaren på baksidan av kylskåpet inte tänds skall steg 6 och 7
upprepas.

Man kan också tända brännaren med en tändsticka som appliceras till
öppningen i skyddsplåten medan knappen (B) hålls intryckt i position

10. När kylskåpet är tänt får inte dörren öppnas eller matvaror sättas in
förrän efter 5 timmar. Därefter är kylskåpet färdigt för användning.



11. Reglera temperaturen i kylskåpet enligt önskan med termostaten (C).

12. För avfrostning ställs termostaten (C) på MIN. Om det visar sig
nödvändigt kan gastillförseln avbrytas genom att man placerar
manöverknappen (B) i position •. Avfrosta kylskåpet så snart som
kylflänsarna inuti kylskåpet är täckta med is.

Beraknad Varmekonsumtion:

• Mod. T171: 0,274 KW
• Mod. T242: 0,372 KW

D
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INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING

För att få ut det mesta av Ditt kylskåp är det nödvändigt att periodvis
(åtminstone en gång om året, beroende på var det står och hur det används)
följa anvisningarna för Skötsel och Rengöring:

1. Rengör rören på kylskåpets baksida.

2. Rengör skorstenen.

3. Rengör brännaren

4. Rengör gasslangen med tryckluft.

För att utföra detta behöver man inte demontera någon del av kylskåpet.
Anvisningarna är enkla och de enda verkty som behövs är en pensel, en
manuell luftpump och en avlång borste.

Om Du sköter om Ditt kylskåp kommer alltid att vara hos Dig

KOM IHÅG!

A. -FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET INTE FINNS NÅGRA
GASLÄCKOR GENOM ATT KONTROLLERA
ANSLUTNINGARNA MED TVÅL LÖSNING ELLER
LÄCKSPRAY.
B. -INSTALLERA KYLSKÅPET I ETT VÄL VENTILERAT
UTRYMME.
C. -SE TILL ATT UNDERLAGET ÄR I VÅG



RENGÖRING AV KYLELEMENTETS RÖR

Rören som utgör kylelementet är placerade på apparatens baksida. De
måste alltid hållas rena, och man måste se till att damm och smuts inte
samlas där. Om de är rena fungerar kylskåpet bättre.

Rengöring sker med en liten borste och en fuktig trasa. Kom ihåg att
kylelementet är varmt, varför kylskåpet bör stängas av och Du bör vänta
ett par minuter innan Du gör rent.

För att undvika att dammet smutsar ner brännaren vid rengöringen skall
skorstensöppningen täckas över med en trasa.

HÅLL ALLTID DESSA RENA

MYCKET VARM ZON

SKYDDA



RENGÖRING AV SKORSTENEN.

1. Skydda brännarhuvudet med en bit
kartong, enligt ritningen.

2. För försiktigt in en avlång sotborste
(liknande dem som man använder
för rengöring av gevärslopp) i hålet
(3) så långt det går, utan att
kartongen vidrörs (8). Upprepa
operationen tills det inte faller ned
mer sot på kartongbiten.

3. Drag ut borsten och slå lätt på röret
(3) så att resten av smutsen faller
ned på kartongen.

4. Dra bort kartongbiten försiktigt så att
brännaren inte smutsas ner.

5. Blås i öppningen som finns på
skyddsplåtens sida.

1.-Borste.

2.-Avskiljare som går upp till kondensorn.

3.-Hål (skorstenens slut).

4.-Skorstensrör

5.-Skruvar, skyddsplåt.

6.-Skyddsplåt och skorstensisolering.

7.-Sot från skorstenen. Håll brännaren ren.

8.-Kartong som skyddar brännaren mot sot eller

eventuella skador från borstens spets.

9.-Brännarhuvud.



RENGÖRING AV GASLEDNINGARNA MED TRYCKLUFT.

Gasledningarna blir nedsmutsade eller tilltäppta, hela vägen från
munstycket till brännaren, p.g.a orenheter i gasen, fukt, damm, etc. För
att lösa detta problem räcker det med att låta ren luft passera genom dessa
ledningar under maximalt tryck, på följande sätt:

1. -Stäng gasreglaget.

2. -Koppla ifrån behållarens gasslang (från reglaget eller ventilen).

3. -Anslut slangen till luftpumpen, och försäkra Dig om att det inte finns
några läckor så att pumpens tryckluft kan passera fritt genom hela kretsen
tills den kommer ut vid brännaren (detta kan göras med en cykel- eller
motorcykelpump).

4. -Placera termostatknappen (C) på MAX läge och håll manöverknappen
(B) nedtryckt i position    (på samma sätt som när Du startar kylskåpet),
medan en annan person pumpar-injekterar luft varannan sekund, under
30 sekunder, tills Du hör att tryckluften kommer ut ur brännaren.

När operationen är avslutad ansluts gasslangen till reglaget eller ventilen
igen. FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET INTE FINNS NÅGRA GASLÄCKOR.

Munstycke
Gasslang

Steg 2

Luftpump

Steg 3
Håll knappen (B) nedtryck

hela tiden i position

Steg 1
Koppla ifrån gasslangen och

anslut luftpumpen här

�



REGÖRING AV BRÄNNAREN

Brännaren är gaskylskåpets viktigaste komponent, eftersom den producerar
den energi som apparaten behöver för att fungera. Därför är det absolut
nödvändigt att både brännaren och termoelementledningarna och tändstiftet
som finns på brännarens galler alltid är rena.

För att rengöra brännaren behövs ingen demontering. För in penseln som
medföljer kylskåpet (vilken annan ren och mjuk pensel som helst duger) i
skyddsplåtens sidohål.

Rengör brännarhuvudet och ändarna på termoelementledningarna samt
tändstiftet (vilka befinner sig vid brännarens galler) tills koldammet och
smutsen som kan ha lagrats här är borta.

VIKTIGT: Flytta inte på termoelementledningarnas ändar eller på tändstiftet
eftersom det är viktigt att de befinner sig mycket nära
brännargallret (termoelementet för att flamman skall förbli tänd
och tändstiftet för att det skall kunna producera en tändgnista).

Brännargaller

Tändstift och termoelement
Mjuk pensel

Skyddsplåt



1.-Brännare
2.-Brännargaller
3.-Gasinloppsledning
4.-Mutter brännare
5.-Dubbelkon
6.-Mutter till gasslang (kontrollera

eventuella gasläckor)
7.-Gasslang
8.-Termoelement
9.-Tändstift (elektrod)
10.-Stöd för brännaraggregatet
11.-Tändstiftkabel
12.-Termoelementledningens ände

(alltid i lågans centrum)
13.-Tändstiftets spets

14.-Skorsten

.

VIKTIGT: OPERATIONEN BÖR UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD
GASINSTALLATÖR

BYTE AV BRÄNNAREN

Om smuts har täppt till brännarens mycket
smala inslopp, eller om brännaren är
utsliten, är det nödvändigt att byta ut
brännaren. Detta sker på följande sätt:

1.-Stäng av gasen.

2.-Lägg kylskåpet vågrätt på golvet (med
dörrarna nedåt).

3.-Skruva loss skyddsplåten och se till att
glasfiberisoleringen inte lossnar.

4.-Lossa muttrarna (4) och (6) och tag ut
brännaren.

5.-Tryck luft genom hela gasledningen
enligt beskrivningen i skötselföreskrifterna.

6.-Montera in en ny brännare (1).

7.-Kontrollera att gasen inte läcker genom
muttern (6) genom att anbringa tvål lösing
eller läckspray.

8.-Ställ upp kylskåpet, se till att det är i
våg och kontrollera att brännarhuvudet är
placerat mitt under skorstenen.

9.-Skruva fast skyddsplåten och se till att
glasfiberisoleringen sitter rätt.

10.-Tänd kylskåpet med termostatknappen
i MAX läge. Efter 5 timmar är det färdigt
att tas i bruk.



ÄNDRA DÖRRHÄNGNING FÖR GASOLKYLSKÅP

MODELL T171FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

Täckplugg
Gångjärn

Täckplugg
Handtag

Skruv Gångjärn

Täcklock
Gångjärn

Gångjärn

Handtag

Gångjärn

Hylsa

Använd en fast nyckel 10 mm.

1- Ta bort täckplugg och plastlock för gångjärn
och handtag.

2- Lägg försiktigt kylskåpet på golvet med
dörren uppåt.

3- Skruva loss skruvarna för de övre och nedre
gångjärnen på höger sida.

4- Ta bort de övre och nedre gångjärnen.

5- Ta bort hylsorna upptill och nertill på dörren
och placera dessa på vänster sida.

6- Montera det nedre gångjärnet på vänster sida
och drag fast skruvarna med handkraft.

7- Montera det övre gångjärnet på vänster sida
och drag fast skruvarna med handkraft.

8- Placera dörren i rätt position och drag fast
skruvarna, fast nyckel 10 mm,  för det nedre och
övre gångjärnet.

9- Ställ gasolkylskåpet upp.

10- Montera täckplugg och plastlock för gångjärn
och handtag.



ÄNDRA DÖRRHÄNGNING FÖR GASOLKYLSKÅP

MODELL T242 FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

Använd en fast nyckel 10 mm.

1- Ta bort täckplugg och plastlock för gångjärn och handtag.

2- Lägg försiktigt kylskåpet på golvet med dörrarna uppåt.

3- Montera bort det övre gångjärnet och
montera av dörren för frysen.

4- Montera bort mittgångjärnet och nedre
gångjärnet från höger sida.

5- Ta bort hylsorna upptill och nertill på
dörren och återmontera dessa på vänster
sida.

6- Montera det undre gångjärnet på vänster
sida och drag fast skruvarna med handkraft.

Vänster dörrhängning Höger dörrhängning

Mittgångjärn

Skruvar

Mittgångjärn

Mittaxel

Vänd

7- Montera mittgångjärnet med hylsa för dörren, drag fast skruvarna med handkraft
(se beskrivning).

8- Placera kylskåpsdörren i rätt position och drag fast skruvarna för det undre
gångjärnet
och mittgångjärnet.

9- Placera frysdörren i rätt position och skruva fast det övre gångjärnet.

10- Ställ gasolkylskåpet upp.

11- Montera täckplugg och täcklock för gångjärn och handtag.



OM FEL UPPSTÅR

Kylskåpet tänds inte

Lågan släcks när tändknappen
släpps

Isbildning på kondenser-flänsarna

Kylskåpet blir inte
tillräckligt kallt

FEL ORSAK LÖSNING

Luft i gasbehållaren

Tändstiftets elektrod har förskjutits

Tändstiftets kabel är urkopplad

Brännaren är tilltäppt p.g.a. smuts i

gasen

Termoelementledningen har
förskjutits

.

Dörrarna är inte ordentligt stängda

Vätskor förvaras utan lock

Kylskåpet har inte av-frostats på länge

Gasbehållarens reducerventil ger inte
rätt tryck

Kylskåpet är inte i våg

Kylskåpets baksida har ingen
ventilation

Glasfiberisoleringen har förskjutits
(kanske under rengöringen)

Termostatknappen i läge MIN-MED.

Brännaren producerar inte tillräckligt
med energi

Avtappa gasbehållarens första gram i
annan apparat

Placera elektroden ung. 2 mm från
brännargallret

Anslut kabeln genom att samtidigt
trycka in den och vrida den

Rengör brännaren

Placera termoelement-ledningen ung.
2 mm från brännargallret för ständig
kontakt med lågan

Se till att båda dörrarna är ordentligt
stängda. Stäng varsamt

Förvara vätskor i behållare med lock

Koppla ur kylskåpet eller ställ
termostatknappen på MIN

Byt ut reducerventilel

Placera kylskåpet i våg

Flytta ut kylskåpet från väggen så att
luften kan cirkulera

Se till att ledningarna är helt täckta av
isoleringen och att denna fasthålls av
skyddsplåten

Placera termostatknappen i MAX läge

Kontrollera att avskilj-ningsledningen
är så pass varm att den kan
kondensera en vattendroppe som är
placerad 5 cm ovanför skorstenens

utsläpp



FEL ORSAK LÖSNING

Kylskåpet luktar obehagligt

Kylskåpet bibehåller inte kylan

Den invändiga belysningen tänds ej

Brännaren är smutsig

Termoelementledningarnas ändar
samt tändstiftet är smutsiga

Skorstenen är smutsig

Dörrarna öppnas ofta eller hålls

öppna för länge

Rengör brännaren med mjuk och ren
pensel

Rengör dem med en mjuk och ren
pensel och se till att de inte förskjuts

Rengör skorstenen med en lång och
smal borste

Använd kylskåpet rationellt och öppna

dörrarna så sällan som möjligt

Ingen ström i batterierna     Byt till nya batterier

Glödlampan är trasig     Byt till ny glödlampa

99AR180 (mod. T171)
99AR181 (mod. T242)



För upplysningar och information,
vänligen kontakta oss.

KUNDSERVICE:

Tel. 00 34 93 313 2754 (eller er lokala återförsäljare)
Fax 00 34 93 313 66 00

www.taver.es
sat-postventa@taver.es

CUALITAS INDUSTRIAL, S.A. - Apartado Correos 27120 - 08080 Barcelona (España)


