Brukermanual
FCT650NFS

Vennligst les manualen nøye før bruk.
Den bør oppbevares på et trygt for senere
referanse.

INNHOLD
1 ADVARSLER FOR SIKKERHET
1.1 Advarsel
1.2 Betydning av sikkerhetssymboler
1.3 Advarsler knyttet til elektrisitet
1.4 Advarsel for bruk
1.5 Advarsler for plassering
1.6 Advarsler for strømbruk
1.7 Advarsler for kast
2 Riktig bruk av kjøleskapet
2.1 Plassering
2.2 Støtteben
2.3 Endre dørretning høyre-venstre
2.4 Bytte lys
2.5 Bruk for første gang
2.6 Strømsparingstips
3 Struktur og funksjoner
3.1 Hovedkomponenter •
3.2 Funksjoner
4 Vedlikehold og rengjøring av kjøleskapet
4.1 Generell rengjøring
4.2 Rengjøring av grønnsaksdeksel
4.3 Avriming
4.4 Ikke i drift
5 Problemløsning
5.1 Problemløsning
6 Produktdata
6.1 produktdata

1
2
2
3
3-4
4
4
5
6
7-8
9
9
9
10
11
12
12
12
12
13
14-15

1 Advarsel for sikkerhet
1.1 Advarsel

ANBEFALINGER：

Advarsel: brannfarlig /ildfarlig materiale

Dette apparatet er ment for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som kjøkkenområder
i butikker, kontorer og andre arbeidsområder; bondegårder, av kunder i hoteller, moteller og
andre overnattingssteder; bed & breakfast tilbud; catering og lignende bruksområder, eksklusiv
detaljhandel.

For EN-standard: Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske,

sensoriske eller mentale evner, og dessuten mangel på erfaring og kunnskap, så lenge de får
tilsyn eller instrukser for bruk av apparatet, slik at de forstår farene som dette innebærer og
hvordan man skal håndtere apparatet på en trygg måte. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
For IEC-standarder: Apparat skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk,
sensoriske eller mental evner, eller mangel på erfaring og kunnskap vedrørende bruk av
apparatet, med mindre de har blitt instrukser eller får tilsyn av en ansvarlig person ved bruk av
apparatet, for deres egen sikkerhet.

Barn bør få tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Dersom strømledningen blir skadet bør den erstattes av produsenten, serviceverksted eller
lignende kvalifisert fagperson for å unngå farlige situasjoner.
Ikke oppebar eksplosive substanser slik som sprayflasker med ildfarlig innhold i apparatet.
Strømmen må slås og strømpluggen tas ut før bruk og etter vedlikehold på apparatet.

Advarsel: Brannrisiko /ildfarlig materiale
Advarsel: Hold ventilåpninger, i apparatets ramme eller innebygde-struktur fri for hindringer.
Advarsel: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for fremskynde avrimingsprosessen,
enn det som er anbefalt av produsenten.
Advarsel: Ikke skad kjølekretsen.
Advarsel: Ved kast av apparatet, vennligst følg gjeldende lokale lover ved kast av ildfarlig gass
og kjølemiddel.

Ikke bruk skjøteledninger eller ujordet adaptere (strømplugg med kun to staver)
Faat barn blir fanget i apparatet. Før du kaster gammel kjøleskap eller fryser bør du:
-Ta av dørene
-La hyllene være igjen for å gjøre det vanskelig for barn å komme seg inn
Kjøleskapet må slås av og kobles fra strømkontakten før installering av tilbehør
Kjølemiddelet og cyclopentan skummateriale som kjøleskapet benytter er brannfarlig.

Når kjøleskapet skal kastes så bør den holdes unna ildkilder og hentes av kvalifisert fagfolk eller
service-sted som skal sikre at miljøet blir skadet eller at det oppstår farlige situasjoner.
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1.2 Betydningen av sikkerhetssymboler
Dette er et forbudsymbol.
Dersom symbolet ikke føles kan det oppstår skade på
Forbudsymbol produktet eller farlige situasjoner for brukeren.

Varselsymbol

Dette er et varselsymbol
Instrukser markert med dette symbolet må følges nøye;
ellers kan det oppstå skade på produktet eller personskader.

Dette er merknadssymbol
Instrukser markert med dette symboler krever spesiell
Merknadssymbol varsomhet. Utilstrekkelig varsomhet kan føre til moderate
eller få skader, eller skader på selve produktet.
Denne manualen inneholder mye viktig
sikkerhetsinformasjon som skal følges av brukere

1.3 Advarsler knyttet til elektrisitet
Ikke dra i strømledningen når du skal ta ut strømpluggen.
Grip tak i strømpluggen og dra den direkte ut fra stikkontakten.
For å sikre trygg bruk, sørg for å ikke skade strømledningen
og ikke bruk en slitt eller skadet strømledning.

Vennligst bruk en stikkontakt kun for kjøleskapet, ikke del s
tikkontakten med andre elektriske apparater. Strømpluggen skal
sitte godt fast inn i stikkontakten, hvis ikke kan det oppstå brann.
Vennligst sørg for at stikkontakten og strømledningen er ordentlig
jordet.
Vennligst skru av ventilen til gass som lekker og deretter åpne
dører, vinduer i tilfelle gasslekkasjer og andre brannfarlige gasser.
Ikke dra ut strømpluggen eller andre elektriske apparater ettersom
gnister kan skape brann.
Ikke bruk elektriske apparater på toppen av kjøleskapet, med
mindre det er av den typen som anbefales av produsenten.

2

1.4 Advarsel for bruk

Ikke demonter eller gjør endringer på kjøleskapet, ikke skad
kjølekretsen; vedlikehold av apparatet må utføres av fagfolk.
Skadet strømledning må erstattes av produsenten, et servicesenter
eller sertifiserte fagfolk for å unna farlige situasjoner.

Mellomrommet mellom kjøleskapets dører og andre dører og
kjøleskapets struktur er små, vær derfor forsiktig med å legge
hender og fingrer, slik at du ikke klemmer dem. Vær varsom når
du lukker kjøleskapet for å unngå at ting faller ned.
Ikke rør mat eller beholder med våte hender i frysekammeret når
kjøleskapet er på, spesielt metallbeholdere for å unngå frostbitt.
Aldri la barn gå inn i eller klatre på kjøleskapet; fare kvelning eller
fallskader kan oppstå.

Ikke legg tunge gjenstander på kjøleskapet, ettersom ting kan falle
ned når døren lukkes eller åpnes, og skape ulykker.
Vennligst ta ut strømpluggen ved strømbrudd eller rengjøring. Ikke
sett inn strømpluggen i stikkontakten før etter 5 minutter. Dette
vil forhindre skader på kompressoren pga. for mange start.
1.5 Advarsler for plassering
Ikke legg brannfarlige, eksplosive, skadelige eller svært etsende
gjenstander i kjøleskapet, slik at du forhindrer skader på produktet
eller at det oppstår brann.
Ikke legg brannfarlig gjenstander nær kjøleskapet for å unngå
brann.

Kjøleskapet er ment for husholdningsbruk, slik som lagring av mat;
den skal ikke brukes for andre formål, slik som lagring av blod,
medisiner eller biologiske produkter, etc.
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Freezing chamber

Ikke oppbevar øl, drikke eller annen væske i flasker eller beholder
i fryseboksen til kjøleskapet; flasker og andre beholder kan sprekke
pga. av frost og forårsake skade.

1.6 Advarsler for strømbruk
1) Kjøleapparater kan få en ujevn ytelse (dette kan skyldes av tining av innhold eller at
temperaturen er for høy i fryseboksen) ved plassering i et sted med en temperatur som
apparatet ikke er designet for.
2) Kullsyreholdig drikke bør ikke oppbevares i fryseboksen, beholdere eller
oppbevaringssteder med lavt temperatur. Enkelte produkter som iskrem bør heller ikke
oppbevares altfor kaldt;
3)Ikke oppbevar mat i lengre perioder enn det som er anbefalt av matprodusenten, dette
gjelder alle typer mat, særlig hurtigmat og rett-fra-boksen mat som blir oppbevart i
fryseboksen eller matfryseren.
4)Vær forsiktig slik at du kan forhindrer unødvendig temperaturøkning i frossen mat
når apparatet skal avrimes, du kan f.eks. pakke inn frossen i flere lag med avispapir for å f
orhindre dette.
5)Vær obs på at temperaturøkning av frossen mat ved manual avriming, vedlikehold eller
rengjøring kan forkort oppbevaringstiden.
6)Sørg gjerne for at dører og lokk blir utstyrt med en lås og nøkkel. Hold nøklene unna barns
rekkevidden og ikke i nærheten av kjøleapparatet, dette forhindrer at barn blir fanget i apparatet.
1.7 Advarsel for kast
Kjølemiddel og cyclopentan-skummateriale som brukes i kjøleskapet er
brannfarlig. Derfor når kjøleskapet skal kastes skal den holdes unna
brannkilder og hentes av godkjent renoveringstjeneste for at det skal unngå
skade på miljøet eller andre skader.
Når kjøleskapet skal kastes skal dørene demonteres, inkludert pakninger fra
døra og hyllene. Legg dørene og hyllene på et egnet sted for å hindre at barn
setter seg fast.

Riktig kast av produktet:
Dette merket indikerer at produktet skal ikke kastes sammen med annet
husholdningsavfall innad EU. For å forhindre mulige miljøskader og helsefarer
mot ukontrollert avfall, skal produktet resirkuleres for gjenvinning av materialet.
Ved retur av brukt produkt, bør du bruke godkjente innsamlingsteder eller tjenester.
Du kan også kontakte forhandleren for å sjekke hvor produktet kjøpt, slik at
produktet kan kastes på en miljøvennlig måte og for resirkulering.
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Før bruk sørg for at du fjerne all pakkeemballasje, inkludert
bunndempere, isoporemballasje og teip som sitter inni kjøleskapet;
riv av beskyttelsesfilmen på dørene og selv kjøleskapet.

Hold unna varmekilder og unngå direkte sollys. Ikke plasser
kjøleskapet i fuktig eller steder med vann for å forhindre rust og
dårlig isoleringseffekt.
Ikke spray eller vask kjøleskapet; ikke plasser kjøleskapet på steder
som er fuktig eller der den blir utsatt for vann, dette kan påvirker den
elektriske isolasjonen til kjøleskapet.
Kjøleskapet bør plassere i et godt ventilert sted innendørs; gulvet
skal være flat, og stødig (roter mot venstre eller høyre for å justere
hjulene, så kjøleskapet står stødig)

Over kjøleskapet skal det være minst 30 cm med plass, og
kjøleskapet bør plasseres mot en vegg med en avstand på minst 10
cm, så det bidrar til redusering av varme.

Sikkerhetstiltak før installering:
Informasjonen i brukermanualen er kun for referanse. Det fysiske produktet kan være
annerledes. Derfor bør du sørge for at kjøleskapet er ikke tilkoblet strøm, før du foretar
installering og justering av tilbehør. Unngå personskader ved sikre at ting ikke faller og
skaper ulykker.
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2.2 Støtteben
Illustrasjon av støtteben

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlige konfigurasjonen er avhengig av det
fysiske produktet eller info gitt av distributøren.)
Justeringsprosedyre:
a. Snu støtteføttene med klokke for å heve kjøleskapet;
b. Snu støtteføttene mot klokken for å senke kjøleskapet;
c. Juster høyre og venstre fot ved å følge instruksene over slik at kjøleskapet står
horisontalt.
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2.3 Endre dørretning høyre-venstre
Liste over verktøy som behøves
Stjerneskrutrekker

Spatula
flat skrutrekker

5/16″
Skralle og feste

Maskeringsteip

1.Ta ut strømpluggen og fjern mat fra dørhyllene.
Fjern all mat fra den indre dørhyllen.
Fest døra med teipe.
2.Fjern hengseldekselet og høyre topphengsel-deksel, deretter skru løs skruene og fjerne
høyre topphengsel.
Hengseldeksel
topphengsel-deksel

topp hengsel

3. Løft frysedøra opp og bort fra kjøleskapet.
4. 4.Skru løs skruene på midtre hengsel, fjern hengselen og legg det på et trygt sted for

etterpåmontering.

midtre hengsel

5.Skru løs skruene på nedre hengsel, og deretter fjern nedre hengsel fra nedre høyre side av
kjøleskapet.
6.Skru løs hengselskaftet fra høyre side av nedre hengsel, og monter den på venstre side, deretter
fester du nedre hengsel på venstre nedre side av kjøleskapet ved å bruke skruene du nettopp
fjernet.

Skaft
hengseldeksel

7

7.Fjern hulldekselet fra venstra topp på kjøleskapsdøra og monter den på den andre siden.

hulldeksel

8. Fjern dørstoppene fra nedre bunn, høyre side av fryseren og kjøleskapsdøra, og monter dem
på den andre siden.

dørstopper
dørstopper

9.Fjern de to hulldekslene fra venstre side av den midtre bjelken, og monter dem på den andre siden.
10. Sett kjøleskapsdøra på den nedre hengselen vertikalt, og deretter monter den mindre hengselen på
den venstre siden av midtre bjelke.

midtre hengsel

11.Ta ut den topphengselen og dekselet til topphengselen fra tilbehørsposen i kjøleskapet. Sett
fryserdøra på midtre hengsel vertikalt, og deretter monter topphengsel og hengseldekselet, deretter
hengseldeksel
topphengsel

（Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det
fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren）
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2.4 Bytte lyset
All erstatning eller vedlikehold av LED-lamper bør utføres av produsenten, servicestedet
eller fagfolk.

2.5 Bruk for første gang

Før første bruk bør kjøleskapet sto ro i minst 30 minutter før
strømpluggen kobles til.
Før du legger fersk eller frossen mat i kjøleskapet skal den
først være i drift 2-3 timer, eller over 4 timer om sommeren
dersom romtemperaturen er høy.

1433.5mm

735mm

830mm

Sørg for at det er nok plass for å åpne dører, hyller eller andre
deler av kjøleskapet.

135°

1416.5mm

2.6 Strømsparetips
Apparatet bør plasseres i rommets kjøligste området, bort fra varmeproduserende
apparater eller varmeledende rør, og dessuten bort fra direkte sollys.
La varm varmt kjøle seg til romtemperatur før du legger dem i kjøleskapet.
Overbelastning av apparatet vil tvinge kompressoren til være å drift i lengre perioder.
Mat som fryser til langsomt kan miste sin kvalitet eller bli dårlig.
Sørg for å pakke mat ordentlig inn, og tørk beholdere tørre før du legger dem i
kjøleskapet. Dette forhindre frostdannelse i kjøleskapet.
Oppbevaringsbokser bør ikke pakkes inn med aluminiumsfolie, vokspapir eller
papirhåndkle. Disse materiale kan forhindre sirkulasjonen av kald luft, og gjør at
kjøleskapet får dårlig ytelse.
Organiser og merk mat for å redusere antall ganger du må åpne døra for å lete etter
mat. Ta ut så mange ting du trenger om gangen, slik at du reduserer antall ganger du
åpner døra.
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3 Struktur og funksjoner
3.1 Hovedkomponenter

Hylle
Dørhylle

Innstilling av
luftdamp

Lukedekse

Hylle
Temperatur
kontroll
Hylle

Dørhylle
Oppbevaringsboks
for frukt og
grønnsaker

（Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det
fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren）

Kjølekammer
Kjølekammeret er egnet for oppbevaring av ulike frukter, grønnsaker, drikke og andre
matvarer som skal forbrukes i løpet av kort tid.
Kokt mat skal ikke legge i kjølekammeret, med mindre den har blitt nedkjølt til romtemperatur.
Mat bør forsegles eller oppbevares i bokser før den legge i kjøleskapet.
Glasshyller kan justeres opp eller ned for ønsket oppbevaringsplass og dessuten enkel
tilgang.
Frysekammer
Lav temperatur i frysekammeret gjør det mulig å oppbevare maten fersk i lengre perioder, og er
ment for frossen mat eller for å lage is.
Frysekammeret er egnet for oppbevaring av kjøtt, fisk, risboller og annen mat som ikke skal
forbrukes før om lenge.
Kjøtt bør deles opp i mindre deler for lettere tilgang. Vennligst merk at maten bør forbrukes før
utgått dato.
Merknad: Lagring av for mye mat ved førstegangsbruk kan redusere fryseeffekten til kjøleskapet.
Mat som lagres bør ikke blokkere luftventilen; ellers vil fryseeffekten bli betraktelig redusert.
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3.2 Funksjoner

③

④

②

Kaldere⑤

① Kald

（Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det
fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren）
1) Innstilling
① Innstilling1
② Innstilling2

③ Innstilling3
④ Innstilling4
⑤ Innstilling5

2)Temperaturinnstilling av kjøleskapet
Vri temperaturhjulet én gang, da blir temperaturen stilt inn, den nye
temperaturinnstillingen blir aktiv etter 15 sekunder. Innstilt temperaturintervall er fra 2℃
til 8℃, hver innstilling indikerer ikke spesifikk temperatur, ved fri hjulet mot klokka stiller
du temperaturen til kjølekammeret kaldere.
3）Innstilling av luftfordamper

FREEZER CONTROL

Luftfordamper kontrollerer mengde nedkjølt luft som går til frysekammeret og kjølekammeret
når temperaturen til frysekammeret er for høyt. Det anbefales å skyve glideren fra venstre til
høyre, da blir mengden kjøleluft sendt til frysekammeret økt, men det vil også redusere
mengde kjøleluft som blir sendt til kjølekammeret.
（Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det
fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren）
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4. Vedlikehold og rengjøring av kjøleskapet
4.1 Generell rengjøring

detergent

Støv bak kjøleskapet og på gulvet bør fjernes regelmessig for å sikre god kjøleeffekt,
samt for å spare strøm. Interiøret i kjøleskapet bør rengjøres regelmessig for å
forhindre luktdannelse. Myke kluter og svamper kan dyppes i vann og det bør brukes
kun midle såpemidler for rengjøringen. Fryseren bør rengjøres med rent vann og en
tørr klut. Åpne døra slik for at det skal tørt innvendig før du
skrur på strømmen.
Ikke bruk harde børster, rengjøringsull av stål, børster med
tråder, sterke midler slik som tannpasta, organiske
oppløsningsmidler (e.g. alkohol, aceton, bananolje etc.),
varmt kokende vann, syre eller midler med alkalin. Ettersom
dette kan skade overflaten til kjøleskapet både innvendig og
utvendig.
Ikke skyll med vann ettersom dette kan påvirke den elektriske
isolasjonen.
Vennligst ta ut strømpluggen før rengjøring og avriming

4.2 Rengjøring av grønnsaksdeksel
Steg1: Dra ut grønnsaksdekselet horisontalt
Steg2: Løft opp dekselet og dra den ut.
Juster eller rengjør hyllen etter ønske.

steg2

steg1

（Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig
av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren）

4.3 Avriming
Kjøleskapet er basert på luftkjølings-prinsippet og har derfor en automatisk
avrimningsfunksjon. Frost eller rim som dannes pga. årstidsendringer eller
temperatursvingninger, kan fjernes ved å ta ut strømpluggen, eller ved å tørke med en tørr
klut.
4.4 Ikke i drift
Strømbrudd: Hvis det oppstår strømbrudd, selv om sommeren, kan maten oppbevares i
kjøleskapet i flere timer; når det er strømbrudd bør døra åpnes så få ganger som mulig, og
fersk mat bør ikke settes i kjøleskapet.
Ikke i bruk over lenger perioder: Strømpluggen bør tas ut og deretter bør kjøleskapet
rengjøres; dørene bør også være åpen for å forhindre dårlig lukt.
Transport: Før du flytter på kjøleskapet må den først tømmes, ta ut alle gjenstander og
matvarer, fest glassdelene, grønnsaksholderen, hyllene til frysekammeret etc. med teip, og
deretter stram støtteføttene; lukk dørene og fest dem med teip. Under transport skal
kjøleskapet stå vertikalt, ikke opp ned eller horisontalt, den skal heller ikke utsettes for
vibrasjoner, og den skal ikke stå mer skrått enn 45°.
Kjøleskapet skal være kontinuerlig i drift når den først har blitt startet. Som regel bør ikke
driften forstyrres ettersom dette kan redusere levetiden.
12

5 Problemløsning
5.1 Du kan forsøke å løse følgende enkle problemer på egenhånd.
Hvis de ikke løses, vennligst kontakt kundeservice.
Sjekk om kjøleskapet er tilkoblet strøm eller om
Virker ikke

strømpluggen er satt i ordentlig
Sjekk om spenningen er for lav
Sjekk om det er strømbrudd eller om det noe feil på strømkrets
Mat som lukter bør pakkes godt inn

Lukt

Sjekk om maten har blitt dårlig
Rengjøring innvendig
Dette er vanlig om sommeren

Kompressoren er i
drift i lengre perioder

Og når romtemperaturen er høy
Du bør ikke oppbevare altfor mye mat i kjøleskapet
Mat bør nedkjøles før de legges i kjøleskapet
Dørene åpnes for ofte

Lys virker ikke

Dørene kan ikke
lukkes ordentlig
Mye støy

Sjekk om kjøleskapet er tilkoblet strømmen og om
lyset har blitt skadet eller ødelagt
Sørg for at lyset blir erstattet av fagfolk
Døra sitter fast på grunn av mat, for mye mat oppbevares i kjøleskapet
Kjøleskapet står på skrått
Sjekk og gulvet er vannrett og om kjøleskapet står horisontalt og jevnt
Sjekk om tilbehør og utstyr har blitt plassert på riktige steder

Dørpakningene er
ikke tette

Fjern ting som står i veien for dørpakningene
Varm opp dørpakningene og la den avkjøle seg for å få tilbake formen
(eller bruk en hårføner eller varmt håndkle for å varme den opp)

Vanbeger flyter over

Det er for mye mat i kjøleskapet eller maten inneholder for mye vann, og
dette fører til mye avriming
Dørene er ikke ordentlig lukket, noe som fører til enda mer avriming og
dessuten vanndannelse.

Varm overflate

Overflatekondens

Overflaten avgir varme pga. av denne innebygde kondensatoren, noe som er helt
normalt. Dersom overflaten blir varm pga. høy romtemperatur, oppbevaring av for
mye mat eller når kompressoren blir slått av, så blir varme avgitt via overflaten, dette
er helt normalt.
Kondens på utvendig overflate og kjøleskapets pakninger er
er normalt dersom romfuktigheten er høy, bare tørk kondens med en ren klut
Summelyd: Kompressoren kan lage en summelyd når den er i drift og den er

Unormal støy

spesielt høy ved start og stopp. Dette er helt normalt.
Knirkelyd: Kjølemiddelet som sirkulerer i kjøleskapet kan noen ganger lag en
knirkende lyd, dette er helt normalt.
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6 Produktdata
6.1 produktdata

Merke

e

TEMPTECH

Modell

FCT650NFS

Oppbevaring av fersk mat
Volum

489L

Volum for oppbevaring av frossen mat

161L

Lagringstemperatur

+8~-24

Strømforbruk

1.3kWh/24h

Strømforbruk 475kWh per år, basert på standard testresultater i 24 t.
Husholdningsapparat-kategori

7

Energinivå

A+

Avrimingsspenning

240W

Avrimingstype

Automatisk

Klimaklasse

N/ST/T

Apparatet er designet for bruk i en romtemperatur mellom 16°C og 43°C.

Lydnivå målt i luft

45dB

Tid for temperaturstigning

900

Frysekapasitet

7.5kg/24h

Spenning

AC220-240V/50Hz

Volt

0.8A

Dimensjoner (H x B x D)

1860*830*735mm

Total bruttovolum

/

Total oppbevaringsvolum

650L

Nettovekt

100kg

*Strømforbruk kalkuleres basert 24 timers bruk i en standardisert test.
Reel strømforbruk er avhengig av bruksområder og hvor apparatet blir plassert.
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Tabell 1
Klasse

Klimaklasser
Symbol

Romtemperatur-intervall
pC

SN

+ 10 to + 32

Temperert

N

+ 16 to + 32

Subtropisk

ST

+ 16 to + 38

T

+ 16 to + 43

Forlenget temperert

Tropisk

Dersom du trenger hjelp, service eller har spørsmål, kan du kontakte din nærmeste forhandler:
Tlf:_______________
E-post:_______________
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