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Bruksanvisning 

GT 6000EU Frysbox 
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Läs denna bruksanvisning 
 
 
Bästa kund, 

◼ Läs igenom anvisningarna noggrant innan du 
använder frysboxen för första gången. Det kommer 
hjälpa dig att använda och underhålla det på ett korrekt 
sätt. 
 

◼ Spara anvisningarna för senare bruk. 
 

◼ Låt den följa med till eventuellt nya ägare av 
produkten. 

 
Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om 
säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, 
installationsanvisningar, felsökningstips m.m. 
 
 
 
 
 

Innan du ringer efter service  
 
 
◼ Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga 

fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de 
vanligaste problemen.  
 

◼ Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en 
auktoriserad servicetekniker för hjälp. 

 
 
 
 
 

OBS! 
 
◼ Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten 

pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående 
meddelande. Vi reserverar oss för eventuella 
felskrivningar och avvikelser mellan bilder och fysisk 
produkt. 

 
◼ Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den 

senaste versionen, kan du beställa en ny från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör. 
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1. Säkerhetsanvisningar 

◼ 1.1 Viktig information om din produkt 

 

OBS! 

Följ nedanstående föreskrifter  
vid användning av frysen! 

 

Varning!  

Lättantändligt material = brandrisk!

 

1.1 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. 

 
▪ 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 användarunderhåll bör inte utföras av barn utan 
tillsyn. (För EN60335-1) 

 
▪ Emballage och packmaterial kan vara farligt för barn! 

 
▪ Denna apparat är endast till för inomhusbruk. 

 
▪ För att skydda mot risken för elektrisk stöt, doppa aldrig enheten, sladden eller 

kontakten i vatten eller annan vätska.  
 

▪ Koppla ifrån apparaten före rengöring och skötsel.   
 

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

▪ Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna 
apparat.  
 

▪ Koppla ur strömmen efter användning och innan underhåll utförs på apparaten.  
 

▪ Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria 
från blockering.  
 



4  

▪ Använd ingen mekanisk utrustning eller andra medel för att påskynda avfrostningen, 
annat än de som rekommenderas av tillverkaren.  
 

▪ Skada inte kylkretsen.  
 

▪ Använd inga elektriska apparater i förvaringsutrymmena för livsmedel såvida de inte 
är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.  
 

▪ Vid bortskaffande av frysen, agera i enlighet med lokala föreskrifter för apparater med 
brandfarlig explosiv gas och kylmedel.  
 

▪ Använd inte förlängningssladdar eller ojordade (tvåfas-adaptrar)  
 

▪ Försäkra dig om att nätkabeln inte blir klämd eller skadad under installationen. 
 

▪ Koppla inte grenuttag eller bärbara nätaggregat till baksidan av apparaten. 
 

▪ Risk för att barn kan bli inlåsta. Innan du kasserar din frys: ta av dörrarna, låt hyllorna 
vara på plats så att barn inte lätt kan klättra in.  
 

▪ Frysen ska kopplas från elnätet innan tillbehör ska installeras.  
 

▪ Kylmedium och skummaterial av cyklopentan som används för kyl/frys är 
brandfarliga. Om apparaten skulle skadas eller repas ska den därför hållas borta från 
eventuella brandkällor och återvinnas av ett särskilt återvinningsföretag med 
motsvarande kvalifikation, till skillnad från vanlig förbränning, för att förhindra skador 
på miljön eller annan skada. 

 
 
 

◼ 1.2 Transport och hantering 
 
Om du flyttar på frysboxen bör du alltid lyfta den underifrån på så sätt att boxen inte rör vid 
golvet i något skede av förflyttningen. Flytta aldrig på boxen genom att lyfta den med locket. 
Boxen får inte vändas upp och ned. Boxen bör alltid installeras och transporteras upprätt. 
Boxen får luta högst 45 grader. Hjulen/glidplasten som finns under boxen underlättar 
installeringen. 

 
  



5  

◼ 1.3 Säkerhet 
 
Barnsäkerhet 
Låt inte barn gå in i eller klättra på frysboxen för att undvika att de blir inlåsta eller skadade 
om boxen välter. Håll barn på avstånd när frysboxen öppnas eller stängs. Barn bör 
övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 
 
Om frysboxen inte är i drift, ta av luckan, ta bort dörrtätningen och hyllorna och förvara den 
på säkert ställe för att undvika att barn leker inuti.  
 
 
Användarsäkerhet 
Dra aldrig ut kontakten genom att dra i strömkabeln. Håll alltid i kontakten och dra ut den ur 
uttaget. Låt inte strömkabeln klämmas under frysboxen. Om frysboxen flyttas bort från 
väggen, se till att inte skada strömkabeln. Använd inte strömkabeln om den är skadad eller 
om kontakten är sliten. Om så är fallet måste den bytas ut av en behörig tekniker som 
tillverkaren utsett.  
 
Om kolgas eller andra brandfarliga gaser läcker, stäng ventilen för läckande gaser. Öppna 
dörrar och fönster. Dra inte ut eller anslut frysboxen till elnätet, ej heller andra elektriska 
apparater.  
 
Placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga eller starkt frätande ämnen i frysboxen för att 
undvika att skada frysboxen eller orsaka brand. Använd inte brännbart lösningsmedel nära 
frysboxen för att undvika brand.  
 
För att säkerställa säkerheten är det lämpligt att inte sätta stickkontakten, 
spänningsstabilisatorn, mikrovågsugnen eller andra elektriska apparater på frysboxen. 
Använd inga apparater i frysboxen (förutom de som rekommenderas för modellen) för att 
undvika elektromagnetisk störning eller andra olyckor.  
 
Rör inte frysfackets kalla yta när frysboxen är i drift, särskilt inte med våta händer, för att 
undvika att skador.  
 
Spraya inte vatten på frysboxen och placera den inte i våta eller fuktiga utrymmen för att inte 
påverka dess elektriska isoleringsegenskaper.  
 
Demontera eller modifiera aldrig frysboxen själv. Skada aldrig kylledningen. Låt alltid en 
professionell serviceperson reparera frysboxen om det behövs. 
 
Placera inte flytande ämnen i flaskor eller förseglade behållare i frysen, som öl eller andra 
drycker för att undvika explosiv sprickbildning under frysning.  
 
Dra alltid ut kontakten vid strömavbrott eller rengöring. Slå på strömförsörjningen efter minst 
fem minuter för att undvika att upprepad start skadar kompressorn.  
 
Denna produkt är en hushållsapparat och är endast lämpligt för lagring av mat enligt praxis. 
Den kan inte användas för andra ändamål, som förvaring av blod, droger, biologiska 
produkter och etc. 
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◼ 1.4 Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter 

 

 

◼  Allt förpackningsmaterial kan återvinnas. Pappförpackningar är 

tillverkade av returpapper.  

 

◼  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. 

 

◼  För bortskaffning av förpackning och/eller frysbox, uppsök en återvinningsstation i 

enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och 

kylmedel. Skär av elkabeln på produkten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar. 

 

◼   Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar: 

- PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad

- PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial  

- POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips  

- PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare 

- ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.  

 

 

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

 
 

  



2. Installation 
 

◼ 2.1 Installation 

Obs! Justeringsbenen under aggregatet måste alltid ställas in till maximal höjd (3–4 cm) för 
att kunna garantera att luften cirkulerar obehindrat under aggregatet. Observera att 
luftfuktigheten kan variera beroende på årstid vilket kan leda till att kylaggregatet avger 
kondens. Därför rekommenderas montering av ett specialtillverkat säkerhetstråg som 
placeras under aggregatet. Användning av säkerhetstråg är obligatoriskt när aggregatet 
placeras på en sådan plats där golvet är av annat material än klinker eller stengolv. 
 
Då frysboxen är i igång blir alla 4 sidor varma. Placera boxen så att luftcirkulationen runt 
boxen är obehindrad. Det bör finnas minst 10 cm fritt utrymme runt boxen. Placera inte 
boxen i direkt solljus eller nära någon värmekälla. Boxen bör placeras i ett rumstempererat 
utrymme skyddat mot fukt och ljus. 
 
Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att man 
underlåtit att följa dessa anvisningar vid installationen. 

 
 

◼ 2.1 Före användning 

Packa upp boxen ur förpackningen. Se till att förpackningsmaterialet återanvänds på rätt 
sätt. Kontrollera boxen utvärtes så att eventuella skador som kan ha uppkommit under 
transporten inte skadar boxens tekniska funktion. 
 
Före användning bör du rengöra frysboxen med en fuktig trasa. Torka sedan av boxen med 
torr trasa helt och hållet före användning. 
 
Obs! Boxen får inte installeras i ett utrymme där temperaturen kan sjunka under + 5°C. 
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3. Temperaturinställning 

◼ 3.1 Inställning av temperatur 

Anslut inte frysboxen till strömförsörjningen omedelbart efter att den placerats. Den bör stå 

upprätt i minst 4 timmar innan du slår på den för att säkerställa bästa drift. Se till att 

strömkabeln inte sitter fast eller är klämd vid frysboxen eller andra föremål för att undvika 

olyckor. Kontrollera spänningsområdet för din frysbox mot gällande strömförsörjning innan du 

slår på den. Koppla boxen till ett jordat eluttag med motsvarande spänning. Kontrollera 

informationen från typplåten. 

Ställ in temperaturen genom att vrida vredet som finns på boxens framsida till läge 3.  
När du kopplat boxen till elnätet bör du kontrollera att boxen fungerar felfritt. Testa efter cirka 
en ½ timme att boxens innersidor börjar frysa. Innan du flyttar över frysvaror i boxen bör du 
kontrollera att innertemperaturen nått önskad infrysningstemperatur (-18 °C 
rekommenderas). Beroende på modell tar den här fasen cirka 6 timmar. Kontrollera 
innertemperaturen med en separat frystermometer. 
 
Obs! I samband med att boxen fryser, bildas ett undertryck i det inre utrymmet, men 
det jämnar ut sig gradvis. Om du öppnar luckan mitt under frysningen i början, bildas 
ett starkare vakuum än normalt. Försök alltså inte öppna luckan med våld eller andra 
verktyg utan vänta tills trycket inuti boxen har jämnat ut sig. 

Obs! Överskrid inte tillverkarens rekommenderade infrysningskapacitet. Se tekniska 

data. 

 

◼ 3.2 Övervakning av temperatur 

Den valda temperaturen övervakas av en 

termostat, reglaget finns på boxens 

frampanel. Du kan reglera tempereraturen 

efter behov genom att vrida vredet till höger 

eller till vänster. Med vredet kan du välja 

läge från 1–7. När du vrider vredet mot en 

högre siffra sjunker innertemperaturen och 

tvärtom. Den rekommenderade positionen 

för normalt bruk är 3. 
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4. Användning 

 
Försäkra dig om att du läst igenom säkerhetsföreskrifterna samt att frysboxen är placerad 

korrekt före användning. 

◼ 4.1 Placera mat i frysboxen  
Du kan lägga in mat i frysboxen efter en tid (ett par timmar på sommaren) när frysboxen helt 

arbetat upp kylan.  

Färskt kött, fisk eller motsvarande livsmedel bör förvaras i separata frysaskar, så att de inte 

tar smak eller lukt från andra livsmedel. 

Sortera alltid färska produkter och färdiga frysvaror i skilda avdelningar. 

Frys aldrig in livsmedel som redan tinats upp en gång. Upptinade livsmedel bör tillredas 

omgående. 

Frys inte in flytande ämnen i glasflaskor utan använd ändamålsenliga material. 

Tips: Den invändiga temperaturen kan behöva en viss tid för att uppnå balans om 

inställningstemperaturen ändrats eller ytterligare mat läggs in i frysboxen. Tiden beror på 

förändringen av inställningstemperaturen, omgivande temperatur, öppningsfrekvens, 

mängden lagrad mat etc.  

 

◼ 4.2 Snabbinfrysning 

Vissa livsmedel snabbinfryses med fördel såsom färskt kött och fisk. Med hjälp av snabbinfrysning 
bevaras livsmedlens färskhet och smak bäst. Ställ in snabbinfrysningen ca 6 timmar innan boxen fylls 
genom att vrida på temperaturknappen till max. läge (7).  
 
Glöm inte att vrida tillbaka temperaturen efter snabbinfrysningen till optimalt läge (3–4). Du bör 
inte ha snabbinfrysningen inkopplad längre än 24 timmar i sträck.   
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5. Underhåll och skötsel  

 
◼ 5.1 Avfrostning 

Kontrollera regelbundet att boxen fungerar som den ska. När det börjar bildas frost och is på 
innerväggarna börjar det bli dags att frosta av boxen. Då det samlats ett max. 6 mm tjockt 
lager frost eller is på innerväggarna måste man frosta av boxen. Den överflödiga 
beläggningen som bildats på väggarna orsakar påfrestningar för boxens prestanda och 
energiförbrukningen stiger. 
 
Innan avfrostning, töm frysboxen och placera de frysta varorna i en annan frysbox eller 
täck/skydda varorna så att de inte tinar under avfrostningen.  
 
När frysboxen är tömd, koppla alltid ur strömkabeln från vägguttaget  
före avfrostning! 
 
Låt frysboxen stå med öppet lock så att avfrostningen kan börja. Torka upp det vatten som 
efterhand samlas i botten på boxen under avfrostningen. I botten på frysboxen finns en 
avloppsplugg för smältvattnet. Öppna pluggen under avfrostningen och ställ ett kärl under 
som samlar upp vattnet. Vid behov kan du påskynda avfrostningen genom att skrapa 
väggarna men en isskrapa ämnad för detta ändamål. Använd aldrig vassa föremål för 
rengöring.  
 
 
 

◼ 5.2 Rengöring 

Rengör boxen helt och hållet med en fuktig trasa och torka den därefter helt torr. När boxen 
är rengjord och har torkat helt kan du koppla på strömkabeln till uttaget igen (se användning). 
 

Använd aldrig följande ämnen för att rengöra utrymmet i frysboxen:  

Alkaliskt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (det kan orsaka sprickbildning av lister och 

plastdelar). Tvålpulver, bensin, tunnare, alkohol och etc. kan skada plastdelar. Torka av 

matolja eller smaksättare omedelbart (kan orsaka sprickbildning av plastdelar).  

 

Avstängning  

När frysboxen inte används under en längre tid:  

Dra ut strömkabeln för att undvika elektrisk stöt eller brand. Rengör utrymmet i frysboxen. 

Öppna locket under en tid för torkning, stäng sedan locket med en glipa kvar för att undvika 

obehaglig lukt.  

 

Strömavbrott  

Minska öppning och stängning av locket vid strömavbrott och lägg inte in ny mat i frysboxen 

under pågående strömavbrott.  
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6. Felsökningstips 

◼  Innan du ringer efter service 
Om produkten inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på 

problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt 

servicecenter. 

Fel Möjlig orsak Kontrollera Åtgärd 

Kompressorn  
arbetar inte                 

- en säkring/propp har gått 
 

- kontrollera propparna - byt propp 
 

- boxen får ingen ström 
 

- kontrollera eluttagets 
skick  
 

- kontakta service om 
åtgärd ej hjälper  
 

- termostaten står på läge 0 
 

- kontrollera 
termostaten 

- justera termostaten 
till läge 2–4 beroende 
på mängd mat i 
frysen 

Kompressorn  
arbetar 
oavbrutet                  

- temperaturen inuti 
boxen är för hög  
 

- is har bildats på 
innerväggarna 
 

- kontrollera ev. 
isbildning 

- avlägsna isen och 
avfrosta frysen  
 

- locket har 
öppnats/stängts 
för ofta/tätt inpå 
 

 - undvik att 
öppna/stänga för ofta 
 

- infrysningskapa
citeten har 
överskridits 

- kontrollera om det är 
för många varor i 
frysen  

- avlägsna frysvaror  

- temperaturen inuti 
boxen är i enlighet 
med inställningarna 

- omgivnings-
temperaturen 
motsvarar inte 
den normala 

- kontrollera att 
temperaturerna 
motsvarar varandra 

- ställ vid behov 
termostaten på högre 
läge 

- Termostaten är 
sönder 

-  - kontakta service 

Boxen ger ifrån 
sig oljud                

- golvet är ojämnt 
 

- kontrollera boxens 
placering 

- placera boxen så att 
den står stadigt 

- fläkten i boxen har inte fästs ordentligt 
 

- kontrollera varifrån 
ljudet kommer 

- kontakta service 

- Boxens utsida är i kontakt med yttre 
objekt 

- kontrollera runtom 
boxen  

- se till att boxen har 
ett fritt utrymme på 
10 cm runtom 

 

 

 

Om situationen inte blir bättre efter att du har kontrollerat alla ovanstående felsökningstips, 

vänligen kontakta vår kundservice eller en auktoriserad servicetekniker. Om strömkablarna 

är skadade, se till att få dem utbytta av en reparatör som utsetts av våra servicecentraler för 

att undvika risker.  
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Bruksanvisning 

GT 6000EU Frysbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE?  

Kontakta oss 

Vi har service i hela landet. 

Gå in på www.ocsab.se  

eller ring 0479-130 48. 

E-post: info@ocsab.se 

Uppge: 
• Maskintyp 

• Serienummer 

• Inköpsdatum 

• Problembeskrivning 

• Namn, adress och telefonnummer 

 

 

 

http://www.ocsab.se/

