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Symbol warningViktig

säkerhetsinformation

För din säkerhet och rätt användning, läs bruksanvisningen noggrant, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder apparaten. För att undvika onödiga
misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder apparaten är väl
införståddamed dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se
till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den
under hela desslivslängd kommer att kunna informeras korrekt om användningen och
säkerhetsanvisningarna.
För att garantera säkerhet för liv och egendom, förvara dessa användarinstruktioner på
ett säkert ställe då tillverkaren ej ansvarar för skador orsakade på grund av
underlåtenhet.

Säkerhet för barn och andra personer med nedsatt förmåga
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap,
om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på
ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte göras av barn utan tillsyn.
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•
•

•

Håll allt packmaterial borta från barn då det finns risk för kvävning.
Vid kassering och bortskaffande av apparaten, dra ut kontakten ur uttaget, skär av
anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att
förhindra att barn leker med apparaten och drabbas av en elektrisk stöt eller blir
instängda.
Om denna apparat, med magnetisk dörrförsegling, ska ersätta en äldre apparat med
ett fjäderlås på dörren eller locket, var noga med att göra fjäderlåset oanvändbart
innan du slänger bort den gamla apparaten för att förhindra att det blir en dödsfälla
för ett barn.

Generella säkerhetsanvisningar
Symbol warning

•
-

VARNING - Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden såsom:
personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
bondgårdar
av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
pensionat och liknande miljöer

• VARNING - Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brännbart
drivmedel i denna apparat.

• VARNING - Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicetekniker eller av liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

• VARNING - Håll ventilationsöppningar fria från blockeringar i apparatens hölje eller i
den inbyggda konstruktionen.

• VARNING - Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda
avfrostningen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

• VARNING – Skada inte kylkretsen.
•

VARNING – Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfack,
såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

4

• VARNING – Köldmediet och isoleringsgasen är brandfarliga. Vid bortskaffande av
apparaten ska detta endast göras vid ett auktoriserat center för avfallshantering.
Utsätt inte apparaten för eldsflammor.

Kylmedium
Kylmedietisobuten (R600a) finns i kylaggregatets kretslopp. Det är en naturgas med hög
miljökompatibilitet som ändå är brandfarlig. Vid transport och installation av apparaten,
se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas. Kylmediet (R600a) är brandfarligt.

Symbol fire

OBS: risk för brand

Om köldmediekretsen skulle bli skadad:
-

Undvik flammor och antändningskällor.
Ventilera rummet noga där apparaten finns. Det är förenat med fara att ändra
specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Eventuell skada på
elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.

Symbol warning

Elsäkerhet

1. Elsladden får ej förlängas.
2. Se till att elkontakten inte är eller är skadad. En skadad elkontakt kan bli överhettad
och orsaka brand.
3. Se till att du kan komma åt huvudkontakten till apparaten.
4. Dra inte till huvudkabeln.
5. Sätt inte in elkontakten om stickkontakten är lös eller skadad. Det finns risk för
elektrisk stöt eller brand.
6. Apparaten får ej användas utan den inbyggda ljuslampans lock.
7. Apparaten ska endastanvändas med strömförsörjning med enfas växelström på 220 ~
240V / 50Hz. Om spänningen överstiger ovanstående räckvidd måste A.C.användas
till apparaten -automatisk spänningsregulator med mer än 350 W till apparaten.
Apparaten måste ha ett speciellt eluttag istället för det vanliga. Stickkontakten måste
passa uttaget med jordkabeln.
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Dagligt bruk
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten. Risk för explosion.
Använd inga elektriska apparater i apparaten (t ex elektriska glassmaskiner,
blandare etc.).
Dra alltid i stickkontakten från vägguttaget om strömmen ska kopplas ur, dra
aldrig isladden.
Placera inte heta föremål nära plastkomponenterna i denna apparat. Placera inte
livsmedelsprodukter direkt mot luftuttaget på bakväggen. Förvara förpackad fryst
mat i enlighet med tillverkarens instruktioner för fryst livsmedel.
Tillverkarens lagringsanvisningar för apparaten bör följas strikt. Se relevanta
anvisningar för förvaring.
Placera inte kolsyrade eller kondenserade drycker i frysfacket eftersom det
skapar tryck i behållaren vilket kan orsaka att det exploderar, vilket leder till
skador på apparaten.
Frysta livsmedel kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysfacket.
Placera inte apparaten i direkt solljus.
Förvara levande ljus, lampor och andra föremål med öppen flammapå avstånd
från apparaten för att undvika att den fattar eld.
Apparaten är avsedd för att förvara mat och/eller drycker i normalt hushåll enligt
beskrivning i denna bruksanvisning. Apparaten är tung. Försiktighet bör vidtas vid
förflyttning.
Ta inte ut eller rör vid frysta varor från frysfacket om händerna är fuktiga eller
våta eftersom det kan orsaka frostskador på huden.

6

•
•
•

Använd aldrig basen, lådor, dörrar etc. för att stå på eller som stöd.
Frysta livsmedel ska inte frysas igen efter att de har tinats.
Konsumera inte isglass eller isbitar direkt från frysen eftersom detta kan orsaka
frostskadori munnen och på läpparna.

OBS! Skötsel och rengöring
•
•
•

Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten från vägguttaget innan
underhåll.
Rengör inte apparaten med metallobjekt, ångrengöring, eteroljor, organiska
lösningsmedel eller slipmedel.
Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en
plastskrapa.

Installation - Viktigt!
•

•
•

•

•
•

För noggrann och korrekt anslutning, följ instruktionerna i denna bruksanvisning.
Packa upp utrustningen och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte
apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till
inköpsstället. Behåll i detta fall förpackningen.
Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten för att
oljan ska flöda tillbaka i kompressorn.
Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten för att den inte ska bli
överhettad. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är
relevanta för installationen.
Om möjligt bör baksidan av produkten inte vara för nära en vägg för att undvika
kontakt med varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra brandrisk.
Följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
Apparaten ska ej placeras nära element eller spisar.
Tillse att stickkontakten är tillgänglig efter installationen av apparaten.

7

Service
•
•
-

Elektriskt arbete som krävs för service av apparaten ska utföras av en
auktoriserad elektriker eller behörig person.
Denna produkt ska bara servas av ett auktoriserat servicecenter och endast
originalreservdelar får användas.
1) Om apparaten är frostfri.
2) Om apparaten innehåller frysfack.
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Installation av din nya frys
Före första användning, läs igenom nedanstående tips.

Ventilation av apparaten
Symbol warningFörbästa effektivitet av kylsystemet och för att spara energi, är det nödvändigt att
hålla en god ventilation runt frysen där den avger värme.Därför bör tillräckligt med ledigt utrymme vara
tillgängligt runt apparaten.
Förslag: Det är lämpligt att det finns minst 75 mm utrymme från baksidan till väggen, minst 100 mm från
toppen och 100 mm från sidan till väggen och ett tydligt utrymme framför så att dörrarna kan öppnas
135 °. Se illustration nedan.
Illustration- (no translationneeded)
Notera:
• Denna apparat fungerar bra inom klimatklassen från SN till T som visas i tabellen nedan. Den kan inte
fungera korrekt om den lämnas vid en temperatur över eller under det angivna intervallet under en
längre period.
Klass

Symbol Omgivande temperatur (°C)

Utökad temperatur

SN

+10 till +31

Tempererad

N

+16 till +32

Subtropisk

ST

+16 till +38

Tropisk

T

+16 till +43

• Placera din apparat på ett torrt ställe för att undvika hög fuktighet.
• Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost. Ställ apparaten på behörigt avstånd från
värmekällor som spisar, brasor, kaminer, element m.m.

Nivellering av apparaten
•
•

För tillräcklig utjämning och luftcirkulation i apparatens nedre bakre del kande nedre
fötternabehöva justeras. Du kan justera dem manuellt eller med hjälp av en lämplig nyckel.
För att dörren ska kunna stängas av egen kraft, luta toppen bakåt med ca 10 mm.
Illustration - (no translationneeded)

Installation av dörrhandtag
Dörrhandtagen levereras i separat i plastpåse för smidig transport.De installeras enligt följande.
1. Lossa skruvhålskydden på den sida av dörren som du vill installera handtaget och lägg dem i
plastpåsen.
2. Ta handtagspartiet på höger sida av dörren som exemplet visar och passa in dörrens och handtagets
skruvhål i linje, som bilden visar.
Illustration – translation:
Screwhole cover = Skydd för skruvhål
Freezer door = Frysdörr
Handle part = Handtag
Screw = Skruv
Handle cover = Skydd för handtag

3. Fäst handtaget med skruvarna från plastpåsen. Montera sedan skydden som ovanstående figur visar.
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Vändning av dörren
Sidan där dörren öppnas kan ändras från vänster sida (från fabrik) till höger om installationsplatsen
kräver det.
Varning! Vid vändning av dörren får apparaten inte anslutas till elnätet. Se till att kontakten tas ur från
vägguttaget.
Verktyg du behöver:
Illustration -translation
8 mm socket wrench = 8 mm hylsnyckel
Cross-shapedscrewdriver = Stjärnskruvmejsel.
Thin-bladescrewdriver = Plattskruvmejsel.
8 mm wrench = 8 mm skiftnyckel

Obs! Innan du läggerfrysen på baksidan för att få tillgång till basen, se till att den vilar på en mjuk
skumförpackning eller liknande för att undvika skador påapparatens baksida. För att vända om dörren
rekommenderas följande steg.
1. Ställ frysen upprätt.
Illustration (no translationneeded)
2. Tag bort del och del från frysens ytterhölje och ta sedan ner del
bort skruvarna del och sedan del enligt illustration nedan.

på dörren på samma sätt. Tag

Illustration -translation

① Upperhinge cover = Övre gångjärnsskydd
②Top cover block = Toppskydd
③ Cover plate = Skyddsplatta
④ Special flangeself-tappingscrew = Specialfläns självgängad skruv
⑤Upperhinge part = Övre gångjärnsdel
Observera: Håll i dörren under steg 2 för att inte tappa den.
3. Ta av dörren och placera den på ett mjukt underlag med panelen uppåt. Skruva loss axeln till
gångjärnet (inkl. brickan) enligt figur och och vänd sedan det övre gångjärnsfästet enligt figur
Fäst sedan del på del enl. figur och . Placera den sedan vid sidan för användning.

Ⅳ.

Ⅱ Ⅲ
Ⅴ Ⅵ

Illustration I - VI - (no translationneeded)

10

① och lossa skruvarna ②, ta bort handtaget ③enl. figurⅠ och placera det
vid sidan för användning. Ta ner skydden för skruvhålen④enl. figurⅡ och montera dem på höger sida
enl. figurⅢ. Byt handtag till vänster, installera enl. figurⅣ. Lossa dörrstoppen⑤ och gränsblocket ⑥
och sätt sedan in dörrproppen och gränsblocket till höger enl. figurⅤ och Ⅵ.
4. Lyft upp handtagsskyddet

Illustration -translation

① Handle covers = Skydd för handtag
②Screws = Skruvar
③Handle = Handtag
④Screwhole covers = Skydd för skruvhål
⑤Door stopper = Dörrstopp
⑥Limit block = Gränsblock
⑦Self tappingscrew = Självgängad skruv
5. Placera frysenplant och ta bort del

③ och lossa skruvarna ④. Ta bort del② och del ①enl. figur.

Illustration -translation

①Leftlowerhinge part= Vänster nedre gångjärnsdel
②Front footfixed board = Fast främre fot
③Adjustablebottomfeet part = Justerbar nedre fotdel
④Special flangeself-tappingscrew = Specialfläns självgängad skruv
6. Skruva ut den nedre gångjärnsaxeln, byt till närliggandehål enlig figur, skruva sedan upp och montera
brickan enligt figuren nedan.
Illustration -translation
Washer = Bricka
Hingeaxis = Gångjärnsaxel
Note: washermay stick to the door = Obs: brickan kan sitta fast i dörren

7. Justera om till steg 5, byt del
Installera slutligen del

③.

① till höger och del ② till vänster och fäst dem sedan med skruvarna ④.

Illustration(no translationneeded)

①, placera den vid sidan för användning enligt figurⅠ. Flytta frysdörren till lämplig position,
justera del ② och dörr, fäst sedan del② med skruvarna enligt figurⅡ. (Håll uppe idörren när du
installerar). Fäst del③enligt figurⅡ (som finns i plastpåsen). Vänd del ① till 180 ° och montera den på
dörrens vänstra hörn, se figur Ⅲ. Monteradel ④enligt figurⅣ (vilken togs ner i steg 2).
8. Ta av del

Illustration I - IV - (no translation needed)
9. Installera slutligen del

① och del ② (båda är nedtagna i steg 2) i frysenenligt figuren nedan.

Illustration - (no translation needed)
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Page 11 (or 10) is missing in the English manuscript
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Beskrivning av frysen
Översikt av frysen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Övre dörrskydd
Hörnskydd
Lucka frysfack
Handtag (bak)
Isbricka (insida)
Övre fryslåda
Mitten fryslåda (stor)
Frysdörr
Nedre fryslåda
Dörrlist
Justerbara nedre fötter
Gångjärnsskydd
Blockskydd
Funktionspanel
Glashylla
Hyllsektion (insida)
Skåp

Illustration – no
translationneeded

Obs! På grund av ständig förbättring av våra produkter kan det skilja sig något från den här bruksanvisningen,
men dess funktioner och metoder är desamma. För att få mer utrymme i frysen kan du ta bort lådor (förutom
den nedre fryslådan), monteringsfäste och integrerad ismaskin/vändbarisbricka.
Obs! För att få ut den bästa energieffekten för denna produkt, placera alla hyllor, lådor och korgar på sin
ursprungliga position enligt ovanstående figur.
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Displaykontroller
Alla funktioner och kontroller på enheten är lättåtkomliga från en kontrollpanel som är placerad på frysens
överdel. Ett bildskärmskort ger konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.
Viktigt!
När frysen är påslagen tänds alla lampor i 3 sekunder och ett långt "pipljud" hörs. Skärmen består av fyra
knappar och åtta ledljus. Ett kort pip-ljud hörs när du trycker på knappen.
Illustration - (no translationneeded)

Kontroll av temperatur
Vi rekommenderar att temperaturen ställs till -18 ° C vid start av frysen för första gången. Om du vill ändra
temperaturen, följ anvisningarna nedan.
Varning!
När en temperatur ställs in,blir det engenomsnittstemperatur för hela frysen. Temperaturen inne i frysen kan
variera från de temperaturvärden som visas på panelen beroende på hur mycket mat som lagras och var den
placeras. Omgivningstemperaturen kan också påverka den aktuella temperaturen i apparaten.

1. Temperatur
Symbol Celsius Tryck på "Temp" -knappen för att ställa in frystemperaturen mellan -14 och -24 ℃efter behov.
Ljuset av den jämförbara temperaturen kommer att lysa upp motsvarande värden enligt följande sekvens:
Illustration - (no translationneeded)

2. Snabbfrysfunktion
Symbol FreezeSnabbfrysfunktionen kommer snabbt sänka temperaturen i frysen så att maten fryser
snabbare.
● Tryck på ”Super”-knappen för att aktivera snabbfrysfunktionen. Lampan lyser och temperaturen på frysen
visar -24 ℃.
● Snabbfrysning stängs automatiskt av efter 26 timmar och frystemperaturen återgår till föregående inställning.
● När snabbfrysfunktionen är på, kan du stänga av funktionen genom att trycka på "Super-" eller "Temp" knappen, då kommer temperaturinställningen eller funktionsläget att återgå till föregående inställning.
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3. Alarm
Symbol Alarm Om frysen larmar, kommer "Alarm" -ikonen att tändas och ett surrande ljud hörs. Tryck på
"Alarm" -knappen för att stoppa larmet och ljudet. "Alarm" -ikonen slocknar.
Varning!Om frysen sätts igång efter en tid av inaktivitet kan larmet aktiveras. Tryck på "Alarm" -knappen för att
avbryta det.
Dörrlarm
Larmindikatorn tänds och ett surrande ljud indikerar onormala förhållanden, till exempel att en dörr oavsiktligt
lämnats öppen. Om du lämnar frysdörren öppen i mer än 2 minuter aktiveras dörrlarmet och ljudvarningen.
Ljudethörs 3 gånger per minut i 10 minuter. För att avbryta dörrlarmet och ljudvarningen, stäng dörren. Undvik
att hålla dörren öppen länge vid användningför att spara energi.
Temperaturlarm
Detta är en viktig funktion som varnar om potentiell skada på lagrad mat. Om ett strömavbrott inträffar, till
exempel medan du är borta, kan temperaturlarmet aktiveras när strömmen återställs till enheten.

5. Ström
Symbol PowerOm du inte vill använda frysen kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" knappen.
● När frysenär igång kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" -knappen i mer än 5 sekunder,
under tiden stängs displaypanelen av.
Viktigt! Förvara inte mat i frysen under denna tid. Om du inte ska använda frysen under en längre tid, dra ut
kontakten.
● När apparaten är avstängd, kan du slå på apparaten genom aM trycka på "Power" -knappen i 1 sekund och
frysen återgår till föregående temperaturinställning.

Användande av frysen
I det här avsnittet beskrivs hur du använder apparatens funktioner. Vi rekommenderar att du läser igenom
noga innan du använder frysen.
Fryslucka
●Du kan öppnafrysluckan genom att lyfta den uppåt när du vill ta ut maten i överkammaren.
●Innan du öppnar eller stänger luckan, måste du först lyfta den till styrspåret. Därefter kan luckan glida längs
styrspåret till toppen eller botten.
Frysfack
●Används för lagring av mat som behöver frysas, inklusive kött, fisk, glass mm.
Illustrations - (no translationneeded)
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Användbara tips & råd
Energibesparande tips
Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.
● Försök undvika att hålla dörren öppen under långa perioder för att spara energi.
●Kontrollera aM apparaten är på behörigt avstånd från värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn eller spis etc.).
●Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
● Ställ inte in varm mat eller avdunstningsvätska direkt i frysen utan att ha svalnat först.
● Placera apparaten i eM välvenNlerat, fukOriM, rum. Se avsnittet”Installation av din nya frys”.
● Justera inte kombinationen för lådor och hyllor om diagrammet visar rätt kombination, eftersom den är
konstruerad för att vara den mest energieffektiva konfigurationen.
Tips för frysning mat
● Låt apparatens temperatur får regleras minst 2 timmar vid de lägretemperaturinställningarna innan du lägger
mat i facket vid första uppstart eller efter en period utan användning.
● Förbered maten i små portioner för att den ska frysas snabbt och fullständigt och för smidig upptining
avönskad mängd.
● Slå in maten i lufttäta fryspåsar eller plastförpackningar.
● Placera inte varm mat direkt i frysen, låt den svalna först.
● Låt inte färsk, ofryst mat komma i kontakt med redan frusen mat för att undvika temperaturstegring av den
redan frysta maten.
● Att konsumera frysta produkter direkt efter att de tas ur frysen (t ex glass, is) medför risk för frostskador.
● Märk gärna varje fryst paket med datum för att hålla koll på lagringstiden.
Tips för lagring av fryst mat
Försäkra dig om att det frysta livsmedlet har lagrats korrekt av livsmedelshandlaren. Om upptiningpåbörjats,
försämras maten snabbt och bör inte frysas igen. Överstig inte lagringsperioden som anges av
livsmedelsproducenten.
Stänga av apparaten
Om frysenbehöver stängas av under en längre tid ska följande åtgärder vidtas för att undvika mögel i
apparaten.
1. Ta bort all mat.
2. Ta ur strömkontakten från vägguttaget.
3. Rengör och torka inredningen noggrant.
4. Se till att alla dörrar står en aning öppna för att tillåta luft att cirkulera.

Rengöring och skötsel
Av hygieniska skäl ska apparaten (både in- och utsida) rengöras regelbundet minst varannan månad.
Varning! Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring. Risk för elektriska stötar! Innan
rengöring, stäng av apparaten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
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Utvändig rengöring
För att behålla det yttre utseendeti gott skick krävs regelbunden rengöring.
-Torka av den digitala panelen och displayen med en ren, mjuk trasa.
-Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spruta direkt på apparaten. Det bidrar till en jämn fördelning
av fukt på ytan.
-Rengör dörrarna, handtagen och skåpytorna med ett milt rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk
torr trasa.
Varning!
-Använd inga skarpa föremål eftersom de sannolikt kommer att repa ytan.
-Använd inte thinner, biltvättmedel, klor, eterolja, slipmedel eller organiskt lösningsmedel (t ex bensen) för
rengöring. Det kan skada ytan på apparaten och kan orsaka brand.
Invändig rengöring
Insidan av apparaten behöver rengöras regelbundet. Det blir lättare att rengöra när det lagras mindre mat.
Torka frysens insida med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med en urkramad
svamp eller trasa. Torka helt torrt innan hyllor och korgar sätts tillbaka. Torka noggrant alla ytor och avtagbara
delar.
Även om denna apparat automatiskt avfrostas, kan frostskikt uppstå på frysfackets innerväggar om frysdörren
öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt när lagret av mat är lågt och
gör enligt följande:
1.Ta bort befintliga mat- och tillbehörskorgar, stäng av och koppla ur apparaten från elnätet och lämna
dörrarna öppna. Ventilera rummet ordentligt för att påskynda upptiningsprocessen.
2. När avfrostningen är klar, rengör din frys enligt ovan.
Varning! Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysfacket. Först efter att inredningen är helt torr
ska apparaten sättas på och kopplas tillbaka till vägguttaget.
Rengöring av lister
Var försiktig med att hålla dörrens lister rena. Klibbig mat och dryck kan få listerna att fastna vid skåpet och gå
sönder när du öppnar dörren. Tvätta listen med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka
noggrant efter rengöring.
Varning!Listernaska vara helt torra innan apparaten slås på.

Felsökning
Om du upplever problem med din apparat eller är orolig att den inte fungerar korrekt, kan du göra några enkla
kontroller innan du ringer efter service. Se nedanstående felsökningsschema.
Varning! Försök inte reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att ha utfört de kontroller som
nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte
produkten.
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Problem
Apparaten fungerar
inte korrekt.

Möjlig orsak och lösning
Kontrollera om nätkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Kontrollera om "Power" -funktionen är påslagen genom att trycka på strömbrytaren i 1 sekund.
Kontrollera säkringen eller strömbrytaren i ditt nätaggregat, byt vid behov.

Lukt från insidan

Omgivningstemperaturen är för hög. Försök med att ställa in rumstemperaturen till en kallare
nivå för att lösa detta problem.
Det är normalt att frysen inte fungerar under den automatiska avfrostningscykeln eller under en
kort tid efter att apparaten är påslagen för att skydda kompressorn.
Insidanbehöverrengöras.
Någon mat, behållare eller förpackning orsakar lukten.

Oljud från apparaten

Motorn arbetar
kontinuerligt

Nedanstående ljud kan förekomma och är normala:
när kompressorn arbetar.
när den lilla fläktmotornarbetar i kylfacket eller andra fack.
gurglande ljud liknande vatten som kokar.
smällande ljud vid automatisk avfrostning.
klickljud innan kompressorn startar.
Andra ovanliga ljud kan bero på orsakerna nedan och kan då behöva kontrolleras och åtgärdas:
skåpet står inte jämnt.
baksidan av apparaten är i kontakt med väggen.
flaskor eller behållare som vält eller rullar.
Det är normalt att ljudet av motorn hörsregelbundet. Den behöver arbeta mer under följande
omständigheter:
temperaturinställningen är inställd på kallare än nödvändigt
stor mängd varm mat nyligen lagrats i apparaten.
temperaturen utanför apparaten är för hög.
dörrarna hålls öppna för länge eller för ofta.
efter att apparaten installerats eller varit avstängd under en längre tid.

Ett lager av frost
uppstår i facken

Kontrollera att luftuttagen inte blockeras av mat och att maten är placeradså att den får
tillräcklig ventilation. Se till att dörren är helt stängd. För att ta bort frosten, se kapitlet om
rengöring och skötsel.

Temperaturen på
insidan är för varm

Dörrarna kan ha lämnats öppna för länge eller för ofta eller hålls öppna av något hinder.
Apparaten är placerad med otillräckligt utrymme vid sidorna, baksidan och toppen.

Temperaturen på
insidan är för kall

Öka temperaturen genom att följa avsnittet om ”Displaykontroller”

Dörrarna stängs inte
enkelt

Kontrollera om apparatens överdel är lutad bakåt med 10-15 mm för att dörrarna ska kunna
stänga sig själva, eller om något inuti hindrar dörren att stängas.

Det droppar vatten på Vattenbrickan (placerad bak på botten av skåpet) kanske inte sittertillräckligt jämnt, eller
golvet
dräneringspipan (placerad under kompressorns övre del) är inte ordentligt placerad för att rikta
vatten i uppsamlaren eller vattenpipan är blockerad. Du kan behöva dra frysen bort från väggen
för att kontrollera detta.
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Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter
Det är förbjudet att kassera denna apparat som hushållsavfall.
Förpackningsmaterial
Allt förpackningsmaterial med återvinningssymbol kan återvinnas. Kassera förpackningen i en lämplig
avfallsbehållare för återvinning.
Innan bortskaffande
1. Dra ur stickkontakten från vägguttaget
2. Skär av elkabeln på apparaten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar.
Varning!Kylskåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Köldmedier och gaser måste kasseras
professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller gnistor. Se till att slangar i kylkretsen inte skadas före
korrekt bortskaffande.

För bortskaffning av förpackning och/eller kyl/frys, uppsök en återvinningsstationi enlighet med lokala föreskrifter
för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel.Se till att slangar i kylkretsen inte skadas före
korrekt bortskaffande.

Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning.
Den överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter
och ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig
avfallshantering av denna produkt.För detta ändamål har alla kommuner inrättat
insamlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på
återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av
denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

Bruksanvisning
FS299EU
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