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Med reservation för ändringar.

 Säkerhetsföreskrifter

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hål-
las ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produk-
ten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta
års ålder och personer med reducerad fysik, senso-
risk eller mental förmåga, eller som saknar erfaren-
het och kunskap, om de har tillsyn eller har fått in-
struktioner om hur man använder den här produkten
av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.

Installation

Varning Endast en behörig person får installera
den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med pro-
dukten.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar
den. Använd alltid skyddshandskar.

• Se till att luft kan cirkulera i produkten.

• Vänta minst 4 sekunder innan du ansluter produkten
till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.

• Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar
eller hällar.

• Endast produkter med vattenanslutning: får en-
dast anslutas till ett dricksvattenssystem.

• Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.

• Installera inte produkten där den står i direkt solljus.

Elektrisk anslutning

Varning Risk för brand och elektriska stötar.

• Produkten måste vara jordad.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig
elektriker.

• Kontrollera att produktens märkdata överensstäm-
mer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en
elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar de elektriska kom-
ponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kom-
pressorn). Kontakta service eller en elektriker för att
ersätta skadade komponenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är åt-
komlig efter installationen.

• Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten
från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

Använd

• Produkten är avsedd att användas i hushåll och lik-
nande användningsområden som t.ex.:

– Personalkök i butiker, på kontor och andra arbets-
miljöer

– Bondgårdar

– Av gäster på hotell, motell och andra typer av bo-
endemiljöer

– Miljöer av typen bed and breakfast.
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Varning Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i
produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att
det är lämpligt.

• Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den in-
nehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljö-
anpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.

• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antänd-
ningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.

• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produk-
ten.

• Lägg inte in kolsyrade drycker i frysdelen. Detta ska-
par tryck i dricksflaskan.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i pro-
dukten.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på diskmaskinen.

• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.

• Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om
händerna är våta eller fuktiga.

• När du tar ut en glasspinne ur produkten ska du inte
äta den direkt. Vänta några minuter.

• Frys inte mat igen som en gång tinats.

• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frusna maten.

Skötsel och rengöring

Varning Det finns då risk för personskador och
skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från elutta-
get före underhåll.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produk-
ten.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produk-
ter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

• Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och
rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps
igen kommer avfrostat vatten att samlas på produk-
tens botten.

• Kylenheten i denna product innehåller kolväten En-
dast en behörig person för utföra underhåll och lad-
da enheten.

Inre belysning

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som an-
vänds för den här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.

Avfallshantering

Varning Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort dörrlåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.

• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produk-
ten är ozonfria.

• Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kon-
takta kommunen för information om hur produkten
kasseras korrekt.

• Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som
är nära värmeväxlaren.

Innan maskinen används första gången

1. Rengör de inre delarna i produkten och alla tillbe-
hören med varmt vatten och neutralt diskmedel.

2. Produkten och tillbehören måste vara helt torra.

3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

4. Aktivera produkten och ställ in temperaturen.

Använd inte produkter med slipeffekt, skursvam-
par eller lösningsmedel för att rengöra produkten

och tillbehören.

Aktivera produkten och ställa in temperaturen

Vrid temperaturvredet medurs för att aktivera produkten
och samtidigt ställa in temperaturen.
Siffrorna på vredet visar olika kalla temperaturer.
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Vrid temperaturvredet till lägre inställningar för att få
lägsta möjliga kall temperatur.
Vrid temperaturvredet till högre inställningar för att få
maximal kall temperatur.

Vi rekommenderar att du ställer in en medelkall
temperatur.

Förhållandena som följer kan påverka temperaturin-
ställningen.

• Rumstemperaturen och platsen där produkten är in-
stallerad.

• Hur ofta produktens dörr öppnas.

• Mängden mat som finns i produkten.

Daglig användning

Infrysning av färska livsmedel

Frysen är lämplig för att frysa in färsk mat och lagra
fryst mat och djupfrys mat.

Om temperaturvredet är inställt på medelläge är
det inte nödvändigt att byta inställning.

Om du vill frysa in maten snabbare ställer du in tempe-
raturvredet på ett högre läge. I detta tillstånd kan tem-
peraturen i kylen sänkas till 0 °C och mindre. Ställ i så
fall in temperaturvredet på en lägre inställning

Förvaring av fryst mat

Lägg inte in fryst mat direkt i frysen om produkten är ny
eller stängdes av för ett tag sedan.
Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt pro-
dukten vara igång i minst 2 timmar.

Ett strömavbrott kan göra att frysen frostas av.
Om strömmen varit avstängd en längre tid än vär-

det för "Temperaturökningstid" måste du använda eller
omedelbart tillaga den tinade maten. Se "TEKNISK IN-
FORMATION" för information om värdet.
Du kan frysa in den tillagade maten när den blir kall.

Upptining

Innan du tillagar fryst mat eller djupfryst mat ska den
tina i kylen eller vid rumstemperatur.
Det är möjligt att tillaga små mängder frusen mat direkt
från frysen, men detta ökar tillagningstiden.

Glashyllor

Du kan sätta glashyllorna på olika höjder.

Placering av dörrhyllorna

Du kan sätta dörrhyllorna på olika höjder.
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1. Dra hyllan i pilarnas riktning tills den lossnar.

2. Sätt hyllan i det nya läget.

Råd och tips

Spara energi

• Öppna inte kylskåpsdörren eller frysskåpsdörren
ofta.

• Låt inte dörren till kylen eller frysen vara öppen läng-
re än nödvändigt.
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• Om produkten är igång utan avbrott och det finns
frost på den inre bakre delen kan orsaken vara:

– Temperaturvredet är inställt på lägsta läget.

– Rumstemperaturen där produkten är installerad är
för hög.

– Produkten är full.
Ställ in temperaturvredet på ett högre läge. Den au-
tomatiska avfrostningen startar och energiförbruk-
ningen minskar.

Kylskåp

• Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Vänta tills den
svalnat.

• Ställ inte in vätskor som dunstar i kylen.

• Lägg all mat som smakar och luktar starkt i behålla-
re.

• Se till att kalluft kan cirkulera runt maten.

• Lägg alla sorters kött i polyetenpåsar. Lägg dem på
glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara inte kött i
kylen längre än 2 dagar.

• Lägg ett lock på lagad mat och kalla rätter och lägg
dem på en av hyllorna.

• Tvätta frukt och grönsaker och lägg dem i grönsaks-
lådan.

• Lägg smör och ost i speciella lufttäta behållare, alu-
miniumfolie eller polyetenpåsar.

• Se till att mjölkflaskor har lock och ställ dem i flask-
hyllan i produktens dörr.

• Förvara inte bananer, potatis, lök och vitlök utan för-
packning i kylen.

Infrysning

• Typskylten anger maximal mängd mat som kan fry-
sas in i frysen per 24 timmar.

• Infrysningen av maten slutförs inom 24 timmar. Lägg
inte in andra matvaror i frysen under den här tiden.

• Lägg in mat i små mängder i frysen. Detta gör att
maten fryses snabbt och du kan tina så mycket som
behövs.

• Slå in maten i aluminiumfolie eller lägg den i poly-
etenpåsar. Kontrollera att förpackningen är lufttät.

• Lägg inte färsk mat tillsammans med frusen mat.
Detta för att förhindra att temperaturen för den frus-
na maten ökar.

• Lagringstiden för fet mat är kortare än för mat som
inte är fet eller med låg fetthalt. Salt minskar matens
lagringstid.

• Vi rekommenderar att du skriver datumet på förpack-
ningen när maten frystes in.

Förvaring av fryst mat

• När du köper fryst mat måste du se till att du lägger
in den i frysen inom kort.

• När du tinar fryst mat måste du tillaga den inom kort.
Det går inte att frysa in mat igen som varit frusen tidi-
gare.

• Kontrollera att bäst före-datumet inte passerats. In-
formationen finns på matförpackningen.

Underhåll och rengöring

Försiktighet Ta ur stickkontakten från eluttaget
innan underhåll påbörjas.

Städning

• Rengör produkten och tillbehören regelbundet.

• Rengör alla delarna i produkten och alla tillbehören
med endast varmt vatten och neutralt diskmedel.
Produkten och tillbehören måste vara helt torra.

• Rengör dörrens packning regelbundet. Om du vill
byta en skadad packning kontaktar du servicecent-
ret.

• Rengör kondensorns galler och kompressorn på pro-
duktens baksida med en borste. Detta hjälper till att

minska energiförbrukningen och håller produkten i
gott skick.

Viktigt 
• Var försiktig så att du inte drar, flyttar eller skadar rö-

ren eller kablarna.

• Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen.

• Rengör inte produkten med produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller parfymerade disk-
medel eller vaxpolish för att rengöra produkten.

Sätt i stickkontakten i eluttaget efter underhållet.
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Automatisk avfrostning av kylen

Avlägsnandet av frost sker automatiskt när kompres-
sorn stannar under drift.
Vattnet töms ut genom tömningshålet och samlas i vat-
tenbehållaren där det dunstar.
Vattenbehållaren sitter bakom produkten, ovanför kom-
pressorn.
Tömningshålet finns i kylen på baksidan.
För att förhindra att vatten samlas i andra delar av ky-
len måste tömningshålet alltid vara rent. Använd ren-
göringsverktyget som finns i tömningshålet.

Avfrostning av frysen

Det kan finnas frost på fryshyllorna och runt det
översta facket.

Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på 3 el-
ler 5 mm.

Försiktighet Använd inte vassa metallverktyg för
att avlägsna frost.

Använd inte mekaniska produkter för att avfrosta
frysen.

1. Avaktivera produkten.

2. Ta ut alla matvaror ur frysen. Linda in maten i tid-
ningspapper och förvara den vid en kall tempera-
tur.

3. Lämna produkdörren öppen tills avfrostningen är
klar.

4. Rengör och torka frysen helt.

5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

6. Aktivera produkten.

7. Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt
produkten vara igång i 2 eller 3 timmar med denna
inställning.

8. Sätt in maten i frysen igen.

När produkten inte används på länge

1. Stäng av produkten och koppla bort den från elutta-
get.

2. Plocka ur alla matvaror.

3. Avfrosta produkten.

4. Rengör fullständigt och torka produkten och alla till-
behör.

5. Låt dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bil-
das.

Byte av lampan

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Lossa skruven från lampglaset.

3. Avlägsna lampglaset

4. Byt ut den gamla lampan mot en ny. Använd bara
lampor för hushållsprodukter. Lampglaset visar
maximal effekt för lampan.

5. Sätt tillbaka lampglaset.

6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Typen av glödlampa eller halogenlampa som an-
vänds för den här produkten är endast avsedd för

hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

Felsökning

Varning Koppla bort produkten från eluttaget
innan du kontrollerar.

Kontakta servicecentret för problem som inte anges i
tabellen.
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Problem Möjlig lösning

Produkten bullrar under drift. Vissa ljud är normala när produkten är igång. Se bladet som medföljer
produkten.

Produkten fungerar inte. Se till att produkten är aktiverad.

 Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

 Gör en kontroll och se om det finns spänning. Anslut en annan produkt
till samma eluttag. Kontakta en behörig elektriker för att reparera elutta-
get.

Lampan går inte att tända. Stäng och öppna dörren för att se till så att lampan inte är i vänteläge.

 Lampan är trasig. Byt lampa.

Kompressorn är kontinuerligt i drift. Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.

 Se till att produktens dörr är stängd.

 Se till att produktdörren inte öppnas för ofta.

 Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills den svalnat.

 Kontrollera att rummets temperatur inte är för hög.

Vatten samlas på bakre väggen i kyl-
skåpet.

Det är normalt att detta inträffar när den automatiska avfrostningen är
igång.

Vatten samlas i kylskåpet. Kontrollera att tömningshålet inte är igensatt.

 Kontrollera att maten eller förpackningen inte hindrar vatten från att sam-
las i vattenbehållaren.

Det är vatten på golvet. Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.

Temperaturen i produkten är för låg. Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.

Temperaturen i produkten är inte till-
räckligt kall.

Ställ in temperaturvredet på ett högre läge.

 Se till att produktens dörr är stängd.

 Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills maten svalnat.

 Se till att produkten inte är för full.

Temperaturen i kylen är inte tillräck-
ligt kall.

Se till att kalluft kan cirkulera.

Det har bildats för mycket frost. Se till att maten är innesluten i speciella behållare eller förpackningar.

 Se till att produktens dörr är stängd.

 Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.
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Teknisk information

Placering

Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats
inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion
bör den installeras i ett utrymme som har samma om-
givningstemperatur som överensstämmer med klimat-
klassen som anges på typskylten:

Klimat-
klass

Omgivningstemperatur

SN +10 °C till +32 °C

N +16 °C till + 32 °C

ST +16 °C till + 38 °C

T +16 °C till + 43 °C

Tekniska data

Mått Höjd 1404 mm

 Bredd 545 mm

 Djup 604 mm

Säkerhet vid strömavbrott  19 tim.

Nätspänning  230 V

Frekvens  50 Hz

Se typskylten och energimärkningen för mer informa-
tion.

Miljöskydd

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar

du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
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