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Hemleverans

Obruten kylkedja Hämta när du vill
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VÅR VISION
E-drop är en helt ny tjänst för alla digitala inköp.
Det tempererade skåpet garanterar en obruten
kylkedja, leveransen kommer hela vägen hem till
mottagaren och ingen behöver vara på plats för att
ta emot leveransen.
Privatpersonen vinner tid och bekvämlighet,
offentliga verksamheter kan öka servicegraden och
underlätta för personalen. Med E-drop skapas
möjlighet till mer effektiv och hållbar logistik när
leveransen inte längre är beroende av mottagaren
och leveransfönstret blir större.
Transporterna i samhället minskar och alla är
vinnare. Samordnade transporter i en obruten
kylkedja som inte kräver någon mottagare – det är
tricket, det är E-drop.
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Vid rengöring ska en fuktig trasa användas. Kontrollera
skåpet igen innan användning.

LEVERANS
Kontrollera skåpet noggrant. Vid eventuella
transportskador, anmäl omedelbart till återförsäljare.

APP
Ladda ner applikationen "E-drop".

Använd aldrig en skadad produkt.

För att använda appen måste du ha ett konto. Skapa ett
konto med e-post och lösenord eller logga in med ditt
Google-, Microsoft- eller Apple-konto.

PLACERING
E-drops leveransskåp ska placeras på en plan yta, avstånd
mellan skåp och bakomstående vägg ska vara minst 5 cm.
Kontrollera att inget täcker ryggplåt eller ventilationen.

Lägg till ditt skåp i appen genom att välja "Lägg till skåp
nytt skåp" och scanna sedan QR-koden på baksidan av
skåpet.

Tänk på att skåpet ska stå horisontellt (se sida 4 för
justering av stödfötter). Skåpet bör undvika direkt solljus
för minimal energiförbrukning. För optimal funktion bör
omgivande temperatur vara mellan -25 C till + 25 C.

Vid leverans får du en notis i telefonen. Du hittar alla dina
leveranser under menyvalet ”Hämta leverans”.

FLYTTA SKÅP

Du kan skicka en digital nyckel till någon som inte har
tillgång till appen. Välj ”Skicka digital nyckel” efter du valt
ditt skåp under ”Hämta leverans”.

Undvik skador vid förflyttning genom att lägga skåpet på
en av sidorna. Skador som uppstår om skåpet placeras på
fram- eller baksidan ges ingen ersättning för.
När skåpet ska förflyttas bör det inte lyftas under
ryggplåten.

ANVÄNDNING

Efter skåpet rests upp måste det stå upprätt i några
timmar INNAN det startas för att säkerställa att oljan
runnit tillbaka och systemet inte tar skada.
För att dörren ska öppnas måste skåpet låsas upp, vilket
sker via E-drops mobilapplikation (se sida 2).

Fullständig App-guide hittar du på www.edrop.se.

UNDERHÅLL AV SKÅP

INVÄNDIGT

Smuts och vatten torkas ur genom att använda en trasa.

När skåpet används är det viktigt att luftvägarna i
kyl- respektive frydel är fria och inte blockeras.
Kyltemperaturen i skåpet är reglerat enligt lagstandard för
att säkerhetsställa en obruten kylkedja, den får därmed
inte justeras.
Om skåpet inte används under en längre tid bör det
rengöras noggrant invändigt.
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Leveransskåpet bör rengöras med jämna mellanrum.
Vid underhåll av skåpet får vatten aldrig spolas direkt på
skåpet. OBS! Stäng av produkten vid underhåll.

UTVÄNDIGT

Rengör kondensorn om det har samlats mycket smuts.
Torka av gummilist med en trasa och milt rengöringsmedel
vid behov.
Rengör utsidan om den är smutsig, särskilt ryggen, med
en trasa.
Rengör sensorn vid behov.
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MONTERING AV TAK & RYGG
AVLÄGSNA TAK

JUSTERING AV STÖDFÖTTER

Tak och rygg monteras enbart av och på vid behov. Skåpet
måste vara urkopplat.

Stödfötter justeras i höjdled för att skåpet ska stå jämnt.
Justering sker genom att skruva på foten.
Använd en skiftnyckel för att höja och sänka.

1. Skruva ut de två skruvarna på baksidan av skåpet.

Tippa skåpet för att underlätta justering av stödfötter.

2. Skjut taket bakåt längs med plåtkanten ett par cm.
3. Lyft upp taket och ställ på lämplig plats så att det inte
repas.

SÄKERHETSÖPPNING
1. Avlägsna taket (se sida 3).

För att sätta tillbaka plåten är det viktigt att se till att
flikarna glider in i hålen. Har fliken tryckts in behövs den
tryckas ut igen.

2. Dra i snöret som ligger till vänster om display enheten
(sett bakifrån) rakt bakåt längs med plåten.
3. När du hör ett klick går dörren att öppnas.

AVLÄGSNA RYGG

Det är viktigt att endast dra bakåt. Dras snöret uppåt går
det inte att låsa upp skåpet.

1. Avlägsna taket (se sida 3).
2. Skruva av de två skruvarna på baksidan avskåpet längst
ned.

TIPPSÄKERHET

3. Skruva loss de två skruvarna inuti skåpet som håller ihop
sido- samt ryggplåten. Det finns en skruv på varje sida.

TIPPSÄKRA MOT MARK

4. Lyft baksidan rakt upp utmed plåtkanten några cm.
5. Lyft bort plåten och ställ på lämpligt ställe så att den
inte repas.
För att sätta tillbaka plåten är det viktigt att flikarna fästs i
hålen. Har fliken tryckts in behövs den tryckas ut igen.
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Om skåpet står fristående är risken att det tippar större.
Du ansvarar för säker placering av ditt leveransskåp. (Se sida
5-6.).
1. Fäst två M8 bultar 495 mm ifrån varandra (cc-mått) i
plattan som produkten ska stå på. Bultarna ska inte sticka
upp mer än 35 mm från ytan på plattan.
2. Skjut in skåpet så att bultarna åker in i urtaget på balkarna
som fötterna sitter i.
3. Fäst en mutter på bultarna och dra åt.
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TEKNISK INFORMATION

TIPPSÄKRA I VÄGG
1. Fäst den ena tipp-plåten i en av skruvarna som taket är
fäst med.
2. Fäst den andra tipp-plåten i väggen på samma höjd,
använd en skruv anpassad för materialet i väggen och för
ändamålet.
3. Skjut in skåpet så att plåtarna ligger mot varandra och
så att hålbilden matchar.
4. Fäst medföljande skruvar och muttrar i två av hålen.

Bredd: 660 mm
Djup: 607 mm
Volym frys: 42 liter
Volym kyl: 102 liter
Strömabsorption = 2 A
Spänning: 230W/10A

STÖLDSÄKERHET
För att stöldsäkra skåpet kan kedja eller lås införskaffas.
Kontakta ert försäkringsbolag gällande godkänt lås.
Kedjan eller låset dras genom hålen som finns på baksidan
av balkarna som fötterna är fästa i.
Fäst sedan skåpet till lämplig motpart.

Effekt: 450 W
Köldmedie: R290a
IP-klass: IP44
PS: 2800 kPa

SÄKERHETSINFORMATION

FELSÖKNING
Felsökning vid problem med kylan:
Kontrollera att skåpet är korrekt kopplat.
Kontrollera skåpets sensorer inne i skåpet.
Om temperaturen i kylen är onormal kan det vara något
som påverkar dem.

Läs noga igenom anvisningen innan installation
och användning.
Förvara bruksanvisningen för senare användning eller till
nästa ägare.
Anslut aldrig en skadad produkt.

Om dörren varit öppen länge kommer temperaturen öka
för att efter dörren är stängd efter en tid återgå till
korrekt värde.

Undvik misstag och olyckor genom att samtliga
användare har god kännedom om produkten, dess skötsel
och skyddsanordning.

Kontrollera om kondensorn på baksidan är smutsig.

Minimera risk för skador på person eller egendom
genom att läsa och följa säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning.

Kontrollera om luftflödet mellan kyl och frys är täckt.
Vid blockering ska du plocka bort det.
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Höjd: 1258 mm (från under fötter till ovan tak)
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Det är farligt att ändra specifikationerna eller försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifter inte följts.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDARKRETS
Leveransskåpet är inte avsett att användas av barn eller
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap
såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i
hur man säkert använder skåpet och förstått de faror som
kan uppstå i samband med felaktig användning.

VARNING

1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas i samband av installation. En skadad stickkontakt kan överhettas
och orsaka brand.

Låt inte barn leka med skåpet. Rengöring och användning
får inte utföras av barn utan uppsikt.

3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har
installerats.

Demontera dörren för att lekande barn inte ska utsättas
för elektriska stötar eller riskerar att bli instängda.

4. Dra inte i nätkabeln.

ALLMÄN SÄKERHET

VARNING

Ventilationsöppningarna får inte blockeras på produktens
rygg eller undersida.

5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk
för elektriska stötar eller brand föreligger.

Skåpet är avsett för förvaring i samband med leveranser av
livsmedel och paket.

6. Produkten får endast anslutas till ett för
ändamålets avsett uttag.

Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.

Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.

Använd inga andra elektriska produkter inne i
skåpet, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av
tillverkaren.

VARNING

Elektriska delar som t ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller
annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen
används Propan (R290) som köldmedel. Det är en
miljövänlig naturgas, som är BRANDFARLIG.
Undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
om kylkretsen skadats.

VARNING

Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.

DAGLIG ANVÄNDNING
Följ rekommendationerna om förvaring vid leveranser från
produktens återförsäljare noga.
Kylfunktionen bör endast vara påslagen inför en förväntad
leverans av kyl- och frysvaror och tills leveransen är
hämtad från skåpet.

Det är farligt att ändra specifikationerna eller försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
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SKÖTSEL & RENGÖRING

Undvik att skada kylenheten.

Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur
eluttaget före underhåll.

INSTALLATION

Rengör inte produkten med metallföremål. Se "Underhåll"
för mer info.
Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är
skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella
skador till din återförsäljare, och spara i så fall
förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan
du kopplar in produkten till elnätet så att olja kan rinna
tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
produkten, annars överhettas den. För att erhålla
tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta
för installationen.
Produkten får inte placeras nära en värmekälla.
Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av
produkten.

SERVICE

MILJÖSKYDD

Produkten kan förankras antingen i marken eller i vägg
eller dylikt för att förhindra att det kan välta.
Följ anvisningarna kring installation av medföljande
tipp-skydd.
Service på denna produkt får endast utföras av en
auktoriserad serviceverkstad och/eller auktoriserad
personal. Endast originaldelar får användas.
Denna produkt innehåller inte någon gas som är skadlig
för ozonlagret. Produkten får inte kasseras med vanligt
hushållsavfall då isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser. Produkten skall därför kasseras enligt
tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna.
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Material i denna produkt som är märkta med
symbolen " " kan återvinnas.

FAQ
Vad gör jag om...

Ingen notis skickas vid mottagen leverans?
- Kontrollera att skåpet är anslutet till wifi.
- Kontrollera telefonens inställningar så att notiser
är aktiverade.
Temperaturen i skåpet är för varmt?
- Kontrollera inställningarna för kyla.
- Se om luckan är stängd till skåpet.
- Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad tekniker.
Jag endast kan ta emot en leverans i skåpet åt gången?
- Titta i inställningarna så att du aktiverat funktionen för
att ta emot fler leveranser samtidigt.
Skåpet bullrar?
- Produkten står ostadigt.
Vatten samlas under skåpet?
- Kondens kan ha bildats om skåpet stått öppet.
Kylan inte startar enligt schemaläggning?
- Skåpet är offline.
- Schemaläggningen kan vara felinställd.
Kompressorn arbetar oavbrutet?
- För varma varor har placerats i skåpet.
- Dörren är inte stängd.
Jag inte kan öppna skåpet med applikationen?
- Skåpet är offline.
- Starta om applikationen.
- Säkerställ att telefonen är ansluten till ett nätverk.
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