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SÄKERHET OCH VARNINGAR
För din egen säkerhet och korrekt användning, läs denna manual noggrant innan användning, inklusive tips och varningar.
För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att försäkra sig om att alla som använder produkten är väl
bekanta med dess användning och säkerhet. Spara dessa instruktioner så att de medföljer produkten om den flyttas eller
säljs, så att vem som än använder den under dess livslängd är korrekt informerade om dess användning och säkerhet.
För säkerhet för liv och egendom, var aktsam då tillverkaren inte är ansvarig för skador som uppstår genom oaktsamhet.

SÄKERHET FÖR BARN OCH ANDRA SÅRBARA PERSONER
OBS! Barn i åldern 3 till 8 år är tillåtna att packa i och ur kylskåpet.
( Denna klausul gäller endast inom EU)

ENLIGT EN-STANDARD
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller brist på erfarenhet och kunskap endast om de är under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av produkten och förstår farorna. Barn ska ej leka med produkten. Rengöring och underhåll ska ej utföras av barn utan uppsikt.

ENLIGT IEC-STANDARD
Denna produkt är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under uppsikt eller instrueras om användningen av en
person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, då det finns risk för kvävning.
• Om du ska kassera produkten, dra ur nätsladden ur nätuttaget, klipp av sladden (så nära produkten som möjligt) och
avlägsna dörren för att förhindra att lekande barn drabbas av elstötar eller stänger sig själva inne.
• Om denna produkt, med magnetiska dörrar, ska ersätta en äldre produkt med lås (spärr) på dörren eller locket, försäkra
dig om att låset ej går att använda innan du kasserar den gamla produkten. Detta för att förhindra att den blir en
dödsfälla för ett barn.
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ALLMÄN SÄKERHET
Denna produkt är avsedd för användning i hushåll och liknande som till exempel:
•
•
•
•

personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser.
bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer.
boenden av bed and breakfast-typ.
catering och liknande som inte tillhör detaljhandel.

VARNING
• Förvara inte explosiva ämnen som aerosolbehållare med brandfarlig vätska i denna produkt.
• Om nätsladden är skadad, så måste denna bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande
behörig person för att undvika fara.
• Håll ventilationsvägar i och runt produkten fria.
• Använd inte mekaniska verktyg eller annat för att påskynda avfrostningsprocessen, annat än det som
rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylkretsen.
• Använd inte elektrisk utrustning inne i förvaringsutrymmet på produkten, om dessa inte rekommenderas av tillverkaren.
• Kylvätskan och isoleringsblåsgasen är brandfarliga. Vid kassering av produkten, gör detta endast på avsedd
återvinningsstation. Utsätt inte för eld.
• När du sätter produkten på plats, försäkra dig om att sladden inte kläms eller skadas.
• Placera inte grenuttag eller förlängningsdosor bakom produkten.

BYTA UT BELYSNINGEN
VARNING
• Belysningen ska inte bytas ut av kunden! Om belysningslamporna skadas, kontakta kundservice för hjälp.
Denna varning gäller endast frysskåp med belysning.

KYLVÄTSKA
Kylvätskan isobuten (R600a) finns i kylkretsen på produkten. Det är en naturgas med hög miljökompatibilitet, men som är
brandfarlig. Under transport och installation, försäkra dig om att ingen av komponenterna I kylkretsen skadas. Kylvätskan
(R600a) är brandfarlig.

VARNING
• Kylskåp innehåller kylvätska och gaser i isoleringen. Kylvätska och gaser måste avfallshanteras professionellt
då de kan orsaka ögonskador eller brand. Försäkra dig om att tubsystemet i kylkretsen inte är skadat innan kassering.

VARNING
Brandrisk. Om kylkretsen skadas:
• Undvik öppen låga och andra källor till antändning.
• Sörj för god ventilation i utrymmet där produkten står.
Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt.
Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstötar.
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ELSÄKERHET
1. Nätsladden ska inte förlängas.
2. Försäkra dig om att kontakten inte är klämd eller skadad. En klämd eller skadad kontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Försäkra dig om att du når huvudkontakten på produkten.
4. Dra inte i nätsladden.
5. Om kontakten sitter lös, koppla inte in kontakten. Det finns risk för elstöt eller brand.
6. Du ska inte använda produkten utan det invändiga belysningsskyddet.
7. Frysskåpet ska endast användas med strömförsörjning om enfas växelström om 220~240V/50Hz. Om effekten
fluktuerar så mycket att effekten överskrider ovanstående, ska du för säkerhets skull koppla in A.C. automatisk
spänningsregulator för mer än 350 W till frysen. Frysen måste använda ett specialuttag istället för ett vanligt med
andra produkter. Kontakten måste passa uttaget med jordledning.

DAGLIG ANVÄNDNING
•

Förvara inte brandfarlig gas eller vätska i produkten. Det finns risk för explosion.

•

Använd inte annan elektrisk utrustning i produkten (t.ex. elektrisk glassmaskin, mixers osv.)

•

När du kopplar bort strömmen, dra alltid ur kontakten ur vägguttaget, dra inte i sladden.

•

Placera inte heta föremål nära produktens plastdelar.

•

Placera inte matvaror direkt mot luftutsuget på bakre väggen.

•

Förvara färdigförpackad fryst mat i enlighet med tillverkarens instruktioner.

•

Tillverkarens förvaringsrekommendationer ska följas. Hänvisa till relevanta instruktioner för förvaring.

•

Placera inte kolsyrade drycker i frysfacket då det uppstår tryck i behållaren, vilket kan orsaka explosion som kan
resultera i skador på produkten.

•

Fryst mat kan orsaka frysskador om den konsumeras direkt från frysfacket.

•

Placera inte produkten i direkt solljus.

•

Håll levande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från produkten så att den inte fattar eld.

•

Produkten är avsedd för att förvara mat och/eller dryck i ett normalt hushåll som framgår av instruktionsboken.

•

Produkten är tung. Var försiktig när du flyttar den.

•

Ta inte ut eller rör vid saker i frysen om dina händer är fuktiga eller våta, då detta kan orsaka skrubbsår
eller frost/köldskador.

•

Använd aldrig basen, lådorna, dörrar etc. för att stå på eller som stöd.

•

Fryst mat ska inte frysas om när den en gång har tinat.

•

Ät inte isglass eller isbitar direkt från frysen då detta kan orsaka frysskador på mun och läppar.

•

För att undvika att föremål faller ut och orsakar personskada eller skador på produkten, ska dörrfacken inte
överlastas eller för mycket mat förvaras i lådorna.
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING VARNING!
• Innan underhåll, stäng av produkten och dra ut sladden från huvuduttaget.
• Rengör inte produkten med metallföremål, ångrengörare, eteriska oljor, organiska lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel.
• Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd plastskrapa.

INSTALLATION VIKTIGT!
• För elektrisk inkoppling, följ noga instruktionerna i denna manual.
• Packa upp produkten och kontrollera om den är skadad.
• Koppla inte in produkten om den är skadad. Rapportera möjliga skador omedelbart till inköpsstället.
• I detta fall ska förpackningen sparas.
• Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan produkten åter kopplas in för att låta olja flöda
tillbaka in i kompressorn.
• Det ska vara god ventilation runt produkten, annars finns risk för överhettning. För att uppnå tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• Så långt som möjligt ska baksidan av produkten inte stå för nära en vägg för att undvika att varma delar vidrörs
eller fastnar (kompressor, kondensator) för att förhindra brandrisk, följ instruktionerna relevanta för installationen.
• Produkten ska inte placeras nära element eller spis.
• Försäkra dig om att nätsladden är tillgänglig efter att produkten är installerad.

SERVICE
• Alla elektriska installationer nödvändiga för underhåll av produkten ska utföras av behörig elektriker.
• Produkten ska servas av ett auktoriserat Servicecenter, och endast original reservdelar ska användas.
1. Om produkten är frostfri.
2. Om produkten innehåller frysfack.
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INSTALLERA DIN NYA PRODUKT
Innan första användningen, bör du ta del av följande tips.

≥ 100 mm

VENTILATION AV PRODUKTEN
För att öka prestandan hos kylsystemet, är det nödvändigt att
upprätthålla en god ventilation runt produkten för att leda bort värme
Av detta skäl bör det finnas tillräckligt fritt utrymme runt produkten.

1746 mm

Förslag: det bör finnas 50-70 mm fritt utrymme mellan baksidan och
väggen och minst 100 mm från ovansidan, minst 100 mm från sidan
till väggen och fritt utrymme framför för att tillåta att dörrarna öppnas
135°. Se vidstående illustrationer.

50-70 mm
≥ 100 mm

≥ 100 mm

Notera:
• Denna produkt fungerar väl inom klimatklass SN to T som ses i
tabellen nedan. Den kanske inte fungerar korrekt vid längre perioder
i temperaturer över eller under de som specificeras nedan.
Klass
Utökat tempererad
Tempererad
Subtropisk
Tropisk

Symbol

Omgivningstemperatur(°C)

SN
N
ST
T

+10 till +32
+16 till +32
+16 till +38
+16 till +43

693 mm
1191 mm
135°

1028 mm

• Placera din produkt torrt för att undvika fukt.
• Håll produkten borta från direkt solljus, regn eller frost.

≥ 10 mm

• Håll produkten borta från värmekällor såsom spisar, brasor och element.

UTJÄMNING AV PRODUKTEN
• För tillräcklig utjämning och luftcirkulation i den under delen av baksidan,
kan fötterna behöva justeras. Du kan justera dem manuellt eller genom att
använda en lämplig skiftnyckel.
• För att dörrarna ska kunna självstängas, luta överdelen bakåt
ungefär 10 mm.

INSTALLERA DÖRRHANDTAGET
För att underlätta transporten, levereras dörrhandtagen separat i en plastpåse.
Du installerar dörrhandtagen på följande sätt.
1. Lyft bort skydden från skruvhålen på den sida du vill installera handtagen
på dörren och lägg sedan tillbaka dem i plastpåsen.

kylskåpsdörren
handtagsdel
skruv
handtagsskydden

2. Ta handtaget på vänster sida som exempel och håll skruvhålen på
handtagen och dörren i linje med varandra som bilden visar.
3. Fixera handtaget med skruvarna som finns i plastpåsen och installera
sedan handtagsskydden som visas.
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VÄNDA PÅ DÖRREN
Den sida där dörren öppnas kan bytas, från vänster sida
(som levereras) till höger sida om installationsplatsen så
kräver.

2. Ta bort del (1) och del (2) från frysen och ta sedan bort
del (3) på dörren på samma sätt. Ta bort skruvarna. (4),
och ta sedan bort del (5) som bilden nedan visar.

Varning! När dörren vänds ska inte produkten vara ansluten
till elnätet. Försäkra dig om att kontakten inte sitter i
eluttaget.

2
3

VERKTYG DU BEHÖVER:

8 mm hylsnyckel

1

Stjärnskruvmejsel

4
Skruvmejsel med tunt blad

8 mm skiftnyckel

Notera: Innan du börjar, lägg frysskåpet ned på baksidan för
att få tillgång till undersidan. Du bör lägga det på en mjuk
skumförpackning eller liknande material för att undvika att
skada baksidan på frysskåpet. För att vända på dörren,
rekommenderas oftast följande steg.
1. Ställ upp frysskåpet

5
1. Övre gångjärnsskydd
2. Övre kåpa
3. Skyddsbricka
4. Specialfläns själborttagande skruv
5. Övre gångjärnsdel
Notera: Håll I frysskåpet under steg 2 för att undvika att
tappa dörren.
3. Lyft av dörren (1) och placera den på en slät yta med
panelen uppåt. Skruva bort gångjärnsfästet (2)
(inkluderat brickan) som figur II och III visar, och vrid
sedan den övre gångjärnsbrickan (3) som visas i
figuren IV. Fixera slutligen del (2) på del (3) som i
figur V och Vl, och lägg sedan åt sidan för användning.

I

II

1
III

V

IV

2

VI

3
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4. Ta bort handtagsskydd (1) och lossa skruvarna (2) ta
bort handtaget (3) som visas i figur I, och lägg sedan åt
sidan för användning. Ta bort skruvhålsskydden (4) som
visas i figur II, och installera dem på vänster sida som
visas i figur III. Flytta handtaget till höger sida och
installera som i figur IV. Ta bort dörrstoppet (5) och
blockerare (6) och installera sedan dörrstopp och
blockerare till vänster som i figurerna V och VI.
I

3

2

1

II

III

IV

V

VI

4

8. Ta bort del (1), placera den på sidan för användning som
i figur I. Flytta kylskåpsdörren till en lämplig position och
justera del (2) och dörr, fixera sedan del (2) med skruvar
som i figur II. (Håll i dörren under installation). Fixera del
(3) som I figur II (som finns i plastpåsen). Vänd på del (1)
180° och installera i höger hörn på dörren som i figur III.
Montera slutligen del (4) som i figur IV. (som togs ner i
steg 2)

5
6

7. Gå tillbaka till steg 5, byt del (1) till vänster och del (2)
till höger och fixera sedan med skruvar (4). Installera
slutligen del (3).

7

(1) Handtagsskydd
(2) Skruvar
(3) Handtag

(4) Skruvhålsskydd
(5) Dörrstopp
(6) Blockerare

(7) Självlossande
skruvar

5. Placera frysen plant, ta bort del (3) och lossa sedan på
skruvarna (4) ta bort del (2) och del (1) som på bilden.

9. Installera slutligen del (1) och del (2) (som båda togs
bort i del 2) på frysskåpet som på bilden nedan.

(1) Höger nedre gångjärn
(2) Främre fotfäste
(3) Justerbara fötter
(4) Specialfläns själborttagande skruv

6. Skruva bort nedre gångjärnsfästet, byt till det närmaste
hålet som ses på bilden nedan, och skruva sedan fast
plattan som på bilden nedan.
Bricka
Gångjärnsaxel

Notera: brickan kan
fastna på dörren
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BESKRIVNING AV PRODUKTEN
ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Övre dörrskydd
Hörnskydd
Flikskydd
Handtag (bak)
Isbricka (inuti)
Övre fryslåda
Mittenfryslåda (stor låda)
Frysdörr
Lägre fryslåda
Frysdörrsförsegling
Justerbara fötter
Gångjärnsskydd
Blockerarskydd
Kontrollpanel
Glashylla
Hylldel (inuti)
Skåp

Tillverkare och adress
Osby Vitvaror AB, Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg
Notera: Tack vare ständiga förbättringar av våra produkter, kan din kyl vara något annorlunda än denna manual, men
funktionerna och användningen är identiska. För att få mer utrymme i frysen kan du ta bort fryslådor (med undantag för
nedre fryslådan), installationskonsolen och integrerad ismaskin/isbricka
Note: För att produkten ska bli så energieffektiv som möjligt, placera alla hyllor, lådor och korgar i dess ursprungliga
position som syns på illustrationen ovan. .
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DISPLAYKONTROLLER
Alla funktioner och kontroller på enheten är tillgängliga från kontrollpanelen som är placerad på frysens
ovandel. En kontrollpanel tillåter enkel konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och
intuitivt sätt.
Viktigt! När frysen sätts på, lyser alla lampor i 3 sekunder
samtidigt som ett långt pipande ljud hörs. Kontrollpanelen
består av fyra knappar och åtta lampor. Ett pip hörs när du
trycker på knappen.

KONTROLLERA TEMPERATUREN
Vi rekommenderar att temperature ställs på -18°C när
frysen först startas. Om du vill ändra temperaturen, följ
instruktionerna nedan.
Varning! När du ställer in en temperatur, ställer du in en
medeltemperatur för hela frysskåpet.
Temperaturen inuti kan avvika från den temperatur som
visas på displayen, beroende på hur mycket mat du förvarar
och var du placerat den. Omgivningens temperatur kan
också påverka temperaturen inne i skåpet.

1. TEMPERATUR
Tryck på “Temp”-knappen för att ställa in frystemperaturen mellan - 14°C och -24°C efter behov,
och lampan för motsvarande temperatur kommer att tändas
enligt nedanstående sekvens.

2. SUPER
Super sänker snabbt temperature i frysen så att
mat fryser snabbare.
Denna funktion hjälper också färsk mat att behålla vitaminer
och näring längre. Tryck på “Super”-knappen för att
aktivera snabbfrysfunktionen. Lampan lyser upp och
temperaturinställningen visar -24°C.
• Snabbfrys stängs automatiskt av efter 26 timmar och
frystemperaturen går tillbaka till föregående inställning.
• När snabbfrysfunktionen är aktiverad kan du stänga av
den genom att trycka på “Super”- eller “Temp”knappen, varefter frystemperaturen återgår till
föregående inställning.
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3.ALARM
I händelse av alarm, lyser “Alarm”-ikonen upp och ett pipande ljud hörs.
Tryck på “Alarm”-knappen för att stoppa larmet och “Alarm”-ikonen stängs av.
Varning! När frysen slås på efter en period av inaktivitet kan alarm vara aktiverat.
I det fallet kan du trycka på “Alarm”-knappen för att stänga av det.

DÖRRLARM
Larmlampan och ett surrande ljud indikerar onormala förhållanden, såsom att dörren lämnats öppen
• Att lämna dörren till frysen öppen i mer än 2 minuter aktiverar dörrlarmet och det pipande ljudet.
Larmet piper 3 gånger i minuten i 10 minuter. Genom att stänga dörren, stängs larmet av.
• För att spara energi, undvik att hålla dörren öppen en längre stund när du använder frysen.
Dörrlarmet kan också avaktiveras genom att stänga dörren.

4. STÄNGA AV
Om du vill sluta använda den, kan du stänga av produkten
genom att trycka på ”Power”-knappen.
• När frysen är på , kan du stänga av den genom att trycka på “Power”-knappen i 5 sekunder
medan kontrollpanelen släcks.
Viktigt! Förvara ingen mat i frysen under tiden.
Om du inte ska använda frysen på länge, dra ur sladden.
• När produkten är avslagen, kan du sätta på den genom att trycka på “Power”-knappen i 1 sekund.
Frysen återgår då till tidigare temperaturinställningar.
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ANVÄNDNING
Detta avsnitt förklarar hur du använder frysens funktioner.
Vi rekommenderar att du noggrant läser noggrant innan användning av produkten.

FLIKSKYDD
• Du kan öppna flikskyddet uppåt när du vill ta ut mat
ur det övre facket.
• Innan du öppnar eller stänger flikskyddet måste du
lyfta upp det i spåren igen. Sedan kan flikskyddet
glida ner eller upp.

FRYSLÅDA
• Används för att förvara mat som behöver frysas,
inklusive mat, fisk, glass etc.
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TIPS
ENERGISPARTIPS
Vi rekommenderar att du följer råden nedan för att spara energi.
• Försök att undvika att hålla dörren öppen under längre perioder för att spara energi.
• Försäkra dig om att produkten hålls undan från värmekällor (direkt solljus, elektrisk spis etc.).
• Ställ inte in temperatur lägre än nödvändigt.
• Förvara inte varm mat eller ångande dryck i produkten.
• Placera produkten i ett väl ventilerat rum med låg luftfuktighet.
Vänligen referera till avsnittet Installera din nya produkt.
• Diagrammet visar den korrekta kombinationen för lådor, fack och hyllor. Justera inte denna,
då den är framtagen för att vara som mest energieffektiv.

TIPS FÖR KYLNING AV FÄRSKVAROR
• Placera inte varm mat direkt i frysen eftersom det får temperaturen att stiga, vilket resulterar i att
kompressorn måste arbeta hårdare och kommer att förbruka mer energi.
• Täck över eller paketera maten, särskilt om den har stark lukt och smak.
• Placera mat korrekt så att luften kan cirkulera.

TIPS FÖR INFRYSNING
• När du först startar eller efter en längre period utan användning, låt produkten vara inställd
minst 2 timmar på de högre inställningarna innan du placerar mat i facken.
• Förbered mat i små portioner för att underlätta för snabb infrysning och för att kunna tina
endast den önskade mängden.
• Paketera maten i aluminiumfolie eller plastfolie.
• Låt inte färsk mat komma i kontakt med redan fryst mat, för att undvika att temperaturen stiger hos den senare.
• Isiga produkter, om de konsumeras direkt från frysen, kommer då förmodligen orsaka frostskador på huden.
• Det rekommenderas att märka och datera varje fruset paket för att hålla ordning på förvaringstiden.

TIPS FÖR FÖRVARING AV FRUSEN MAT
• Försäkra dig om att frusen mat förvaras korrekt hos återförsäljaren.
• Väl upptinad, förstörs mat snabbt och ska ej frysas om. Överskrid inte förbrukningsdatumet som uppges av tillverkaren.

STÄNGA AV DIN PRODUKT
Om produkten måste stängas av under en längre tid, ska följande steg genomgås för att undvika mögel.
1.
2.
3.
4.

Ta ur all mat.
Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
Rengör och torka insidan noggrant.
Försäkra dig om att dörrar hålls på glänt för att låta luft cirkulera.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Av hygienskäl ska produkten (inklusive exteriör och lösa delar inuti) rengöras regelbundet och minst varannan månad.
Varning! Produkten ska inte vara inkopplad under rengöring. Risk för elstöt! Innan rengöring av produkten, stäng av den
och dra ur sladden.

RENGÖRING AV UTSIDA
För att hålla produkten snygg ska du rengöra den regelbundet.
• Torka av den digitala panelen med en ren, mjuk trasa.
• Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spraya direkt på produktens yta.
Detta underlättar en jämn distribution av fukt på ytan.
• Rengör dörrar, handtag och skåpsytor med ett milt rengöringsmedel och torka sedan tort med en mjuk trasa.
Varning!
• Använd inte vassa föremål då dessa kan repa ytan.
• Använd inte thinner, bilrengöringsmedel, klorox, eterisk olja, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel
såsom bensen för rengöring. Dessa kan skada ytan och orsaka brand.

RENGÖRING AV INSIDA
Du bör rengöra produktens insida regelbundet. Det är lättare att rengöra när lite mat förvaras I frysen. Torka av insidan med
en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten och en urvriden svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du
sätter tillbaka hyllor och korgar. Torka alla ytor och löstagbara delar noga.
Även om denna produkt frostar av automatiskt, kan ett lager frost förekomma på frysutrymmets inre väggar om frysdörren
öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt då det är lite mat i frysen och fortsätt som
nedan:
1. Ta bort allt mat och korgar, koppla bort produkten från elnätet och lämna dörrarna öppna.
Ventilera rummet noggrant för att skynda på avfrostningsprocessen.
2. När avfrostningen är klar, rengör frysen som beskrivs ovan.
Varning! Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysen. Först när insidan är helt torr ska produkten slås på och
kopplas till.

RENGÖRING AV DÖRRFÖRSEGLING
Var noga med att hålla dörrförseglingen ren. Kladdig mat och dryck kan orsaka att förseglingarna fastnar vid skåpet och går
sönder när du öppnar dörren. Tvätta förseglingarna med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka noggrant efter rengöring.
Varning! Först efter att dörrförseglingen är helt torr ska produkten åter slås på.
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FELSÖKNING
Om du upplever problem med din produkt eller om du är orolig för att din produkt inte fungerar korrekt, kan du
göra några enkla felsökningar innan du ringer för service, se nedan. Du kan utföra några enkla felsökningar enligt
detta avsnitt innan du ringer för service.

VARNING! Försök inte laga produkten själv. Om problemet kvarstår efter att du gjort kontrollerna, kontakta en
behörig elektriker, auktoriserad servicetekniker eller återförsäljaren där du köpt produkten.

PROBLEM
Produkten fungerar inte korrekt

MÖJLIG ORSAK OCH LÖSNING
Kontrollera om sladden sitter i vägguttaget.
Kontrollera om “Power”-funktionen är på genom att trycka på “power”-knappen
i 1 sekund.
Kontrollera säkringar och byt ut om nödvändigt.
Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in temperaturen på en lägre nivå
för att lösa problemet
Det är normal för frysen att inte fungera under avfrostningscykeln och under en kort
stund när den slagits på , för att skydda kompressorn.

Lukt från facken

Insidan kan behöva rengöras.
Mat, behållare eller förpackningsmaterial orsakar illaluktande doft.

Oljud från produkten

Ljuden nedan är normala:
• Kompressorljud.
• Luft som rör sig I den lilla fläktmotorn I kylutrymmet eller andra utrymmen.
• Gurglande ljud som liknar vatten som kokar.
• Poppande ljud under den automatiska avfrostningen.
• Klickande ljud innan kompressorn startar.
Andra ovanliga ljud beror på nedanstående, och kan kräva att du
kontrollerar och åtgärdar:
• Skåpet står inte plant.
• Baksidan på produkten vidrör väggen.
• Flaskor eller behållare har fallit ner eller rullar.
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PROBLEM
Motorn går hela tiden

MÖJLIG ORSAK OCH LÖSNING
Det är normal att ofta höra motorn, den behöver gå oftare under
nedanstående förhållanden:
Temperaturen är inställd på kallare än nödvändigt.
Stora mängder varm mat har nyligen placerats i frysen.
Temperaturen på utsidan av frysen är för hög.
Dörrar hålls öppna för länge eller för ofta.
Efter att du installerat produkten, har den varit avstängd länge.

Ett lager frost kan ses i facken

Kontrollera luftutsuget så att de inte är blockerade av mat och försäkra dig om att mat
är placerad inuti frysen för att uppnå god ventilation.
Försäkra dig om att dörren är stängd.
För att ta bort frost, se avsnittet Rengöring och underhåll.

Temperaturen inuti är för hög

Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta eller så hålls dörrarna
öppna av ett hinder, produkten står med för lite fritt utrymme på sidorna, baksida
och ovandel.

Temperaturen inuti är för låg

Öka temperaturen genom att följa instruktionerna i avsnittet Displaykontroller.

Dörrarna är svåra att stänga

Kontrollera om ovandelen av frysen är lutad bakåt 10-15 mm för att låta dörrarna
stänga sig själva, eller om något inuti förhindrar att dörrarna stängs.

Vatten droppar på golvet

Vattentanken (placerad nära undersidan av skåpet) kan vara felaktigt inställd eller så
är dräneringshålet (placerat under toppen på kompressordepån) inte korrekt placerad
för att dirigera ner vatten i tanken, eller så är dräneringshålet blockerat. Du kan
behöva dra ut frysen från väggen för att kontrollera tank och dränering.
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AVFALLSHANTERING
Det är förbjudet att kasta denna produkt som hushållsavfall.

FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterial med återvinningssymbol kan återvinnas. Kasta förpackningen i lämpligt sopsorteringskärl
för att återvinna.

INNAN KASSERING AV PRODUKTEN
1. Dra ut sladden ur vägguttaget.
2. Klipp av sladden och kasta kontakten.

VARNING! Frysar innehåller kylvätska och gaser i isoleringen. Kylvätska och gaser måste hanteras professionellt, då de
kan orsaka ögonskador och brand. Försäkra dig om att tuberna i kylkretsen inte är skadade innan du kasserar frysen.

KORREKT AVFALLSHANTERING
Denna symbol på produkten eller på dess förpackning indikerar att produkten inte
ska behandlas som hushållsavfall. Istället ska den tas till korrekt återvinningsstation
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra dig om att
denna produkt hanteras korrekt, hjälper du till att förhindra potentiellt negativa
konsekvenser för miljön eller människors hälsa, vilka annars skulle kunna orsakas av
felaktig hantering. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt,
kontakta lokala myndigheter, din lokala återvinningscentral eller den butik där du
köpte produkten.
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Följ nedanstående instruktioner för att undvika kontaminering av livsmedel
• Att hålla dörren öppen under långa perioder kan snabbt få temperaturen att öka.
• Rengör regelbundet de ytor som kan komma i kontakt med mat och åtkomliga dräneringssystem.
• Förvara rått kött och färsk fisk i behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller
droppar på annan mat.
• Frysfack märkta med två stjärnor är perfekta för förvaring av djupfrysta varor, förvaring eller
tillverkning av glass samt för att göra iskuber.
• Frysfack med en, två eller tre stjärnor är inte lämpliga för infrysning av mat.

Ordning

Passande avdelning

Angiven temperatur.[”C]

Typ av mat

1

Kylskåp

+2 ≤ +8

2

Frysfack (***)*

≤-18

Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 3 månader
- ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), lämplig för
infrysning av färska livsmedel.

3

Frysfack ***

≤-18

Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 3 månader
- ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), ej lämplig för
infrysning av färska livsmedel.

4

Frysfack **

≤-12

Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 2 månader
- ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), ej lämplig för
infrysning av färska livsmedel.

5

Frysfack *

≤-6

Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 1 månad
- ju längre livsmedlet förvaras, desto sämre blir smaken och näringsinnehållet), ej lämplig
för infrysning av färska livsmedel.

6

0 stjärnor

-6≤0

Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel etc.
(Rekommenderas för konsumtion samma dag, ska helst inte förvaras mer än 3 dagar).
Enskilt förpackade bearbetade livsmedel (livsmedel som ej går att frysa)

7

Svalavdelning

-2≤+3

Färsk/fryst fläsk, nötkött, kyckling, färskvatten etc. (7 dagar under 0 ”C, för temperaturer
över 0” C rekommenderas konsumtion samma dag, helst i högst 2 dagar). Fisk och skaldjur
(mindre än 0” C i 15 dagar, rekommenderas ej att förvaras i temperaturer över 0” C)

8

Färska livsmedel

0≤+4

Färskt fläsk, biff, fisk, kyckling, lagad mat, etc. (Rekommenderas att äta samma dag,
förvaring i helst mindre än 3 dagar)

8

Vin

+5≤+20

Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårtor, drycker och
andra livsmedel som inte ska frysas.

Rött vin, vitt vin, mousserande vin etc.

Obs! Förvara din mat i passande avdelning eller efter den temperatur som står angiven på livsmedelsförpackningen.
• Om kylen skulle lämnas tom under långa perioder - stäng av, frosta ur, rengör, låt torka och låt sedan dörren
stå öppen för att förhindra utveckling av mögel.

RENGÖRING AV VATTENBEHÅLLARE (GÄLLER FÖR PRODUKTER MED VATTENBEHÅLLARE):
• Rengör vattentanken om den inte har använts på 48 timmar; Spola igenom vattensystemet som är anslutet till
vattenanslutningen om produkten inte har använts på 5 dagar.
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