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尺寸：145*210mm，12P。
油墨颜色：封面彩色，内页黑白印刷，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
切边应成直角，不能歪斜。
样板需送设计部门认可方可生产。
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Korrekt tillämpning av frysen
Uppmärksamma
Demontera eller reparera inte frysen själv. Byt tillbehör på servicekontor som utsetts av tillverkaren.
Använd jordat vanlig 3-håls eluttag över 10A.
Använd inte brandfarlig vätska nära frysen för att undvika brand.
Vänligen placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga och/eller starkt frätande ämnen i frysen för
att undvika skador och/eller brand. Vänligen placera inte vätskeflaskor eller sluta behållare i frysen
för att undvika explosion eller skador.
Låt inte barnen komma in i eller klättra på frysen för att undvika skada och förhindra frysen från att
välta och skada dem.
Vänligen placera inte tunga föremål ovanpå frysen, då de kan trilla ner när du stänger dörren.
Vänligen lägg inte för mycket mat i frysen.
Undvik att öppna dörren långa stunder och för ofta, då detta sänker den totala effektiviteten och minskar
hållbarheten.
När frysen fungerar onormalt eller skadas, vänligen stäng av strömmen och meddela den lokala
servicecenter.

Observera:
Denna frys är avsedd för hushållsbruk, endast lämplig för förvaring av mat, inte för andra ändamål
såsom blod, medicin eller biologiska produkter, etc.

Uppstart och funktioner
Huvudknappar
A. Super FRZ: snabb frysning
B. ON/OFF: starta eller stänga av frysen
C.

öka temperaturen i frysen

D.

sänk temperaturen i frysen

Funktioner i displayen
1-Temperatursiffra
2-Temperaturikon
3-Snabbfrysningsikon

Kontrollpanelen
•

Slå på för första gången: allt lyser i tre sekunder medan startklockan ringer. Starttemperaturen
i frysen är -18 °C.

•

Normal drift display:

Temperaturvisning: När det finns ett fel kommer displayen att visa fel-koder i prioritetsordning.
Utan fel kommer den att visa den inställda temperaturen.

Displayen
I normalt fall kommer den inte att lysa efter 30 sekunder om man inte öppnar eller använder knapparna
När dörren är öppen kommer displayen lysa hela tiden och det kommer att sluta lysa 30 sekunder efter
det att dörren är stängd.
När ett fel inträffar, och det är inom “Fel kod”, kommer skärmen lysa en stund och sluta att lysa efter
30 sekunder (om ljudet har ringt länge, trycka på valfri tangent för att avbryta varningsklockan)

Användarläge
•

Start och avstängning

I startläget tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-knappen) i tre sekunder, startklockan ringer och
systemet kommer att stängas omedelbart.
I avstängt läge, tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-tangenten) i tre sekunder, start klockan ringer
och systemet kommer att startas omedelbart.

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att stänga av systemet, skärmen kommer då att slockna.
Förutom ON/OFF knappen (B-knappen), kommer de andra knapparna sluta svara och kompressor-,
dörrlampan och övriga lampor kommer att slockna omedelbart;

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att starta upp systemet. Innan du börjar, om systemet är
inställt på högt fuktighetsläge, kommer den höga luftfuktighetssiffran lysa, om inte inställt kommer
systemet endast visa den inställda temperaturen och resten av inställningarna fortsätter i samma läge
som före avstängning.

Alla följande funktioner måste utarbetas under startläget.
Snabbfrysning
När systemet inte är inställt på snabbfrysningsläget, tryck och håll inne ”Super FRZ” knappen
(A-knappen) i tre sekunder för att starta snabbfrysningsläget och ikonen för snabbfrysning tänds.
Displayen visar den automatiska snabbfrystiden (6timmar).
(C-knappen) och
(D-knappen) för att ändra snabTryck på temperaturreglerings knapparna
bfrysnings tid. En ändring behöver 6 timmar. Inställningsmöjligheten är mellan 6 timmar och 48 timmar.
Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder träder inställningen i kraft automatiskt och visar
“-24 °C”. Inom fem sekunder kan du trycka på Super FRZ knappen (A) manuellt för bekräftelse och
displayen kommer att visa “-24 °C“. Nu är frysen inställd på snabbfrysnings läge.
Observera: Fryskapacitetens betygmärkning är baserat på tester i snabbfrysnings läge (se ovan)
inställt på 48 timmar.

Avsluta djupfryst läge
Efter snabbfrysning läget träder i kraft och när den nått rätt djupfrysnings tid, tryck och håll inne Super
FRZ (A knappen) i tre sekunder, eller ändra den inställda temperaturen genom att trycka på knapparna
för att avsluta djupfryst läge då kommer snabbfrysnings ikonen inte att lysa längre. Efter att ha avslutat
snabbfrysnings program kommer frysen att köra på läget som var inställt tidigare.
Observera: Om frysen stängs av eller ett strömavbrott uppstår när snabbfrysnings läget är under drift
kommer den att fortsätta i snabbfrysnings läget när strömmen är tillbaka.

Ställ in temperaturen i frysen
Tryck på temperaturregleringsknapparna
(C-knappen) och
(D-knappen) för att ställa in
temperaturen i frysen och den inställda temperaturen kommer att lysa. Inställningsområdet är mellan
-16 °C till -24 °C (icke-periodisk temperaturreglering); det går ur systemet efter fem sekunder och i
nställningen börjar gälla, (inom fem sekunder efter avslutad inställning, tryck på A-knappen eller
B-knappen för att bekräfta inställningen manuellt och gör inställningen gällande.)

Lamp-kontrollen
När frysdörren är öppen kommer fryslampan att lysa. När frysdörren stängs kommer lampan att slockna.

Dörröppnings tips och dörröppningens alarmerande kontroll
När dörren öppnas kommer en melodi att spelas. Om frysen har varit öppet i 120 sekunder,
kommer en varningsklocka att ringa, och klockan ringer varannan sekund tills dörren stängs.
Tryck på valfri knapp för att avbryta öppningsalarmet.

Strömavbrottsminne och första uppstart-tillstånd
•

Vid påträffandet av strömavbrott kan frysen automatiskt minnas driftläge och tillstånd innan
avbrottet. När strömmen är tillbaka återställs frysen till tillståndet före avbrottet och kör lägen
som inställda före avbrott.

•

Första uppstartstillstånd: den inställda temperaturen i frysen är -18°C.

•

Minne: inkluderar inställd frystemperatur och den totala arbetstid som frysen har gått.

Fel och lösning
Varning för hög temperatur i frysen
När temperaturen i frysen har överstigit -8 °C i sex timmar, kommer hög temperatur varningsklockan att
ringa. Ljudet kommer att ringa varje sekund tio gånger och därefter tio gånger var 30: onde minut, och
temperaturdisplayen visar fel kod (E9), ringandet slutar när temperaturen i frysen är under 10 °C. Tryck på
valfri knapp för att avbryta varningssignalen (om den inte slutat efter 30 minuter). Men felkoden i displayen
slocknar inte förrän felet är löst.

Felsökning indikation
Felkod Indikation

Felkod

Indikation

E1

Temperatur sensorfel

E6

Kommunikations fel

E4

Avfrostning sensorfel E9

Hög temperatur varnar för kylningen

E7

Omgivningstemperatur EC
sensorfel

EEPROM kretsfel

Observera:
När det uppstår problem visar systemet alla felkoder i tur och ordning. Varningen kommer automatiskt att
upphöra efter reglering av felet, annars tryck på valfri tangent för att avbryta varningen. När fel inträffar är
det en prioritet att visa felkoden, därför kan inställda temperatur och hög luftfuktighet tillstånd inte visas.
Om ett fel har visats hela tiden och automatisk återställning misslyckats, vänligen kontakta kundservice
avdelning eller professionell service personal.

Tvångsavfrostning
Tryck och håll inne “Temperaturreglering” knapparna
(C-knappen) och
(D-knappen), tre sekunder
för att avfrostningsläget ska träda i kraft. Hög position LED temperatur visar alltid “3” utan display i lågt
läge. När avfrostningsläget träder i kraft kommer kompressorn stanna omedelbart. När avfrostningsläget är
igång eller önskat tillstånd är uppnått, tryck och håll inne “Temperaturreglering” knapparna
(C-knappen) och
(D-knappen) i tre sekunder för att avsluta programmet.

Lampa och utbyte
Om lampan inte fungerar efter prövat byte, kontakta professionell personal för service.

Avbrott
Oanvänd i lång tid:
Vänligen stäng av strömmen för att undvika elektriska stötar eller brand på grund av föråldrad elledning,
städa frysen invändigt, håll dörren öppen en stund och stäng den efter att insidan är helt torr.
Strömavbrott:
Minska öppningstiden så mycket som möjligt, du borde inte sätta in färska varor.
Kassering:
Vid kassering av frysen, montera av dörren så att barn inte stängs in av misstag.

Uppmärksamma
Demontera eller reparera inte. Välj de verkstäder som utsetts av tillverkaren för att byta tillbehör.
Använd vanlig tre håls eluttag (över 10A). Jordat uttag måste vara i gott skick.
För att undvika brand, ska du inte använda brännbara lösningsmedel i närheten av frysen som t.ex. bekämpningsmedel.
För att undvika att förstöra, skapa brand och/eller andra olyckor, ska du inte sätta något brännbart, explosivt, flyktiga
och/eller starkt frätande vätskor/gaser i frysen. För att undvika frysning, sprickor och andra förluster, vänligen placera
inte vätskefyllda flaskor eller förslutna behållare i fryslådan.
Tillåt inte barn att stänga in sig eller klättra på frysen för att undvika oavsiktlig skada orsakat av barn som fastnat/
blivit instängda eller att frysen trillar.
Placera inte tunga saker på frysen, dessa kan lätt trilla ner och orsaka skador.
Lägg inte för mycket mat i frysen.
Håll inte frysdörren och fryslådor öppna under lång tid eller ofta, då detta kan försvaga effektiviteten i hela frysen och
öka drift belastning.
När frysen inte är i normal drift eller kasseras, vänligen koppla från strömmen och informera lokala servicecenter.
Skvätt inte vatten på toppen eller baksidan av frysen detta kan minska isolering effekt.
Observera:
Produkten är en hushållsfrys. Enligt nationell standard, är hushållsfrys endast tillämpade lagring av matvaror och kan
inte användas för andra ändamål, såsom lagring blod, droger, biologiska produkter, etc.

Fel
Frysen fungerar inte
Dålig frysförmåga

Högt ljud
Konstig lukt

Orsak
· Se om strömmen är på och om kontakten sitter i.
· Se om spänningen är för låg.
·
·
·
·
·
·
·

Se om temperaturen är för hög och justera
Se om för mycket mat finns i frysen
Se om alltför varm mat sätts in
Se om dörren öppnas och stängs för ofta
Se om det finns någon värmekälla i närheten
Se om marken är plan och att frysent står stadigt.
Se om tillbehören till frysen sitter på plats

· Mat med lukt skall förseglas noggrant.
· Se om det finns någon mat som blivit dålig
· Insidan av frysen behöver rengöras.

Om problemen kvarstår efter att ha kontrollerat dessa möjliga förklaringar, vänligen kontakta företagets kundservice avdelning.
En skadad elkabel måste ersättas av underhållspersonal utsedd av vårt företag för säkerhets skull.

Icke-fel fenomen
Inom kapillärrören strömmar kylarvätska mycket snabbt, ibland passerar några luftbubblor som kan orsaka oregelbundna ljud när frysen är igång. Om frysen är inställd på snabbfrysning kan öppnandet av frysen skapa ett vinande
ljud, vilket är ljudet av höghastighets fläkten som roterar.
När luftfuktigheten är relativt hög, kan områden runt dörren vara fuktigt och du kan torka av det med en torr trasa.

Underhåll
Rengöring
Torka damm bakom frysen och på golvet regelbundet.
Fingeravtryck fastnar lätt på utsida. Använd en torr handduk för att torka av.
Frysar bör rengöras ofta invändigt för att undvika illa lukt. Efter att stänga av strömmen, använd en mjuk
trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra och torka sedan av med rent vatten.
Använd inte följande ämnen för att rengöra insidan av frysen:
Alkaliska eller alkalescent rengöringsmedel (som kan ge sprickor och linjer i frys och på plastdelar)
Tvål pulver, bensoline osv (som kan skada plastdelarna);
Vänligen torka bort mat olja och kryddor direkt, då de kan ge sprickor om efterlämnat på frysens
plast delar

Flytta dörren från höger sida till vänster
1. Ta bort de två mutterlocken och de två gångjärns täckplåtarna på ovansidan (öppna dörren mot höger).

2. Ta bord dekorationskomponenter på övre delen

3. Ta bort de två skruvarna som sitter fast med gångjärn, dra gångjärnen ut från den ena sidan och montera av
luckan samtidigt. Slutligen ta gångjärnen ut från dörren.

4. Montera det nedre gångjärnet; demontera det ursprungliga gångjärnet och montera den på den grafiska positionen

5. Återmontera det övre gångjärnet; demontera gångjärnshaken och montera genom att rotera det från den andra
änden av skruvhålet.

6. Montera övre gångjärnets fasta ben (till vänster) på höger sida.

7. Montera det nedre gångjärnet på höger sida av frysen.

8. Montera övre gångjärnen i de rätta axelhålen på höger sida (på dörren) först, och placera sedan
dörren på de nedre gångjärnen. Tryck det övre gångjärnet in på det fasta benet och fixera de övre
gångjärnen till sist.

9. Installera den övre dekorativa delen samt skruvlocken och gångjärnens täckplåtar.

Anslutningsguide för kylskåp och frys

Kretskort

220-240V~
50Hz

Klimatklass
Skyddad mot elstötar
Volt
Frekvens
Strömstyrka
Effekt
Effekt belysning
Energi förbrukning
Kylmedel R600a
Total volym
Infrysningskapacitet
Nettovikt
Mått

SN/ST/T
I
220-240V
50Hz
1,2Amp
100W
1,1W
0,677KW/Dygn
62g
260liter
16Kg/24/Timmar
81kg
595x695x1855mm
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Service

?

Kontakta oss

Uppge

Vi har service i hela landet
Gå in på www.Ocsab.se eller
Ring 0479-13048
Info@Ocsab.se

Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn, adress och telefonnummer

