Kyl och frys
Att tänka på vid rengöring
Använd ljummet vatten, handdiskmedel och mjuk svamp eller trasa när du rengör kyl
och frys. Torka ordentligt torrt efteråt så undviker du isbildning. Glöm inte att rengöra
i hålet (se bild nedan!)
Frosta av kyl- och frys regelbundet. Då blir temperaturen jämnare och livslängden
ökar. Tjocka lager av is ökar energiförbrukningen. Försök aldrig att hacka loss isen,
då kan skåpet skadas.
Håll rätt temperatur
Kylskåp ska ha en temperatur på mellan +4 och 8° för att matvarorna ska hålla.
Temperaturen mäter du genom att du ställer in ett glas vatten mitt bland matvarorna
ett par timmar och sedan mäter temperaturen i vattnet. Frysen bör hålla -18° till -20°.
När du frostar av din frys så måste du se till att skydda omkringliggande
skåpinredning och golv från de stora vattenvolymer som bildas när isen smälter. Blir
det vattenskador på skåpinredningen eller golv så kan du bli ersättningsskyldig.
Kylskåpet behöver avfrostas minst varannan månad, för att förhindra att frysfacket
blir fullt med is. Blir det för mycket is i kylskåpet är det svårare att hålla kylan och det
kan även innebära att själva luckan går sönder, vilket gör att du kan bli ersättningsskyldig för arbete och material i samband med avflyttning.
Moderna kylskåp är i regel självavfrostande. Principen är att kondensvattnet leds till
en skål ovanför kompressorn. Där dunstar vattnet av den värme som uppstår.
Pannor och kastruller
Se över dina kok- och stekkärl lite då och då. Värmen utnyttjas effektivast om
kastruller och pannor har plan botten. Anpassa storleken på kokkärlen efter plattans
storlek, dels för att ta till vara värmen, dels för att undvika att plattan spricker.

Glöm inte att rengöra det lilla”hålet” i kylskåpet.
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