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Tak, fordi du købte dette produkt. 
Inden du bruger dit køleskab, skal du omhyggeligt læse denne vejledning for at maksimere 
produktets ydelse. Opbevar alle dokumenter til fremtidig brug, eller til fremtidige ejere. 
Dette produkt er udelukkende beregnet til husholdningsbrug eller tilsvarende anvendelse 
så som: 

 

- i køkkenet til personale i butikker på kontorer samt i andre arbejdsmiljøer 
- på gårde, i kundeområder på hoteller, moteller og andre miljøer af en boligmæssig 

art 
- på bed and breakfasts (B & B) 
- til catering-servicer og tilsvarende anvendelser, dog ikke detailhandel-salg. 

 
Denne enhed må kun anvendes til det formål at opbevare madvarer, og alt andet brug 
anses for farligt og producenten er ikke ansvarlig for nogen udeladelser. Det anbefales 
endvidere, at man bemærker alle garanti-betingelserne 

 

SIKKERHEDSOPLYSNINGER 
 

Læs betjenings- og installationsvejledningen omhyggeligt! De 
indeholder vigtige oplysning om installation, brug og vedligeholdelse 
af apparatet. Producenten er ikke ansvarlig, hvis du ikke overholder 
vejledningerne og advarslerne. Behold alle dokumenter til 
efterfølgende brug for den næste ejer. 

 

• Undlad at tilslutte apparatet til lysnettet, før al 
emballage og transportbeskyttelser er fjernet. 
Hold børnene væk fra emballagen og dens 
dele. Der er fare for kvælning hvis de leger med 
pap og plastikfolie! 

• Lad den stå i mindst 4 timer, før den tændes, 
for at tillade kompressorolien at sætte sig, hvis 
enheden har været transporteret vandret 

• Ved levering skal man kontrollere, at 
produktet ikke er beskadiget samt at alle dele 
og al tilbehør er i perfekt stand 

• Undlad at beskadige kølekredsløbet 
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• Hold ventilationsåbningerne i enheden eller i 
den indbyggede struktur fri for blokeringer 

• Brug ikke vand til at vaske kompressoren, men 
tør den af med en tør klud efter rengøring for 
at undgå rust 

• Vær altid to personer om at håndtere 
apparatet, da det er tungt. 

• Installer og niveller apparatet på et område, 
der er egnet til dets størrelse og brug. 

• Kontroller, at de elektriske oplysninger på 
mærkepladen passer til strømforsyningen. 
Hvis ikke, skal du kontakte en elektriker. 

• Apparatet drives af et lysnet på 220-240 
VAC/50 Hz. Unormale spændingsafvigelser 
kan gøre, at apparatet ikke starter, eller det 
tager skade på temperaturstyringen eller 
kompressoren under drift. I sådanne tilfælde 
skal der monteres en automatisk regulator. 

• Kun til Storbritannien: Apparatets 
lysnetledning er monteret med et stik til 3 
ledninger (med jord), der passer til et 
standard 3-ledet stik (med jord). Det tredje ben 
(jordforbindelsen) må aldrig klippes af. Når 
apparatet er installeret, skal stikket holdes 
tilgængeligt. 

• Sørg for at el-ledningen ikke kommer i 
klemme under enheden under og efter 
transport, så el-ledningen ikke bliver 



3 

 

 

beskadiget. Hvis den medfølgende ledning er 
beskadiget, skal den udskiftes af 
forhandleren, en servicerepræsentant eller 
en anden tilsvarende kvalificeret person for at 
undgå farer 

• Installer ikke enheden på fugtige, glatte eller 
støvede steder, og lad den ikke blive 
eksponeret for direkte sollys og vand 

• Installer ikke enheden nær varmeelementer 
eller brandbare materialer. 

• FOR apparater med en frostboks: I tilfælde af 
strømsvigt må låget ikke åbnes. Det går ikke ud 
over fødevarer, hvis strømsvigtet varer 
mindre end de antal timer, der angives på 
mærkepladen (Temperaturstigningstid). Hvis 
strømsvigtet varer længere, skal fødevarerne 
kontrolleres og spises med det samme eller 
tilberedes og derefter indfryses igen. 

• Hvis du synes, at apparatets låg er vanskeligt at 
åbne, når det lige har været åbnet, er der ikke 
grund til bekymring. Dette skyldes 
trykforskellen, der bliver udlignet og lader 
låget bliver åbnet normalt efter få minutter. 

• Undlad at opbevare medicin, bakterier eller 
kemikalier i apparatet. Dette apparat er et 
husholdningsapparat, og det anbefales ikke til 
opbevaring af materialer, der kræver 
nøjagtige temperaturer. 
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• Undlad at trække i eller folde ledningen eller 
at røre ved stikket med våde hænder 

• Undlad at opbevare produkter, der indeholder 
brændbare drivgasser (f.eks. Spraydåser) eller 
eksplosive stoffer i apparatet. Risiko for 
eksplosion! 

• Undlad at placere ustabile varer (tunge 
genstande, beholdere med vand) oven på 
køleskabet of at undgå personskader som 
følge af fald eller elektrisk stød, som skyldes 
kontakt med vand. 

• Brug ikke elektriske anordninger inde i 
enhedens opbevaringsrum, med mindre de er 
af en type, der er anbefalet af producenten 

• Undlad at røre ved interne køleelementer, 
især med våde hænder, for at undgå revner 
eller skader 

• I denne risikozone drejer det sig om børn, 
personer med begrænsede fysiske, mentale 
eller følelsesmæssige evner, samt personer 
med utilstrækkelig viden om sikker betjening 
af apparatet. Kontroller, at børn og mentalt 
udfordrede personer har forstået farerne. En 
sikkerhedsansvarlig person skal holde opsyn 
med børn og mentalt udfordrede brugere af 
apparatet eller instruere dem i brugen. Kun 
børn på 8 år og ældre må bruge apparatet. 

• Børn må ikke lege med enheden 
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• Børn i alderen mellem 3 og 8 år må godt fylde 
og tømme dette apparat 

• Apparater med et fryserum: Undlad at 
opbevare væsker i flasker ellerl dåser (især 
drikke med kulsyre) i fryserummet. Flasker 
eller dåser kan sprænges! 

• Apparater med et fryserum: Put aldrig frosset 
mad direkte fra fryserummet i munden. Risiko 
for forfrysninger! 

• Hold plastikdelene og lågens tætningsliste fri 
for olie og fedt. Ellers bliver plastikdelene og 
tætningslisten porøse. 

• Inden der foretages nogen handlinger, skal 
strømstikket tages ud af kontakten 

• Brug ikke mekaniske enheder eller andre 
hjælpemidler til at fremskynde 
afrimningsprocessen, med mindre de er 
anbefalet af producenten 

• Brug ikke spidse eller skarpe genstande så 
som knive eller gafler til at fjerne isen. Brug 
aldrig hårtørrer, elektriske varmeenheder 
eller andre elektriske apparater til afrimning 

• Det anbefales at holde stikket rent. Alle former 
for støv på stikket kan være årsag til brand 

• Prøv ikke selv at reparere, adskille eller ændre 
apparatet. Kontakt altid vores kundeservice 
ved behov for reparation. 
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• Hold øje med børnene, mens apparatet bliver 
rengjort eller vedligeholdt. 

• Undlad at rense de kolde glashylder i varmt 
vand. Pludselige temperaturændringer kan få 
glasset til at knække. 

• ADVARSEL: Rørene i kølekredsen cirkulerer en 
lille mængde miljøvenlig men brandfarligt 
kølemiddel (R600a) og 
isoleringsgas(cyclopentan). Det beskadiger 
ikke ozonlaget og bidrager ikke til 
drivhuseffekten. Hvis der slipper kølemiddel 
ud, kan det skade øjnene eller antænde. 

• Hvis kølekredsen bliver beskadiget: 
- Sluk for apparatet og træk stikket ud af 

kontakten, 
- Hold åben ild og/eller andtændingskilder 

væk fra apparatet, 
- Udluft lokalet grundigt i flere minutter, 
- Underret kundeservice. 

• ADVARSEL: Undlad at beskadige stikket eller 
lysnetledningen. Dette kunne medføre 
elektrisk stød eller brand. 

• ADVARSEL: Brug ikke flere forgrenere eller 
bærbare strømforsyninger. Vi fraråder brugen 
af forlængerledninger og adaptere med flere 
stik. 

• Forsøg ikke at sidde eller stå oven på 
apparatet. Du kan skade dig selv eller 
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apparatet. Dette apparat er ikke designet til at 
blive stablet med andre i en hvidevaresøjle. 

• Produktet er udelukkende designet og bygget 
til brug i hjemmet 

• Der må kun bruges originale dele fra 
producenten. Producenten garanterer, at kun 
disse dele opfylder sikkerhedskravene. 

• Åbning af døren over længere perioder kan 
medføre en temperaturstigning i apparatets 
rum 

• Rengør jævnligt overflader, som kommer i 
kontakt med mad og tilgængelige 
drænsystemer 

• Rengør vandbeholdere, hvis de ikke bruges i 
48 timer. Skyl vandsystemet, som er sluttet til 
en vandforsyning, hvis der ikke er trukket 
vand i 5 dage 

• Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i 
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med 
eller drypper på andre madvarer 

• Rum til frosne madvarer med to stjerner (hvis 
de findes i apparatet) egner sig til at opbevare 
madvarer, der allerede er frossen, opbevare 
eller lave is eller isterninger 

• Rum med en, to og tre stjerner (hvis de findes 
i apparatet) egner sig ikke til frysning af ferske 
madvarer 
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• Hvis apparatet efterlades tomt over længere 
perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, 
tørres og døren skal stå åben for at undgå, at 
der dannes mug inde i apparatet 

• Hvad angår vinkøleskabe: Apparatet er 
udelukkende beregnet til opbevaring af vin 

• Hvad angår fritstående apparater følgende 
tekst: Dette køle/fryseapparat er ikke 
beregnet til brug som indbygget apparat 

• Hvad angår apparater uden 4-stjernerum: 
Dette køle/fryseapparat er ikke egnet til 
indfrysning af fødevarer 

Bortskaffelse af brugte enheder 

  
Denne enhed er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE). 
Enheden indeholder både forurenende substanser (der kan forårsage skadelige virkninger på 
miljøet) og basiskomponenter (der kan genanvendes). Det er vigtigt, at enheden underkastes 
alle de specifikke behandlinger, for på korrekt vis at bortskaffe alle forureningskilder og 
genbruge og genanvende materialer. 
Personer kan spille en vigtig rolle i forhold til at sikre, at enheden ikke bliver et miljømæssigt 
spørgsmål; det er vigtigt at følge nogle basisregler: 

 
- Apparatet må ikke behandles som husholdningsaffald. 
- Enheden skal afleveres ved de relevante afhentningssteder, der styres kommunalt eller a 

registrerede virksomheder. I mange lande afhentes store enheder muligvis. 
 

I mange lande kan du, når du køber nyt udstyr, aflevere det brugte til forhandleren, der tager 
gratis imod det, så længe udstyret er af tilsvarende type eller har de samme funktioner, som det 
nye udstyr. 
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Overensstemmelse 

Ved at placere  mærket på dette produkt bekræfter vi, at det overholder alle de 
relevante europæiske sikkerhedsanvisninger samt de krav til sundhed og miljø, der er 
gældende for dette produkt. 

 

Garanti 
Minimumsgaranti er: 2 år for EU-lande, 3 år for Tyrkiet, 1 år for Storbritannien, 1 år for 
Rusland, 3 år for Sverige, 2 år for Serbien, 5 år for Norge, 1 år for Marokko, 6 måneder for 
Algeriet, Tunesien kræves ingen juridisk garanti. 

 

Energibesparelse 
For at spare mere på strømmen anbefaler vi: 

• Opstil apparatet væk fra varmekilder og udsæt det ikke for direkte sollys. Det skal 
stå i et velventileret rum. 

• Undgå at placere varm mad i køleskabet for at undgå at den indvendige temperatur 
stiger og dermed forårsager, at kompressoren kører hele tiden. 

• Undlad at proppe for mange madvarer i køleskabet, da det forhindrer korrekt 
luftcirkulation. 

• Afrim enheden, hvis der findes is for at øge kuldeoverførslen. 
• Ved strømsvigt anbefaler vi, at køleskabsdøren holdes lukket. 
• Undgå for så vidt muligt at åbne, eller lade dørene stå åbne. 
• Undgå at indstille temperaturen til for kolde kuldegrader. 
• Fjern støv på bagsiden af apparatet. 



10 

 

 

Oversigt 
 
 
 
 
 
 
 

Køleskab 

 

 
Termostat og lyst 

 

Glashyldere 

 

 
Top til grøntsagsskuffe 

Grøntsagsskuffe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivelleringsføddert 

 
 
 
 
 

 
Dørhylder 

 
 
 

 

Denne illustration er kun beregnet til referenceformål; tjek detaljerne på din enhed. 

 
Den mest energibesparende konfiguration kræver placering af skuffer, madboks og hylder i 

produktet. Se ovenstående billeder. 
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Dør reversibilitet 

 
Nødvendigt værktøj: Stjerneskruetrækker, skruetrækker med flad kærv, unbraconøgle. 

 

• Sørg for, at apparatet er trukket ud af stikket og tomt. 

• For at tage døren af, er det nødvendigt at vippe apparatet bagover. Du skal hvile 

enheden på noget solidt, så den ikke glider, mens døren vendes om. 
• Alle de fjernede dele skal gemmes, så lågen kan sættes på igen. 

• Undlad at lægge apparatet ned, da dette kan beskadige kølesystemet. 

• Vi anbefaler, at 2 personer håndterer apparatet under samling. 

 

 
1. Fjern to skruer på bagsiden af topdækslet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fjern topdækslet og læg det til side. 

 
 
 
 
 

3. Skru tophængslet af, og fjern derefter døren og placer den på et 

blød underlag for at undgå ridser. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Skru frysedørens nederste hængsel af. Fjern derefter døren og 

placer den på et blødt underlag for at undgå ridser. 
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Reversibilità della porta 

 
5. Flyt dørholderen fra venstre side til højre. 

 

 
 

6. Flyt dækslet til hængselhullet fra venstre side til højre side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vend frysedøren og placer hængselsiden på venstre side. Og fastgør 
derefter døren med holderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Skru frysedørens nederste hængsel af. Fjern derefter døren og placer 
den på et blødt underlag for at undgå ridser. 
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Dør reversibilitet 
 
 

9. Skru af og fjern den nederste hængselsbolt, vend beslaget og sæt det tilbage på plads. 
 

 
 

10. Monter igen beslaget, der holder den nederste hængselsbolt. Sæt 
begge justerbare fødder tilbage på plads. 

 
 
 
 
 

 
11. Sætndpøåreigen.  Sørg for, at døren er justeret vandret og lodret, så 
tætningslisterne er lukket på alle sider, før du til sidst strammer det øverste 
hængsel. 

 
 
 
 
 
 

 
12. Sæt det øverste dæksel på og fastgør det med 2 skruer på bagsiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Frigør tætningslisterne til køleskabs- og frysedøren, og fastgør dem 
igen efter at have vendt dørene om. 

 
Skru 
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Installation 
 

 

 

 
 

 

 

Lenghten Shorten 

 EF1-16 EF 1-14 EF 

A 550 500 550 

B 580 560 580 
C 850 840 850 

D min=50 min=50 min=50 
E min=50 min=50 min=50 

F min=50 min=50 min=50 
G 940 855 940 

H 1180 1110 1180 
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—udvidet tempereret (SN): »Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur 

på mellem 10 °C og 32 °C.« 

—Tempereret (N): »Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på 

mellem 16 °C og 32 °C.« 

—Subtropisk (ST): »Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på 

mellem 16 °C og 38 °C.« 

—Tropisk (T): »Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 

°C og 43 °C.« 
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Temperaturindstilling 

• Sæt apparatets stik i stikkontakten. 

• Den indvendige temperatur styres af en termostat. Der er 8 

indstillinger: 1 er den varmeste indstilling, 7 er den koldeste 

indstilling, og 0 er slukket. 
• Apparatet fungerer muligvis ikke ved den korrekte 

temperatur, hvis det er i særligt varme omgivelser, eller hvis 

du åbner døren ofte. 

 
 
 
 
 

 
Daglig brug 

Placer forskellige madvarer i forskellige rum i henhold til nedenstående tabel 

 

Køleskab Type mad 

 
Dør eller altaner i 

køleskabet 

• Mad med naturlige konserveringsmidler, 

såsom syltetøj, juice, drikkevarer, 

krydderier. 
• Opbevar ikke letfordærvelige fødevarer 

 
Crisper skuffer 

(salat skuffe) 

• Frugt, krydderurter og grøntsager skal 
anbringes separat i den skarpere beholder 

• Opbevar ikke bananer, løg, kartofler, 

hvidløg i køleskabet 

 

Køleskabshylde - midt • Mejeriprodukter, æg 

 
Køleskabshylde - top 

• Fødevarer, der ikke behøver at samles, 

såsom madlavede, delikatesser, rester. 

 

 
Fryseskuffe (r) / bakke 

• Fødevarer til langtidsopbevaring 

• Nederste skuffe til rå møde, fjerkræ, fisk 

• Mellemskuffe til frosne grøntsager, 

chips. 

• Topbakke til is, frossen frugt, frosne 

bagværk. 
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Daglig brug 

 
Anbefaling af temperaturindstilling 

 

Anbefaling af temperaturindstilling 

Miljø Temperatur 
Fryser 

sammenligning 
Frisk madrum 

 
 

 
Sommer 

 
 

 
 

  

 
 

  

Indstillet på 2-4 

 

 
Normal 

 
 
 
 

 

 

 

Indstillet på 4-5 

 
 

Vinter 

 
 
 

 

 

 

Indstillet på 5-6 

 
Ovenstående oplysninger giver brugerne en anbefaling om temperaturindstilling. 

Indvirkning på opbevaring af fødevarer 
• Det foreslås at indstille temperaturen til 4°C i køleskabet, og om muligt til -18°C i fryserummet. 

• For de fleste fødevarekategorier opnås den længste opbevaringstid i køleskabet ved koldere 

temperaturer. Da nogle bestemte produkter (som friske frugter og grøntsager) kan blive 

beskadiget ved koldere temperaturer, foreslås det at opbevare dem i frisk-skufferne, når de er til 

stede. Hvis de ikke er til stede, opretholdes en gennemsnitlig indstilling af termostaten. 

• For frosne fødevarer henvises til den opbevaringstid, der er skrevet på fødevareemballagen. 

Denne opbevaringstid opnås, når indstillingen respekterer rummets referencetemperaturer (1- 

stjerne -6 °C, 2-stjerner -12 °C, 3-stjerner -18 °C). 
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Nedfrysning af frisk mad 
• Fryseren egner sig til at fryse ferske fødevarer og opbevare frosne og dybfrosne madvarer i 

lang tid. 
• Placer de friske fødevarer, der skal fryses, i fryserummet. 

• Den maksimale mængde af madvarer, som kan fryses på 24 timer, angives på typeskiltet. 

• Fryseprocessen varer 24 timer: i løbet af denne periode må man ikke tilføje andre madvarer, 

som skal fryses 

 

Opbevaring af frossen mad 
Ved første opstart eller efter en periode uden brug: Før produktet anbringes i rummet, skal apparatet 

køre i mindst 2 timer på de højere indstillinger. 

 
Vigtigt! I tilfælde af utilsigtet optøning, for eksempel hvis strømmen har været afbrudt længere end 

den værdi, der vises i diagrammet for tekniske specifikationer under “forøgelsestid”, skal den optøede 

mad spises hurtigt eller tilberedes med det samme og så genfryses (efter tilberedning). 

 

Optøning 
Dybfrosne eller frosne fødevarer kan inden brug optøs i køleskabet eller ved stuetemperatur 

afhængigt af den tid, der er til rådighed til optøning. Små stykker kan endda tilberedes stadig frosset 

direkte fra fryseren. I så fald vil tilberedningen tage længere tid. 

 

Isterninger 
Dette apparat kan være udstyret med en eller flere ice&cube til produktion af is. 

 

Alarm for åben dør 
Hvis du glemmer at lukke køleskabsdøren i 60 sekunder, blinker LED-lyset 3 gange og lyser derefter i 

5 sekunder, og gentager denne cyklus, indtil døren lukkes. 

 

Tilbehør 
Aftagelige hylder 

Køleskabets vægge er udstyret med en række styr, så hylderne kan placeres 

efter eget valg. 

 
Placering af hylder på døre 

For at tillade opbevaring af madvarer af forskellige størrelser kan 

dørhylderne placeres i forskellige højder. 

For at foretage disse justeringer gøres som følger: Træk forsigtigt hylden i 

pilenes retning, indtil den kommer fri, og flyt den derefter til den ønskede 

position. 
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Hjælpsomme råd og tips 
Nedenfor findes et par vigtige tips til at få det bedste ud af fryseprocessen: 

• Tilbered maden i små portioner, således at de hurtigt og fuldstændigt kan tilberedes, og 

således, at det efterfølgende er muligt kun at optø den nødvendige mængde. 
• Pak maden ind i stanniol eller folie og sørg for, at pakkerne er lufttætte. 

• Ferske madvarer eller mad, som ikke er frossen, må ikke røre frosne madvarer for at 

forebygge, at temperaturen i sidstnævnte stiger. 

• Magre fødevarer opbevares bedre og længere end fedtholdige fødevarer; salt reducerer 

fødevarernes holdbarhed. 

• Sodavandsis kan, hvis spises umiddelbart efter at de er taget ud af fryserummet, muligvis 

forårsage frysebrænding på huden 

• Vi anbefaler at skrive frysedatoen på hver enkel pakke for at kunne tage dem ud af 

fryseren. Vær altid opmærksom på, at de frosne madvarer kan forårsage frostskader på 

huden. 
• Det er tilrådeligt at skrive frysedatoen på hver enkelt pakning, så du kan holde øje med 

opbevaringstiden. 
 

Tips til opbevaring af frosne madvarer 

For at kunne drage den største fordel af apparatets ydeevne, skal du: 

• Sørge for, at de købte frosne madvarer var opbevaret korrekt i butikken. 

• Sørg for, at frosne madvarer bringes hjem fra fødevarebutikken til fryseren så hurtigt som 

muligt. 
• Undlade at åbne døren ofte eller lade den stå åben længere end absolut nødvendigt. 

• Undlade at nedfryse optøede fødevarer igen, da de hurtigt fordærves. 

• Ikke overskride den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevareproducenten. 

 
Tips til afkøling af ferske madvarer 

Sådan opnår man det bedste resultat: 

• Man må ikke anbringe varm mad eller væsker, som fordamper i køleskabet 

• Man må ikke tildække eller pakke maden ind, især hvis dens aroma er meget stærk. 

• Kød (alle typer): pak ind i plastikposer og anbring på glashylderne over grøntsagsskuffen. 

• Det kan højst opbevares sikkert på denne måde i en eller to dage. 

• Tilberedte fødevarer, kolde retter osv.: disse skal tildækkes og kan placeres på en hvilken 

som helst hylde. 
• Frugt og grøntsager skal rengøres grundigt og anbringes i de særlige skuffer. 

• Smør og ost: skal anbringes i særlige lufttætte beholdere eller pakkes ind i 

aluminiumsfolie eller plastikposer for at undgå så meget luft som muligt. 
• Olieflasker: skal have låg på og skal opbevares på hylderne i døren. 

• Løse bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke opbevares i køleskabet. 
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Rengøring 
Af hygiejniske årsager skal apparatets indre, herunder indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt. 

 
Advarsel! Apparatet må ikke være tilsluttet elnettet under rengøring. Fare for elektrisk stød! Før 

rengøring skal apparatet slukkes, og stikkontakten skal tages ud af stikkontakten, eller 

kredsløbsafbryderen eller sikringen skal slukkes. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Der 

kan ophobes fugt i elektriske komponenter, hvilket giver fare for elektrisk stød. Varme dampe kan 

beskadige plastikdelene. Apparatet skal være tørt, før det tændes igen. 

 
Vigtigt! Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastikdele, f.eks. citronsaft eller 

saft fra appelsinskal, smørsyre eller rengøringsmiddel, der indeholder eddikesyre. 

• Disse stoffer må ikke komme i kontakt med apparatets komponenter. 

• Brug ikke slibende rengøringsmidler 

• Tag maden ud af fryseren. 

• Opbevar den køligt og godt tildækket. 

• Sluk apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk og afbryd strømforsyningen eller 

fjern sikringen 
• Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. 

• Efter rengøringen tørres apparatet af med koldt vand og gnides tørt. 

• Når alting er tørt, tænder man igen for apparatet. 

 
Afrimning af fryseren 

Fryserummet vil gradvist blive dækket med rim. Denne bør fjernes. Brug aldrig skarpe 

metalværktøjer til at skrabe frost af fordamperen, da du risikerer at beskadige den. Men når isen 

bliver meget tyk indvendigt, bør en fuldstændig afrimning udføres som følger: 

• Træk stikket ud af stikkontakten. 

• Fjern al opbevaret mad, pak den ind i flere lag avispapir og anbring den på et køligt sted. 

• Hold døren åben og anbring en balje under apparatet for at opsamle afrimningsvandet. 

• Når afrimningen er afsluttet, tørres det indvendige rum grundigt. 

• Sæt stikket tilbage i stikkontakten for at tænde apparatet igen. 

 
Udskiftning af pæren 

Det indvendige lys er LED-lys. 

For at udskifte pæren skal du kontakte en kvalificeret tekniker.    

 
TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE 

Termostater, temperatursensorer, printkort og udskiftelige lyskilder er tilgængelige i mindst syv år efter 

konvertering af den sidste enhed i en model 

Dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve i mindst syv år samt dørtætninger er tilgængelige i en 

periode på mindst ti år efter konvertering af den sidste enhed i en model. 



 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Temperaturreguleringsknappen er 

indstillet til "0” 

Indstil drejeknappen på et andet nummer 

for at tænde for apparatet. 
 

 
Temperaturen er indstillet for koldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der kommer vand på gulvet. Vandafløbshullet er tilstoppet. Se afsnittet Rengøring. 

Sidepanelet er varmt Kondensatoren er inde i panelet. Det er normalt. 
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Kiitos, että ostit tämän tuotteen. 
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen jääkaapin käyttämistä, jotta sen suoritusteho olisi 
paras mahdollinen. Säilytä kaikki asiakirjat myöhempää käyttöä tai toisia omistajia varten. 
Tuote on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten: 

 
- henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä 
- maatilat, hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt 
- aamiaismajoitus (Bed & Breakfast) 
- pitopalvelut ja vastaavat, ei jälleenmyynti. 

 
Laitetta saa käyttää vain elintarvikkeiden säilyttämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan 
vaaralliseksi, eikä valmistaja ole vastuussa mistään vaurioista. Suosittelemme myös 
kiinnittämään huomiota takuuehtoihin. 

 

TURVALLISUUSTIEDOT 
 

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Ne sisältävät tärkeää tietoa 
laitteen asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta. Laitteen valmistaja ei ole 
vastuussa sellaista seurauksista, jotka aiheutuvat, jos et noudata laitteen 
ohjeita ja varoituksia. Säilytä kaikki asiakirjat, jotta voit luovuttaa ne 
seuraavalle mahdolliselle omistajalle. 

 

• Älä liitä laitetta verkkovirtaan, ennen kuin 
kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit on 
poistettu. Pidä kaikki pakkausmateriaali 
poissa lasten ulottuvilta. Laatikkopahvi ja 
muovipussit voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. 

• Jos laite on kuljetettu vaaka-asennossa, anna 
sen seistä vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket 
sen päälle, jotta lauhduttimen öljy asettuu 

• Varmista toimituksen saadessasi, että tuote ei 
ole vaurioitunut ja kaikki osat ja varusteet 
ovat hyvässä kunnossa 

• Älä vaurioita jäähdytyspiiriä 
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• Pidä laitteen rungossa tai rakenteessa olevat 
tuuletusaukot vapaina tukoksista 

• Älä käytä vettä kompressorin 
puhdistamisessa. Pyyhi se huolellisesti 
kuivalla liinalla puhdistamisen jälkeen 
ruostumisen estämiseksi 

• Laite on painava ja sen vuoksi sen 
käsittelemiseen tarvitaan aina vähintään 
kaksi ihmistä. 

• Asenna ja säädä laitteen jalkoja tarpeen 
mukaan niin että laite on tasapainossa ja 
tasaisesti. Asennuspaikan on oltava sopivan 
kokoinen ja sovelluttava laitteen 
käyttötarkoitukseen. 

• Varmista, että laitteen sähkökilvessä 
ilmoitetut sähkö- ja virtatiedot soveltuvat 
käyttöön asennuspaikassa. Jos näin ei ole, ota 
yhteyttä sähköasentajaan. 

• Verkkoliitäntä: 220–240 V, 50 Hz Epänormaali
jännitevaihtelu saattaa vaurioittaa laitteen 
lämpötilan säätöä tai kompressoria. Laite ei 
ehkä tällöin käynnisty lainkaan. Epänormaali 
jännitevaihtelu voi myös aiheuttaa 
epänormaalia käyntiääntä. Tässä tapauksessa 
laitteeseen on asennettava automaattinen 
jännitteensäädin. 

• Vain Iso-Britannia: Laitteen virtajohtoon on 
liitetty 3-haarainen (maadoitettu) pistoke, 
joka sopii 3-haaraiseen (maadoitettuun) 
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pistorasiaan. Kolmatta tappia (maadoitus) ei 
koskaan saa leikata pois tai poistaa jollakin 
muulla tapaa. Pistoke tulisi olla käytettävissä 
laitteen asennuksen jälkeen. 

• Varmista, ettei virtajohto jää kiinni laitteen 
alle kantamisen/siirtämisen aikana tai sen 
jälkeen, jotta vältät johdon katkeamisen tai 
vaurioitumisen. Jos virtajohto on vaurioitunut, 
se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle,
sen  valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen  tai  vastaavalle 
ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen 
välttämiseksi 

• Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai 
pölyiseen paikkaan, äläkä altista sitä suoralle 
auringonpaisteelle tai vedelle 

• Älä asenna laitetta lähelle lämmittimiä tai 
syttyviä materiaaleja 

• VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä avaa 
ovea sähkökatkoksen aikana. Pakastettujen 
ruokien laadun ei pitäisi kärsiä, mikäli 
sähkökatkos kestää vähemmän aikaa kuin 
arvokilvessä ilmoitettu aika (lämpötilan 
nousuaika). Jos sähkökatkos kestää 
kauemmin, ruokapakasteiden kunto tulisi 
tarkistaa ja ruoka tulisi syödä välittömästi tai 
ruoka tulisi kuumentaa ja pakastaa sitten 
uudelleen. 
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• On aivan normaalia jos laitteen oven 
avaaminen on tuntuu vaikealta heti oven 
sulkemisen jälkeen. Tämä johtuu paine- 
erosta, joka tasaantuu hiljalleen. Oven 
avaaminen käy normaalisti muutaman 
minuutin kuluttua. 

• Älä säilytä laitteessa lääkkeitä, bakteereita tai 
kemiallisia aineita. Laite on kotitalouslaite 
eikä sitä ole tarkoitettu sellaisten tuotteiden 
säilytykseen, jotka vaativat tarkkoja 
säilytyslämpötiloja. 

• Älä vedä tai taivuttele virtajohtoa 
tarpeettomasti tai koske pistokkeeseen 
märillä käsillä 

• Älä säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua 
(esimerkiksi suihkepullot) sisältäviä tuotteita 
tai tuotteita, jotka voivat räjähtää. 
Räjähdysvaara! 

• Älä sijoita jääkaapin päälle epävakaita esineitä 
(esimerkiksi raskaita esineitä tai vedellä 
täytettyjä astioita). Näin voit välttää 
onnettomuudet, jotka voisivat aiheutua 
esineiden tippumisesta käyttäjän päälle. 
Vältyt myös sähköshokilta, joka voisi 
aiheutua joutumisesta kosketuksiin kaatuvan 
veden kanssa. 

• Älä käytä laitteen sisäpuolella sähkölaitteita, 
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa 
tyyppiä 
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• Älä kosketa sisällä olevia 
jäähdytyselementtejä, etenkään märin käsin, 
vaurioiden ja tapaturmien välttämiseksi 

• Vaaratilanteita voi aiheutua erityisesti lapsille 
tai henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään 
laitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai 
henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi 
tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä 
laitteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että 
lapset ja tällaiset henkilöt ovat ymmärtäneet 
laitteen käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. 
Turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön 
on valvottava tai opastettava lapsia ja kyseisiä 
käyttäjäryhmiä, kun he käyttävät laitetta. Vain 
yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella 
• Tämä laitteen saavat täyttää ja tyhjentää 3-8- 

vuotiaat lapset 
• VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä 

varastoi pullotettuja tai purkitettuja nesteitä 
(erityisesti hiilihappopitoisia juomia) 
pakasteosassa. Pullot ja purkit voivat 
rikkoutua! 

• VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä 
koskaan pistä pakastettua ruokaa suoraan 
suuhusi. Alhainen lämpötila voi aiheuttaa 
vammoja. 
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• Huolehdi siitä, että oven tiivisteet ovat 
puhtaat eikä niissä ole öljyä tai rasvaa. Muussa 
tapauksessa muoviosat ja tiivisteet 
haurastuvat. 

• Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen 
minkään toimenpiteiden suorittamista 

• Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen 
mekaanisia välineitä tai muita kuin 
valmistajan suosittelemia keinoja 

• Älä käytä teräväkärkisiä tai -reunaisia esineitä, 
kuten veitsiä tai haarukoita, jään 
poistamiseen. Älä sulata laitetta 
hiustenkuivaajalla, sähkölämmittimillä tai 
muilla sähkölaitteilla 

• Suosittelemme pitämään pistokkeen 
puhtaana. Pistokkeen pölyjäämät voivat 
aiheuttaa tulipalon 

• Älä yritä korjata tai muokata laitetta itse. Älä 
yritä purkaa sitä osiin. Jos laite on korjattava, 
ota aina yhteyttä asiakaspalveluumme. 

• Valvo lapsia, kun laitetta puhdistetaan tai 
huolletaan. 

• Älä puhdista kylmiä lasihyllyjä kuumalla 
vedellä. Nopeat lämpötilanvaihdokset voivat 
aiheuttaa lasin rikkoutumisen. 

• VAROITUS: Jäähdytysyksikön letkut sisältävät 
pienen määrän ympäristöystävällistä mutta 
herkästi syttyvää jäähdytysnestettä (R600a) 
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ja eristyskaasua (syklopentaani). Se ei 
vahingoita ilmakehän otsonikerrosta eikä 
kiihdytä kasvihuoneilmiötä. 
Jäähdytysyksiköstä mahdollisesti vuotanut 
jäähdytysneste voi vahingoittaa silmiä tai 
syttyä palamaan. 

• Jos jäähdytysyksikkö vaurioituu: 
- kytke laitteesta virta pois ja irrota pistoke 

seinäpistorasiasta 
- huolehdi siitä, että laitteen lähellä ei ole 

palavaa tulta tai syttymislähteitä 
- tuuleta huonetta tehokkaasti useiden 

minuuttien ajan 
- ilmoita asiasta asiakaspalveluumme. 

• VAROITUS: Älä vahingoita pistoketta tai 
sähköjohtoa, sillä se saattaa aiheuttaa 
sähköshokin tai tulipaloja. 

• VAROITUS: Älä käytä monipistokkeisia 
jatkojohtoja äläkä siirrettäviä virtalähteitä. 
Emme suosittele jatkojohtojen ja 
monitoimisten matka-adapterien käyttöä. 

• Älä istu tai seiso laitteen päällä. Voit 
vahingoittaa itseäsi tai laitetta. Tätä laitetta ei 
ole suunniteltu pinottavaksi muiden 
laitteiden kanssa torniksi. 

• Tuote on suunniteltu ja valmistettu vain 
kotitalouskäyttöön 

• Laitteessa tulee käyttää vain valmistajan omia 
alkuperäisiä osia. Valmistaja takaa 
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turvavaatimusten täyttymisen vain näin osien 
osalta. 

• Oven pitkäaikainen aukaisu voi aiheuttaa 
lämpötilan huomattavan alenemisen laitteen 
osastoilla 

• Puhdista ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat 
pinnat säännöllisesti ja pidä 
tyhjennysjärjestelmä puhtaana 

• Puhdista vesisäiliöt, jos niitä  ei ole käytetty 
48 tuntiin. Huuhtele vedensyöttöön liitetty 
vesijärjestelmä, jos vettä ei ole käytetty 5 
päivään 

• Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa 
jääkaapissa, jotta se ei joudu kosketuksiin 
muiden ruokien kanssa tai tiputa mitään 
niihin 

• Kahden tähden pakastetun ruuan osastot (jos 
sisältyvät laitteeseen) sopivat esipakastetun 
ruuan säilytykseen tai jäätelön sekä 
jääkuutioiden valmistukseen 

• Yksi-, kaksi- tai kolmitähtiset osastot (jos 
sisältyvät laitteeseen) eivät sovi tuoreiden 
ruokien pakastukseen 

• Jos laite jätetään tyhjäksi pitkiksi ajoiksi, 
sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se sekä 
jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei muodostu 
hometta 
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• Viinikaappien osalta: Tämä laite on tarkoitettu 
ainoastaan viinin säilyttämiseen 

• Vapaasti seisovan laitteen osalta: Tätä 
kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena 

• Sellaisten laitteiden osalta, joissa ei ole neljän 
tähden osastoa: Tämä kylmäsäilytyslaite ei 
sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen 

Vanhojen laitteiden hävittäminen 

  
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan eurooppalaisen direktiivin 
2012/19/EU (SER) mukaisesti. 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa 
ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki 
saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja 
kierrättää. 
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule 
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää: 

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. 
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai 

rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on 
suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja. 

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, 
jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite 
on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta. 

 
Vaatimustenmukaisuus 

Asettamalla  -merkinnän tuotteeseen vahvistamme yhdenmukaisuuden kaikkien 
oleellisten eurooppalaisten turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimusten kanssa, jotka 
soveltuvat lain mukaan tälle tuotteelle. 

 
Takuu 
Vähimmäistakuu on: 2 vuotta EU-maille, 3 vuotta Turkille, 1 vuosi Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle, 1 vuosi Venäjälle, 3 vuosi Ruotsille, 2 vuotta Serbialle, 5 vuotta Norjalle, 1 
vuosi Marokolle, 1 vuosi Algerialle, 6 vuotta Tunisiaa ei vaadita laillista takuuta. 
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Energiansäästö 
Energiansäästön takia suosittelemme: 

• Asenna laite etäälle lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta hyvin 
ilmastoituun tilaan. 

• Välttämään kuumien ruokien laittamista jääkaappiin. Se aiheuttaa sisälämpötilan 
nousemista ja kompressorin yhtäjaksoisen käymistä. 

• Älä laita ruokia liian lähekkäin, jotta ilma pääsee kiertämään hyvin. 
• Sulata laite, jos sisällä on jäätä. 

• Sähkökatkoksen aikana on suositeltavaa pitää jääkaapin ovi kiinni. 
• Älä avaa laitteen ovea usein tai avaa se mahdollisimman lyhyen aikaa. 
• Vältä lämpötilan säätämistä liian kylmäksi. 
• Poista pöly laitteen takaa. 
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Yleiskatsaus 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jääkaappi 

 
 

Termostaatti ja valo 

 
Lasihyllyt 

Vihanneslaatikon kansi 

Vihanneslaatikko 

 

Säädettävät jalat 

 
 
 
 
 
 
 

Ovihyllytt 

 
 
 
 
 

 

Energiaa säästävin kokoonpano edellyttää, että laatikot, ruokalaatikko ja hyllyt 

sijoitetaan tuotteeseen. Katso yllä olevat kuvat. 
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Oven käännettävyys 

Tarvittavat työkalut: Philips-ruuvitaltta, litteäpäinen ruuvitaltta, kuusiokoloavain. 

• Varmista, ettei yksikköä ole kytketty ja että se on tyhjä. 

• Oven irrottamiseksi yksikköä on kallistettava taaksepäin tai se on tuettava johonkin 

kiinteään osaan niin, ettei se siirry oven aukaisusuunnan kääntämisen aikana. 
• Säilytä kaikki irrotetut osat oven takaisin asentamista varten. 

• Älä laita yksikköä kyljelleen, sillä muutoin kylmäainejärjestelmä voi vaurioitua. 

• On parempi, että yksikköä käsittelee 2 henkilöä asennuksen aikana. 

 

 
1. Irrota kaksi ruuvia yläkannen takapuolelta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Irrota yläkansi ja aseta se sivuun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Avaa yläsarana ja poista sitten ovi sekä aseta se 

pehmeälle alustalle naarmujen välttämiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Avaa pakastimen oven alasarana. Poista sitten ovi ja 

aseta se pehmeälle alustalle naarmujen välttämiseksi. 

Irrota 
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Oven käännettävyys 
 

 
5. Siirrä ovenpidike vasemmalta oikealle. 

 
 

 
 

6. Siirrä saranareiän suojus vasemmalta oikealle puolelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Käännä pakastimen ovi ja aseta sarana vasemmalle puolelle. Kiinnitä 
sitten ovi pidikkeellä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Ruuvaa auki alasarana. Irrota sitten säädettävät jalat molemmilta 

puolilta. Huomautus: Irrota tämä ruuvi, jos se on paikallaan. 
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Oven käännettävyys 

9. Ruuvaa auki ja irrota alasaranan tappi, käännä kannatin ympäri ja aseta se takaisin. 
 

 

 
10. Asenna kannatin, joka kiinnittää alasaranan 

tapin. Vaihda molemmat säädettävät jalat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Laita ovi takaisin päälle. Varmista, että ovi on 

vaaka- ja pystysuunnassa niin, että tiivisteet ovat 

kiinni kaikilta puolilta, ennen kuin kiristät yläsaranan 

lopullisesti. 

 
 
 
 
 

12. Laita yläkansi paikoilleen ja kiinnitä se 

kahdella ruuvilla taakse. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Irrota jääkaapin ja pakastimen oven tiivisteet 

ja kiinnitä ne kääntämisen jälkeen. 

Irrota Ruuvi 
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 EF1-16 EF 1-14 EF1-162 

A 550 500 550 

B 580 560 580 

C 850 840 850 
D min=50 min=50 min=50 

E min=50 min=50 min=50 
F min=50 min=50 min=50 

G 940 855 940 
H 1180 1110 1180 
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—laajennettu lauhkea (SN): ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 10–32 °C:n 

ympäristölämpötiloissa”;—Lauhkea (N): ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–32 

°C:n ympäristölämpötiloissa”; 

—Subtrooppinen (ST): ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–38 °C:n 

ympäristölämpötiloissa”; 

—Trooppinen (T): ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n 

ympäristölämpötiloissa”; 
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Lämpötilan asetus 

• Kytke laite pistorasiaan. 

• Sisälämpötilaa ohjataan termostaatilla. Asetuksia on 8: 1 

on lämpimin asetus, 7 on kylmin asetus ja 0 on pois 

päältä. 

• Laitteen lämpötila ei välttämättä pysy oikeana, jos se on 

erityisen kuumassa tai jos avaat oven usein. 

 

Päivittäinen käyttö 

Sijoita eri ruoka eri osastoihin taulukon alapuolelle 
 

Jääkaappiosasto Ruokalaji 

 
Jääkaappiosaston 

ovi tai parvekkeet 

• Luonnollisia säilöntäaineita sisältävät 

ruoat, kuten hillot, mehut, juomat, mausteet. 

• Älä säilytä pilaantuvia elintarvikkeita 

 
Crisper-laatikot 

(salaattilaatikko) 

• Hedelmät, yrtit ja vihannekset tulee 

sijoittaa erikseen terävämpään astiaan 

• Älä säilytä banaaneja, sipulia, perunoita, 

valkosipulia jääkaapissa 

 
Jääkaapin hylly - keskellä 

• Meijerituotteet, munat 

 
Jääkaapin hylly - yläosa 

• Ruoat, jotka eivät tarvitse sokerointia, kuten 

valmisruoat, deli-liha, jäännökset. 

Pakastimen laatikko (t) / 

tarjotin 

• Ruoat pitkäaikaiseen säilytykseen 

• Pohjalaatikko raakametsälle, siipikarjalle, kalalle 

• Keskilokero pakastetuille vihanneksille, siruille. 

• Yläpelti jäätelöä, pakastettuja hedelmiä, 

pakastettuja leivonnaisia varten. 
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Lämpötilan asettamista koskeva suositus 
 

Lämpötilan asettamista koskeva suositus 

Ympäristö 

Lämpötila 

Pakastimen vertailu Tuore ruokaosasto 

 
 

 
Kesä 

 

I 

 

 

 
Aseta päälle 2-4 

 
 
 

 
Normaali 

 
 

I 

 

 

Aseta päälle 4-5 

 
 

 
Talvi 

 

I 

 

 

Aseta päälle 5-6 

Yllä olevat tiedot antavat käyttäjille suosituksen lämpötilan asetuksesta. 

• Suositellaan asettamaan lämpötilaksi 4 °C jääkaappiosastolle ja mahdollisuuksien mukaan -18 °C 

pakastinosastolle. 

• Useimmissa elintarvikeryhmissä pisin säilytysaika jääkaapissa saavutetaan kylmemmillä 

lämpötiloilla. Koska tietyt tuotteet (kuten tuoreet hedelmät ja vihannekset) voivat vahingoittua 

kylmissä lämpötiloissa, suositellaan säilyttämään ne vihanneslaatikossa aina, mikäli se on 

saatavilla. Jos se ei ole saatavilla, aseta termostaatti keskiasetukseen. 

• Katso pakastettujen elintarvikkeiden säilytysaika niiden pakkauksesta. Kyseinen säilytysaika 

saavutetaan, mikäli asetus noudattaa osaston viitelämpötiloja (yksi tähti -6 °C, kaksi tähteä -12 °C, 

kolme tähteä -18 °C). 
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Tuoreen ruuan pakastaminen 
• Pakastinosasto sopii tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja pakastettujen 

elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen. 
• Aseta pakastettava tuore ruoka pakastinosastolle. 

• Arvokilvessä ilmoitetaan enimmäismäärä elintarvikkeita, jotka voidaan pakastaa 24 tunnin 

kuluessa. 

• Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tämän ajan kuluessa älä lisää muita pakastettavia ruokia 

 

Pakastettujen elintarvikkeiden säilyttäminen 
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai käyttämättömänä pitämisen jälkeen, ennen 

tuotteiden laittamista, anna laitteen toimia vähintään 2 tuntia korkeammilla asetuksilla. 

Tärkeää! Jos elintarvikkeet sulavat vahingossa, esimerkiksi tapahtuu sähkökatkos, joka kestää 

pidempään kuin teknisten tietojen kaaviossa osoitettu arvo, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä 

nopeasti tai ne on kypsennettävä välittömästi ja pakastettava sitten uudelleen (kypsinä). 

 

Sulatus 
Ennen käyttöä pakastetut elintarvikkeet voidaan sulattaa jääkaappiosastolla tai 

huoneenlämmössä riippuen toimenpiteeseen käytettävissä olevasta ajasta. Pieniä paloja voidaan 

kypsentää suoraan pakastimesta ottamisen jälkeen. Tässä tapauksessa ruoanlaitto kestää 

kauemmin. 

 

Jääpalamuotti 
Laitteeseen voidaan lisätä yksi tai useampia muotteja jään tuottamiseksi. 

 

Ovi auki -hälytys 
Jos unohdat sulkea jääkaapin oven 60 sekunniksi, ledi vilkkuu 3 kertaa ja syttyy sitten 5 

sekunniksi toistaen tätä sykliä, kunnes ovi suljetaan. 

 
 
 

Lisävarusteet 
Irrotettavat hyllyt 

Jääkaapin seinät on varustettu sarjalla ohjaimia niin, että hyllyt 

voidaan sijoittaa halutulla tavalla. 

 
Ovihyllyjen sijoittaminen 

Eri kokoisten elintarvikepakkausten säilytyksen mahdollistamiseksi 

ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Tee säädöt seuraavasti: 

vedä hyllyä vähitellen nuolien suuntaan, kunnes se vapautuu, ja 

aseta sitten uudelleen halutulle tasolle. 
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Hyödyllisiä vinkkejä ja vihjeitä 
Jotta saat parhaat pakastustulokset, annamme sinulle muutamia tärkeitä neuvoja: 

• valmistele elintarvikkeet pieniksi annoksiksi, jotta ne voidaan kypsentää nopeasti täysin 

kypsiksi ja jotta myöhemmin voidaan sulattaa ainoastaan tarvittava määrä, 

• kääri ruoka alumiinifolioon tai polyeteenipusseihin sekä varmista, että pakkaukset ovat 

ilmatiiviitä, 

• älä anna tuoreiden, pakastettavien elintarvikkeiden koskettaa jo pakastettuja ruokia, 

jotta näiden viimeksi mainittujen lämpötila ei nouse. 

• vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja pidempään kuin rasvaiset 

elintarvikkeet; suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa, 

• vesi jäätyy, jos ruoka nautitaan välittömästi pakastinosastosta poistamisen jälkeen ja 

se voi aiheuttaa ihon jäätymistä, 

• suositellaan merkitsemään pakastuspäivä jokaiseen yksittäiseen pakkaukseen, jotta 

voit poistaa ne pakastimesta oikeassa järjestyksessä, 

• on suositeltavaa merkitä pakastuspäivämäärä jokaiseen yksittäiseen pakkaukseen, 

jotta voit seurata säilytysaikoja. 

Vihjeitä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen 
Jotta saadaan paras suorituskyky tästä laitteesta, toimi seuraavasti: 

• Varmista, että ostettuja pakasteita on säilytetty kunnolla jälleenmyyjän toimesta. 

• Varmista, että pakasteet kuljetetaan kaupasta pakastimeen mahdollisimman nopeasti. 

• Älä avaa ovea usein äläkä jätä sitä auki pidemmäksi aikaa kuin on ehdottoman 

välttämätöntä. 
• Sulattamisen jälkeen elintarvike pilaantuu nopeasti eikä sitä voida pakastaa uudelleen. 

• Älä ylitä elintarvikkeen valmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa. 

 

Vihjeitä tuoreiden elintarvikkeiden kylmäkäsittelyyn 
• Jotta saadaan parhaat tulokset: 

• Älä säilytä lämpimiä elintarvikkeita tai haihtuvia nesteitä jääkaapissa. 

• Peitä tai kääri elintarvikkeet erityisesti, jos ne tuoksuvat voimakkaasti. 

• Liha (kaikki tyypit): kääri polyeteenipusseihin ja aseta sitten vihanneslaatikon 

yläpuolella oleville lasihyllyille. 
• Turvallisuuden vuoksi säilytä näin vain yksi tai kaksi päivää enintään. 

• Keitetyt elintarvikkeet, kylmät ruuat jne.: ne on peitettävä ensin ja sitten ne voidaan 

asettaa hyllyille. 

• Hedelmät ja vihannekset: ne on puhdistettava huolellisesti ja asetettava erityisiin 

toimitettuihin laatikoihin. 

• Voi ja juusto: ne on sijoitettava erityisiin ilmatiiviisiin säiliöihin tai käärittävä 

alumiinifolioon tai polyeteenipusseihin, jotta poistetaan ilma mahdollisimman tarkasti. 
• Öljypullot: ne olisi suljettava korkilla ja säilytä niitä ovihyllyllä. 

• Banaanit, perunat, sipulit ja valkosipuli: pakkaamattomina niitä ei tule säilyttää 

jääkaapissa. 
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Puhdistus 

Hygieenisistä syistä laitteen sisätilat, mukaan lukien lisävarusteet, on puhdistettava säännöllisesti. 
 

Huomio! Laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Ennen 

puhdistusta sammuta laite ja irrota pistoke verkkovirrasta tai sammuta tai kytke irti suojalaukaisin 

tai sulake. Älä koskaan puhdista laitetta höyrypesurilla. Kosteutta voi kertyä sähkökomponentteihin 

- sähköiskun vaara. Kuumat höyryt voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita. Laite on kuivattava 

ennen kuin se otetaan käyttöön uudelleen. 

 
Tärkeää! Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuottimet kuten sitruunanmehu, appelsiininkuori, 

etikkahappoa sisältävät puhdistusaineet voivat vahingoittaa muoviosia. 
• Älä anna sellaisten aineiden joutua kosketuksiin laitteen osien kanssa. 

• Älä käytä mitään hankaavia puhdistusaineita 

• Poista elintarvikkeet pakastimesta. 

• Säilytä niitä viileässä paikassa hyvin peitettynä. 

• Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke verkkovirrasta tai sammuta tai kytke irti suojalaukaisin 

tai sulake. 
• Puhdista laite ja sisävarusteet liinalla ja lämpimällä vedellä. 

• Puhdistuksen jälkeen pyyhi raikkaalla vedellä ja hankaa kuivaksi. 

• Kun kaikki osat ovat kuivuneet, ota laite uudelleen käyttöön. 

 

Pakastimen sulattaminen 
Pakastinosa peittyy kuitenkin vähitellen huurteeseen. Tämä on poistettava. Älä koskaan käytä 

teräviä metallityökaluja poistaaksesi huurretta haihduttimesta, koska se voi vahingoittua. Kun 

huurre kuitenkin paksunee sisävuorauksessa, täydellinen sulatus on suoritettava seuraavasti: 

• irrota pistoke pistorasiasta, 

• poista kaikki säilytettävät elintarvikkeet ja kääri ne useisiin sanomalehtikerroksiin ja laita 

viileään paikkaan, 
• jätä ovi auki ja aseta pesuvati laitteen alle sulatusveden keräämiseksi, 

• sulatuksen päätyttyä sisätilat on kuivattava huolella, 

• laita pistoke takaisin pistorasiaan käyttääksesi laitetta uudelleen. 

 

Vaihda lamppu 
Sisävalo on ledi. Jos lamppu on vaihdettava, ota yhteys pätevään teknikkoon. 

 

 

Varaosien saatavuus 
Termostaatit, lämpötila-anturit, painetut piirilevyt ja valonlähteet vähintään seitsemän vuoden 

ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille 

Ovenkahvat, ovien saranat sekä hyllyt ja korit vähintään seitsemän vuoden ajan ja ovitiivisteet 

vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille; 



 

 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lämpötilan säätönuppi on 

asetettu numeroon ”0” 

Kytke laite päälle asettamalla 

nuppi muuhun numeroon. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lämpötila on asetettu liian kylmäksi. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vettä lattialla Vedenpoistoaukko on tukossa. 
 

Katso lukua Puhdistus. 

Sivupaneeli on kuuma Lauhdutin on paneelin sisällä. Se on normaalia. 
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Takk for at du kjøpte dette produktet. 
For å få best mulig resultat er det viktig at du leser nøye gjennom denne bruksanvisningen 
før du tar i bruk kjøleskapet. All dokumentasjon må tas vare på for senere bruk eller 
eventuell overlevering i tilfelle eierskifte. Produktet er kun ment å skulle brukes i private 
husholdninger eller lignende miljøer, derunder: 

 
- personalkjøkkener i butikker, på kontorer eller i andre arbeidsmiljøer 
- på gårder, av gjester på hoteller, moteller og andre typer innkvarteringer 
- på pensjonater 
- catering-tjenester og lignende tjenester der det ikke er snakk om butikksalg. 

 
Enheten skal kun brukes til å oppbevare matvarer. All annen bruk anses som farlig, og vil 
gjøre at produsenten fratas alt erstatningsansvar. Det anbefales at du setter deg inn i 
garantivilkårene. 

 

SIKKERHETSINFORMASJON 

Les drifts- og installasjonsinstruksjonene nøye! De inneholder viktig 
informasjon om hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder apparatet. 
Produsenten er ikke ansvarlig hvis du ikke overholder instruksjonene og 
advarslene. Behold alle dokumentene for senere bruk eller for neste eier. 

 

• Ikke koble apparatet til strømforsyningen før 
alle paknings- og transittbeskyttere er fjernet. 
Hold barn borte fra emballasjen og dens deler. 
Kvelningsfare på grunn av brettede kartonger 
og plastfilm! 

• La enheten stå i minst 4 timer før du slår den på. 
Dette gir kompressoroljen tilstrekkelig tid til å 
stabilisere seg hvis enheten har blitt 
transportert horisontalt 

• Ved levering må du kontrollere at alle deler av 
produktet samt tilbehør er i perfekt stand 

• Unngå skader på kjølekretsen 
• Sørg for at ventilasjonsåpningene i 

enhetskabinettet eller den innebygde 
strukturen ikke blokkeres 
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• Ikke vask kompressoren med vann. Tørk av 
grundig med en tørr klut etter rengjøring for å 
unngå rust 

• Håndter alltid apparatet med minst to personer 
fordi det er tungt. 

• Installer og juster apparatet i et område som 
passer for størrelse og bruk. 

• Forsikre deg om at den elektriske 
informasjonen på typeskiltet stemmer overens 
med strømforsyningen. Hvis ikke, kontakt en 
elektriker. 

• Apparatet drives av en 220-240 VAC / 50 Hz 
strømforsyning. Unormal spenningssvingning 
kan føre til at apparatet ikke starter, eller at 
temperaturreguleringen eller kompressoren 
blir skadet, eller det kan være unormal støy 
under bruk. I slike tilfeller skal det monteres en 
automatisk regulator. 

• Bare for Storbritannia: Apparatets strømkabel 
er utstyrt med 3-ledningskontakt (jording) som 
passer til en standard 3-ledningskontakt 
(jordet). Aldri kutt av eller demonter den tredje 
pinnen (jording). Etter at apparatet er installert, 
skal støpselet være tilgjengelig. 

• For å unngå at strømkabelen kuttes eller skades 
må du passe på at den ikke kommer i klem 
under enheten når denne bæres/flyttes. Hvis 
strømledningen er skadet, må du få den skiftet 
av produsenten, en servicerepresentant 
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for produsenten, eller en annen kvalifisert 
person 

• Ikke monter enheten på steder med fuktighet, 
olje eller støv, og ikke utsett den for direkte 
sollys og vann 

• Ikke monter enheten nær varmeelementer 
eller brennbare materialer 

• FOR  apparater  med fryserom:   hvis  det  er 
strømbrudd, må du ikke åpne lokket. Frossen 
mat bør   ikke påvirkes  hvis feilen varer  i 
mindre enn de  timene  som  er  angitt på 
klassifiseringsetiketten 
(temperaturstigningstid).  Hvis   feilen   varer 
lengre,  bør  maten  sjekkes    og   spises 
umiddelbart, eller tilberedes og deretter fryses 
på nytt. 

• Hvis du opplever at lokket på apparatet er 
vanskelig å åpne like etter at du har lukket det, 
må du ikke bekymre deg. Dette skyldes 
trykkforskjellen som vil utjevnes og la lokket 
åpnes normalt etter noen minutter. 

• Oppbevar ikke medisiner, bakterier eller 
kjemiske midler i apparatet. Dette apparatet er 
et husholdningsapparat, det anbefales ikke å 
lagre materialer som krever strenge 
temperaturer. 

• Unngå å trekke hardt i eller bøye 
strømledningen, og ikke ta på støpselet mens du 
er våt på hendene 
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• Ikke oppbevar produkter som inneholder 
brennbart drivmiddel (f.eks. spraybokser) 
eller eksplosive stoffer i apparatet. 
Eksplosjonsfare! 

• Ikke plasser ustabile gjenstander (tunge 
gjenstander, beholdere fylt med vann) oppå 
kjøleskapet for å unngå personskader 
forårsaket av fall eller elektrisk støt forårsaket 
av kontakt med vann. 

• Elektrisk utstyr skal ikke brukes i 
matoppbevaringsrommene i enheten med 
mindre utstyret er anbefalt av produsenten 

• Ikke ta på de interne kjøleelementene (særlig 
ikke når du er våt på hendene). Dette kan føre til 
sprekkdannelse eller personskader 

• Her er barn i fare, personer som har begrensede 
fysiske, mentale eller sensoriske evner, så vel 
som personer som har utilstrekkelig kunnskap 
om sikker bruk av apparatet. Kontroller at barn 
og sårbare mennesker har forstått farene. En 
person som er ansvarlig for sikkerhet, må føre 
tilsyn med eller instruere barn og sårbare 
personer som bruker apparatet. Bare barn fra 
åtte år og oppover kan bruke apparatet. 

• Ikke la barn leke med enheten 
• Barn fra 3 til 8 år kan laste inn og ut av dette 

apparatet 
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• FOR apparater med fryserom: oppbevar ikke 
væsker på flaske eller hermetikk (spesielt 
kullsyreholdige drikker) i fryserommet. Flasker 
og bokser kan sprekke! 

• FOR apparater med fryserom: Legg aldri frossen 
mat rett fra fryserommet i munnen. Fare for 
forbrenning ved lave temperaturer! 

• Hold plastdeler og dørpakningen fri for olje og 
fett. Ellers blir plastdeler og dørtetningen porøs. 

• Ta støpselet ut av stikkontakten før du utfører 
arbeider på enheten 

• Hvis du ønsker å fremskynde avrimingen, må du 
bruke metoder/utstyr som produsenten har 
anbefalt 

• Ikke forsøk å fjerne rim ved hjelp av spisse eller 
skarpe gjenstander som for eksempel kniver 
eller gafler. Aldri bruk hårtørker, elektriske 
varmeovner eller lignende elektrisk utstyr for å 
avrime enheten 

• Det anbefales å holde støpselet rent, da 
støvansamlinger kan medføre brannfare 

• Ikke prøv å reparere, demontere eller 
modifisere apparatet på egen hånd. I tilfelle 
reparasjon, kontakt alltid vår kundeservice. 

• Overvåk barn mens apparatet rengjøres eller 
vedlikeholdes. 
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• Ikke rengjør de kalde glasshyllene med varmt 
vann. Plutselig temperaturendring kan føre til 
at glasset knekker. 

• ADVARSEL: Rørene til kjølekretsen overfører 
en liten mengde av et miljøvennlig, men 
brennbart kjølemiddel (R600a) og 
isolasjonsgass (cyklopentan). Det skader ikke 
ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Hvis 
kjølemediet slipper ut, kan det skade øynene 
eller antennes. 

• Hvis kjølemediekretsen skulle bli skadet: 
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet, 
- Hold åpen ild og/ellertenningskilder borte 

fraapparatet, 
- Ventilér rommetgrundig i flere minutter, 
- Informer kundeservice. 

• ADVARSEL: Ikke skad pluggen og/eller 
strømledningen. dette kan føre til elektriske 
støt eller branner. 

• ADVARSEL: Ikke bruk flere bærbare 
stikkontakter eller bærbare strømforsyninger. 
Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger og 
flerveisadaptere. 

• Ikke prøv å sitte eller stå på toppen av 
apparatet. Du kan skade deg selv eller skade det. 
Dette apparatet er ikke designet for stabling 
med andre apparater. 

• Produktet er kun ment å skulle brukes i private 
husholdninger 
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• Bare originale deler levert av produsenten kan 
brukes. Produsenten garanterer at bare disse 
delene tilfredsstiller sikkerhetskravene. 

• Å holde døra åpen over lengre tid vil kunne 
forårsake en betydelige økning av temperaturen 
inne i apparatet 

• Rengjør overflatene som kan komme i kontakt 
med mat og tilgjengelige avløpssystemer 

• Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært i 
bruk i 48 timer. Skyll vannsystemet koblet til en 
vannforsyning hvis du ikke har fylt vann i 5 
dager 

• Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i 
kjøleskapet, slik at de ikke kommer i kontakt 
med eller drypper ned på annen mat 

• Tostjerners fryserom (hvis disse finnes på 
apparatet) er egnet for oppbevaring av mat som 
er fryst på forhånd, oppbevaring eller 
tilberedning av iskrem og isbiter 

• En-, to- og trestjerners rom (hvis de finnes på 
apparatet) er ikke egnet for frysing av fersk mat 

• Hvis apparatet står tomt over lengre tid bør du 
slå det av, avrime det, vaske det og tørke det og 
lå døra stå åpen for å hindre at det dannes mugg 
inne i apparatet 
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Kassering av gamle apparater 

  
Enheten er merket iht. direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). 
WEEE omfatter både forurensende stoffer (som kan skade miljøet) og grunnkomponenter (som 
kan gjenbrukes). WEEE krever spesialbehandling for å sikre at alle miljøfarlige stoffer fjernes 
og avhendes forskriftsmessig, samtidig som alt gjenvinnbart materiale tas vare på. 
Ved å følge enkelte grunnleggende retningslinjer kan du som forbruker gi et viktig bidrag til at 
WEEE ikke blir et miljøproblem: 

- WEEE skal ikke behandles som husholdningsavfall. 
- WEEE skal leveres inn til angitte innsamlingssteder som driftes av kommunen eller en 

sertifisert aktør. I mange land er det mulig å få større WEEE hentet hjemme. 
Når du kjøper en ny enhet, vil du i mange land ha mulighet til å returnere den gamle enheten 
til forhandleren uten ekstra kostnad – forutsatt at den gamle enheten er av tilsvarende type og 
har de samme funksjonene som den nye. 

 

Samsvarserklæring 

Ved å plassere -merket på produktet, bekrefter vi at dette produktet innfrir alle 
relevante og lovpålagte europeiske sikkerhets-, helse- og miljøkrav. 

 
Energisparing 
For å spare strøm anbefaler vi følgende: 

• Installer enheten unna varmekilder på et godt ventilert rom, der den ikke utsettes 
for direkte sollys. 

• Unngå å legge varm mat i kjøleskapet, da dette vil øke temperaturen i kjøleskapet 
og føre til at kompressoren kjører kontinuerlig. 

• Ikke fyll kjøleskapet med mer mat enn at luften fortsatt kan sirkulere fritt. 

• Hvis det har dannet seg is, avrimer du enheten for å sikre god kuldeoverføring. 
• Ved mangel på strøm anbefales det å holde kjøleskapsdøren lukket. 
• Dørene på enheten bør åpnes og holdes åpne så lite som mulig. 
• Unngå å stille temperaturen for lavt. 
• Fjern eventuelt støv som har samlet seg på baksiden av enheten. 
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Ovreview 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fryser 

 

 
Termostat og lyst 

 

Glasshyllere 

 

 
Skarpere deksel 

 

Skarpere 

 

Nivelleringsføttert 

 
 
 
 
 
 

 
Balkonghyller 

 
 
 
 

Denne illustrasjonen er kun for hinting, detaljene vennligst sjekk apparatet. 

 
Den mest energisparende konfigurasjonen krever at skuffer, matbokser og hyller skal 

plasseres i produktet. Se bildet ovenfor 
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Nødvendig verktøy: Philips skrutrekker, flatbladet skrutrekker, sekskantet skrunøkkel. 
• Forsikre deg om at enheten er frakoblet og tom. 
• For å ta av døren, er det nødvendig å vippe enheten bakover. Du bør hvile enheten på noe 

fast slik at den ikke sklir når du hengsler om døren. 
• Ta vare på alle delene som fjernes, og bruk dem når du setter på igjen døren. 
• Ikke legg enheten flatt, da dette kan skade kjølesystemet. 
• Vi anbefaler at dere er to når dere hengsler om døren på kjøleskapet/fryseren. 

 
 

1. Fjern to skruer på baksiden av toppdekselet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fjern toppdekselet og legg det til side. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Skru av topphengslen og fjern deretter døren og 
plasser den på et mykt underlag for å unngå riper. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Skru av bunnhengslen på fryserdøren. Fjern 
deretter døren og plasser den på et mykt 
underlag for å unngå riper. 

Skruen 
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5. Flytt dørholderen fra venstre til høyre side. 
 

 

6. Flytt hengslehulldekselet fra venstre til høyre side. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Roter fryserdøren og plasser hengselsiden på venstre side. 

Så fester du døren med holderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Skru av bunnhengslen. Fjern deretter de justerbare føttene 

fra begge sider. 
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9. Skru av og fjern den nederste hengselstappen, snu braketten og skift den ut. 

 
 

 
10. Sett tilbake braketten som fester den 

nederste hengselstappen. Skift ut begge de 
justerbare føttene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Sett døren på plass igjen. Sørg for at døren er 
justert horisontalt og vertikalt, slik at tetningene er 

lukket på alle sider før du til slutt strammer den øverste 
hengselen. 

 
 
 
 
 

12. Sett på det øverste dekselet og fest det med 
2 skruer på baksiden. 

 
 
 
 
 
 

13. Løsne kjøleskapets og fryserens dørpakninger 
og fest dem deretter etter å ha rotert. 

Skruen Skru 



Installasjon 

13 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

Lenghten Shorten 

 EF1-16 EF 1-14 EF1-162 

A 550 500 550 

B 580 560 580 
C 850 840 850 

D min=50 min=50 min=50 
E min=50 min=50 min=50 

F min=50 min=50 min=50 
G 940 855 940 

H 1180 1110 1180 
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- Utvidet temperert (SN): ‘dette kjøleinnretningen er ment å brukes ved 
omgivelsestemperaturer fra 10 ° C til 32 ° C’ 
- Temperert (N): ‘dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 
16 ° C til 32 ° C’ 
- Subtropisk (ST): ‘dette kjøleinnretningen er ment å brukes ved omgivelsestemperaturer 
fra 16 ° C til 38 ° C’ 
- Tropical (T): ‘dette kjøleapparatet er ment å brukes ved omgivelsestemperaturer fra 16 ° 
C til 43 ° C’ 
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Temperaturinnstilling 
 

• Koble til apparatet ditt. 
• Den indre temperaturen styres av en termostat. Det er 8 

innstillinger: 1 er varmeste innstilling og 7 er kaldeste innstilling 
og 0 er av. 

• Apparatet fungerer kanskje ikke ved riktig temperatur hvis det er 
spesielt varmt eller hvis du åpner døren ofte. 

 
 
 
 
 

MATLAGER 
Plasser forskjellige matvarer i forskjellige rom i henhold til tabellen nedenfor 

 
 

Kjøleskap Type mat 

 

Dør eller balkong i 

kjøleskap 

• Mat med naturlige konserveringsmidler, som 

syltetøy, juice, drikke, krydder. 

• Oppbevar ikke bedervelige matvarer 

 
Crisper skuffer (salat 

skuff) 

• Frukt, urter og grønnsaker skal plasseres 

separat i potten 

• Oppbevar ikke bananer, løk, poteter, hvitløk i 

kjøleskapet 

Fridge shelf – middle 
 

• Meieriprodukter, egg 

Kjøleskapshylle - 

topp 

• Mat som ikke trenger matlaging, for 

eksempel mat som er ferdigmat, delikatesser, 

rester. 

 

Fryseskuff (er) / 

brett 

• Matvarer til langvarig lagring 

• Nederste skuff for rå møte, fjærfe, fisk 

• Midtskuff for frosne grønnsaker, chips. 

• Toppbrett for is, frossen frukt, frosne 

bakevarer. 
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Anbefaling om temperaturinnstilling 

   

Miljøtemperatur Fryserom Fersk matfelt 

 
 
 

Sommer 

 
 

 
 

 

 

Sett på 2-4 

 

 
Vanlig 

 
 
 
 

 

 

 

Sett på 4-5 

 
 

Vinter 

 
 
 

 

 

 

Sett på 5-6 

Informasjonen ovenfor gir brukerne anbefaling om temperaturinnstilling. 
 

Påvirkning på matlagring 
 

• Det anbefales å stille temperaturen til 4 ° C i kjøleskapsrommet, og om mulig ved 

-18 ° C i frysedelen. 

• For de fleste matvarekategorier oppnås den lengste lagringstiden i kjøleskapet med 

kaldere temperaturer. Siden noen spesielle produkter (som fersk frukt og 

grønnsaker) kan bli skadet ved kaldere temperaturer, anbefales det å oppbevare 

dem i de skarpere skuffene, når det er tilstede. Hvis den ikke er tilstede, må du 

opprettholde en gjennomsnittlig innstilling av termostaten. 

• For frossen mat, se lagringstiden som er skrevet på emballasjen. Denne 

lagringstiden oppnås når innstillingen respekterer romets referansetemperaturer (en 

stjerne -6 ° C, to stjerner -12 ° C, tre stjerner -18 °C 
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Nyttige tips og råd 

 
Fryse fersk mat 

• Fryserdelen er egnet for frysing av fersk mat og oppbevaring av dypfryst mat over lengre tid. 

• Plasser den ferske maten som skal fryses i fryserommet. 

• Den maksimale mengden mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på merkeplaten. 

• Fryseprosessen tar minst 24 timer. I løpet av denne tiden må du ikke sette inn mer mat som 

skal fryses. 

 
Oppbevaring av frossen mat 

Ved første oppstart eller etter en periode uten bruk før du setter produktet i rommet, la apparatet 

kjøre i minst 2 timer på de høyere innstillingene. 

 
Viktig! I tilfelle av utilsiktet avriming, for eksempel hvis strømmen har vært avslått lenger enn 

verdien som er angitt i tabellen over tekniske egenskaper angitt under “økningstid”, må den tinte 

maten benyttes eller tilberedes straks og deretter fryses igjen (etter at den er stekt eller kokt). 

 
Tining 

Dypfryste eller frosne matvarer kan før bruk tines i kjøleskapsrommet eller ved romtemperatur, 

avhengig av tiden som er tilgjengelig for denne operasjonen. Små biter kan til og med kokes 

mens de fremdeles er frosne, direkte fra fryseren. I dette tilfellet vil matlagingen ta lengre tid. 

 
Isbiter 

Dette apparatet kan være utstyrt med ett eller flere isbrett for å produsere is. 

 
Alarm for åpen dør 

Hvis du ikke lukker kjøleskapsdøren innen 60 sekunder, vil LED-lyset blinke 3 ganger og deretter 

lyse i 5 sekunder, og gjenta denne syklusen til døren lukkes. 

 

 
Tilbehør 
Flyttbare hyller 
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke skinner slik at hyllene 
kan plasseres som ønsket. 

Plassere balkonghyllene 
For å tillate lagring av pakninger med mat av forskjellige størrelser 
kan dørbalkongene plasseres i forskjellige høyder. For å gjøre disse 
justeringene, fortsett som følger: trekk gradvis balkongen i pilenes 
retning til den kommer fri, og plasser den deretter som angitt. 
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Nyttige tips og råd 

Her er noen viktige tips for å hjelpe deg med å få det meste ut av fryseprosessen: 

• Tilberede næringsmidler i små porsjoner slik at de raskt og fullstendig kan tilberedes, og 

slik at det senere bare er mulig å tine opp den mengden som kreves, 
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller polytetylen og pass på at pakningene er lufttette. 

• Ikke la fersk ikke fryst mat komme nær mat som allerede er frossen, slik at du unngår en 

temperaturstigning i de frosne matvarene. 

• Magre næringsmidler lagres bedre og lenger enn fettholdige næringsmidler; salt 

reduserer holdbarheten til næringsmidler; 

• Vann fryser hvis det forbrukes umiddelbart etter fjerning fra fryserommet kan det 

muligens føre til frostskader på huden 

• Vi anbefaler å merke innfrysingsdatoen på hver enkelt forpakning slik at du kan følge 

med på 

• Det er tilrådelig å vise frysedatoen på hver enkelt pakke for å gjøre det mulig å holde 

oversikt over lagringstiden. 
 

Tips for oppbevaring av frossen mat 

For å oppnå best mulig ytelse fra dette apparatet må du: 

• Passe på at frossen mat du kjøper har blitt oppbevart korrekt hos forhandleren. 

• Passe på at frossen mat flyttes fra matbutikken til fryseren på kortest mulig tid. 

• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig. 

• Opptinte næringsmidler forringes raskt og ikke kan fryses på nytt, 

• Ikke overskrid den lagringsperioden som er angitt i næringsmiddelframstillingen. 

 
Nyttige tips og råd 

Tips for kjøling av fersk mat For å oppnå best ytelse: 

• Ikke oppbevar varm mat eller væsker som fordamper i kjøleskapet 

• Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har sterk smak eller lukt. 

• Kjøtt (alle typer) må pakkes inn polyetylenposer og så plasseres på glasshyllen over 

grønnsakskuffen. 
• For sikkerhetsoppbevaring på denne måten, bare én eller to dager høyst. 

• Kokte matretter, kalde retter osv.: Disse bør dekkes og kan plasseres på en hvilken som 

helst hylle. 

• Frukt og grønnsaker: Disse bør rengjøres skikkelig og plasseres i de egne 

spesialskuffene. 

• Smør og ost: disse bør plasseres i spesielle lufttette beholdere eller pakkes inn i 

aluminiumsfolie eller polyetenposer for å unngå mest mulig luft. Oljeflaske: disse skal ha 

kork og skal oppbevares på balkongene på døren. 

• Bananer, poteter, løk og hvitløk må ikke oppbevares i kjøleskapet hvis de ikke er pakket 
skikkelig inn. 
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Rengjøring 
Av hygieniske grunner bør apparatets interiør, inkludert innvendig tilbehør, rengjøres regelmessig. 

 
Forsiktig! Apparatet kan ikke være koblet til strømnettet under rengjøring. Fare for elektrisk støt! 

Før rengjøring, slår du av apparatet og fjerner støpselet fra strømnettet eller slå av hovedbryteren 

eller skillebryteren eller sikringen. Rengjør aldri apparatet med en damprenser. Fukt kan samle 

seg i elektriske komponenter, fare for elektrisk støt. Varm damp kan føre til skader på plastdelene. 

Apparatet må være tørt før det brukes igjen. 

 
Viktig! Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, for eksempel sitronjuice eller 

juice fra appelsinskall, rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre. 

• Ikke la slike stoffer komme i kontakt med apparatets deler. 

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler 

• Ta maten ut fra fryseren. 

• Oppbevar dem på et kjølig sted godt tildekket. 

• Slå av apparatet og ta støpselet ut fra stikkontakten, eller slå av ved hjelp av skillebryteren 

eller ta ut sikringen. 
• Rengjør apparatet og det innvendige tilbehøret med en klut og lunkent vann. 

• Tørk av med rent vann etter rengjøringen og tørk tørt. 

• Når alt er tørt kan du starte opp apparatet igjen. 

 

Avriming av fryseren 
Fryserommet vil imidlertid gradvis bli dekket av rim. Denne bør fjernes. Bruk aldri skarpe 

metallverktøy for å skrape av rim fra fordamperen, da du kan skade den. Men når isen blir veldig 

tykk på innsiden, bør fullstendig avriming utføres som følger: 
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten 

• Fjern all lagret mat, pakk den inn i flere lag avispapir og legg den på et kjølig sted 

• Hold døren åpen og plassere en beholder under apparatet for å samle opp tiningsvannet 

• Når avrimingen er fullført, tørker du innsiden grundig 

• Bytt ut støpselet i stikkontakten for å kjøre apparatet igjen. 

 

Bytte ut lampen 
Det innvendige lyset er en LYSDIODETYPE. For å bytte lampen, vennligst kontakt kvalifisert 

tekniker. 

 

 

 
TILGJENGELIGHET AV RESERVEDELER 

• Termostater, temperatursensorer, kretskort og lyskilder er tilgjengelige i minst sju år etter at den 
siste enheten av modellen er markedsført. 

• Dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver i minimum syv år og dørpakninger i minimum 10 år, 
etter at den siste enheten av modellen er markedsført . 



 

 

Feilsøking 

Advarsel! Koble av strømforsyningen før feilsøking. Bare en kvalifisert elektriker eller en 

kompetent person kan feilsøke denne enheten, noe som ikke er angitt i denne håndboken. 

 
Viktig! Det er noen lyder som sendes ut når enheten er på, som er normale 

(kompressor, sirkulasjon av kjølemiddel). 

 
 

Problem 

 
Mulig årsak 

 
Løsning 

 
 
 

Apparatet fungerer ikke 

Stikkontakten er ikke koblet til eller er løs Sett inn støpselet 

Sikringen har gått eller er defekt Kontroller sikringen, bytt ut om 

nødvendig 

Stikkontakten er defekt 
Nettfeil skal rettes av en 

elektriker 

 
Temperaturreguleringsknappen er 
satt til "0” 

Sett knappen på et annet nummer 
for å slå på apparatet. 

 
 
 

 
Maten er for varm 

Temperaturen er ikke riktig justert Vennligst lok i den innledende 

temperaturinnstillingsdelen 

 

Døren var åpen over lengre tid Åpne døren bare så lenge det 

er nødvendig 

En stor mengde varm mat var plassert i 

apparatet de siste 24 timene 
Vri temperaturreguleringen til en 

kaldere innstilling midlertidig 

Apparatet er i nærheten av en 

varmekilde 

VSe i delen om installasjonssted 

Apparatet kjøler for mye Temperaturen er satt for kaldt. 
Vri temperaturreguleringsknappen til en 
varmere innstilling midlertidig. 

 
 

 
Uvanlige lyder 

Apparatet er ikke på nivå Juster føttene på nytt 

Apparatet berører veggen eller andre 

gjenstander. 

 

Flytt apparatet litt 

En komponent, f.eks. et rør på baksiden 

av apparatet berører en annen del av 

apparatet eller veggen 

Hvis nødvendig, bøy komponenten 

forsiktig ut av veien 

 

Vann på gulvet 
Vannavløpshullet er blokkert. 

 

Se Rengjøringsavsnittet. 

Sidepanel er varmt 
 

Kondensatoren er inne i panelet. 
 

Det er normalt. 

 

 

. 
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Tack för att du har köpt denna produkt. 
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder kylen/frysen för att maximera 
prestandan. Spara all dokumentation för senare bruk eller för andra ägare. Denna produkt är 
endast avsedd för hushållsbruk eller liknande användning som t.ex.: 

 
- personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer 
- på gårdar, av gäster på hotell, motell och miljöer av bostadstyp 
- på bed and breakfast (B&B) 
- för cateringtjänster och liknande användning, inte för detaljhandel. 

 
Denna apparat får endast användas för förvaring av livsmedel. All annan användning anses 
vara farlig och tillverkaren ansvarar inte för eventuell underlåtenhet. Det rekommenderas 
också att du kontrollerar garantivillkoren. 

 

SÄKERHETSINFORMATION 

Läs bruks- och installationsanvisningarna noggrant! De innehåller viktig 
information om hur du ska installera, använda och underhålla apparaten. 
Tillverkaren ansvarar inte för följder på grund av att instruktioner och 
varningar inte följs. Spara alla dokument för framtida behov, eller för nästa 
ägare. 

 

• Avlägsna  förpackningen  och alla 
transportskydd innan du ansluter apparaten 
till elförsörjningen. Håll  allt 
förpackningsmaterial och dess delar utom 
räckhåll för barn. Material som vikbara 
kartonger och plastfilm utgör kvävningsrisk! 

• Låt stå i minst 4 timmar innan du slår på den för 
att kompressoroljan ska kunna lösas om den 
transporteras horisontellt 

• Kontrollera vid leveransen att produkten inte är 
skadad och att alla delar och tillbehör är i 
perfekt skick 

• Skada inte kylkretsen 
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• Håll ventilationsöppningarna i apparatens 
hölje eller i den inbyggda strukturen fria från 
hinder 

• Använd aldrig vatten för att rengöra 
kompressorn, torka den noggrant med en torr 
trasa efter rengöring för att förhindra rost 

• Apparaten är tung och ska hanteras av minst två 
personer. 

• Installera och nivellera apparaten på en lämplig 
plats med hänsyn till användning och storlek. 

• Kontrollera att den elektriska informationen på 
typskylten överensstämmer med 
strömförsörjningen. Om de inte gör det, 
kontakta en elektriker. 

• Apparaten drivs av en strömförsörjning på 220-
240 VAC/50 Hz. Onormala 
spänningsvariationer kan göra att apparaten 
inte startar, skada temperaturkontrollen eller 
kompressorn eller låta konstigt under drift. Om 
det är så, ska en automatisk regulator 
installeras. 

• Endast för UK: Apparatens strömkabel är 
försedd med en 3-polig jordad kontakt som 
passar ett standarduttag med 3 poler (jordad). 
Klipp aldrig av eller demontera den tredje polen 
(jordad). Kontakten ska vara tillgänglig när 
apparaten är installerad. 
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• Se till att nätsladden inte ligger under 
apparaten medan och efter att du flyttar den 
för att undvika att nätsladden skärs av eller 
skadas. Om nätkabeln är skadad måste den 
bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker 
eller liknande kvalificerad person för att 
undvika fara 

• Installera inte apparaten på fuktiga, oljiga eller 
dammiga ställen och utsätt den inte för direkt 
solljus och vatten 

• Installera inte apparaten i närheten av 
värmeelement eller lättantändliga material 

• FÖR apparater med frysfack: luckan ska inte 
öppnas vid strömavbrott. Fryst mat bör inte 
påverkas om strömavbrottet varar färre timmar 
än de som anges på märkningen 
(temperaturstegringstid). Om strömavbrottet 
varar längre ska maten kontrolleras och ätas 
omedelbart eller tillagas och sedan frysas. 

• Var inte orolig om apparatens lucka är svår att 
öppna efter att den precis har stängts. Detta 
beror på tryckskillnader som sedan jämnar ut 
sig och gör att luckan går att öppna igen efter 
några minuter. 

• Förvara inte mediciner, medel med bakterier 
eller kemikalier i apparaten. Detta är en 
hushållsapparat, vi råder att inte förvara 
material som kräver strikta temperaturer i 
apparaten. 
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• Dra inte ut nätsladden kraftigt eller vik den inte, 
och vidrör inte kontakten med våta händer 

• Förvara inte produkter som innehåller 
brandfarlig tändgas (t.ex. sprayburkar) eller 
explosiva ämnen i apparaten. Explosionsrisk! 

• För att förhindra personskada orsakad av fall 
eller elchock orsakad av kontakt med vatten, 
ska instabila föremål (tunga objekt, behållare 
med vatten) inte placeras ovanpå kylskåpet. 

• Använd inte elektriska apparater inne i 
apparatens matförvaringsfack, om de inte är av 
en typ som rekommenderas av tillverkaren 

• Vidrör inte de inre kylelementen, särskilt inte 
med våta händer, för att undvika sprickor eller 
skador 

• Barn och personer med begränsad fysik, 
sensorisk eller mental kapacitet, samt personer 
som inte har tillräcklig kunskap om apparatens 
drift ska hållas under uppsyn. Kontrollera att 
barn och utsatta personer har förstått farorna. 
En person som är säkerhetsansvarig måste 
övervaka eller instruera barn och utsatta 
personer vid användning av apparaten. Endast 
barn över 8 år kan använda denna apparat. 

• Barn får inte leka med apparaten 
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• Barn från tre till åtta år får fylla på och avlägsna 
produkter från apparaten 

• FÖR apparater med frysfack: förvara inte 
flaskor eller burkar med vätska (gäller speciellt 
kolsyrade drycker) i frysfacket. Flaskor och 
burkar kan spricka! 

• FÖR apparater med frysfack: fryst mat från 
frysfacket ska aldrig stoppas direkt i munnen. 
Risk för köldskada! 

• Se till att plastdelar och dörrtätningar är fria 
från olja och fett. Annars blir plastdelarna och 
dörrtätningar porösa. 

• Dra ut nätsladden ur eluttaget innan du utför 
några åtgärder 

• Använd inte andra mekaniska enheter eller 
andra medel för att påskynda avfrostningen än 
de som rekommenderas av tillverkaren 

• Använd inte spetsiga eller skarpa objekt som 
t.ex. knivar eller gafflar för att ta bort frosten. 
Använd aldrig hårtorkar, elvärmare eller andra 
liknande elektriska apparater för avfrostning 

• Vi rekommenderar att du håller stickkontakten 
ren eftersom för mycket dammrester på 
kontakten kan orsaka brand 

• Försök inte att reparera, demontera eller 
modifiera apparaten själv. Kontakta alltid vår 
kundservice angående reparationer. 
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• Barn ska övervakas när apparaten rengörs eller 
underhålls. 

• Rengör inte de kalla glashyllorna med hett 
vatten. Plötsliga temperaturförändringar kan 
göra att glaset spricker. 

• VARNING: Kylkretsens rör transporterar ett 
miljövänligt men brandfarligt köldmedium 
(R600a) och isoleringsgas (cyklopentan). 
Påverkar inte ozonskiktet negativt och 
förstärker inte växthuseffekten. Om 
köldmedium kommer ut kan dina ögon skadas 
eller ge upphov till brand. 

• Om kylkretsen är skadad: 
- Stänga av apparaten och dra ut 

nätkontakten 
- Håll borta fria lågor och/eller 

antändningskällor från apparaten 
- Ventilera ordentligt rummet i flera minuter 
- Kontakta kundservice. 

• VARNING: Skada inte kontakten och/eller 
elkabeln. Detta kan ge upphov till elstötar eller 
bränder. 

• VARNING: Använd inte flera bärbara uttag eller 
bärbara strömförsörjningsaggregat. Vi råder 
till att inte använda förlängningssladdar och 
flervägsadaptrar. 

• Stå eller sitt inte ovanpå apparaten. Du kan 
skada dig eller så kan apparaten gå sönder. 
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Apparaten är inte konstruerad för att staplas 
med andra. 

• Produkten är endast avsedd och tillverkad för 
hemmabruk 

• Endast originalreservdelar levererade av 
tillverkaren ska användas. Tillverkaren kan 
endast garantera att dessa delar uppfyller 
säkerhetskraven. 

• Om dörren hålls öppen en längre tid kan det 
leda till en omfattande temperaturökning i 
apparatens olika fack 

• Gör noggrant rent ytorna som kan komma i 
kontakt med mat och tillgängliga 
dräneringssystem 

• Gör rent vattentankar om de inte har använts 
under två dygn. Spola vattensystemet som är 
anslutet till en vattenförsörjning om vattnet inte 
har dragits under fem dagar 

• Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i 
kylen så att det inte kommer i kontakt med eller 
droppar på annan mat 

• Tvåstjärninga frysfack (i förekommande fall) är 
lämpliga för förvaring av förfryst mat, förvaring 
eller för att göra glass och isbitar 

• En-, två- och trestjärniga fack (i förekommande 
fall) är inte lämpliga för djupfrysning av färsk 
mat 
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• Om apparaten lämnas tom under längre 
perioder ska den stängas av, avfrostas, 
rengöras, torkas och lämna dörren öppen för att 
förhindra mögelbildning i apparaten 

• För vinkylskåp: Denna apparat är avsedd att 
uteslutande användas för förvaring av vin 

• För fristående kyl-/frysprodukter: Denna kyl- 
/frysprodukt är inte avsedd att användas som 
en inbyggd produkt 

• För produkter utan något fyrstjärnigt fack: 
Denna kyl-/frysprodukt är inte lämplig för 
infrysning av livsmedel. 

Skrotning av gamla apparater 

  
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19 /EU om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
WEEE innehåller både förorenande ämnen (vilket kan ha negativa konsekvenser för miljön) och 
grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att WEEE behandlas på ett 
speciellt sätt för att avlägsna och kassera alla föroreningar på rätt sätt och återvinna och 
återanvända allt material. 
Individer kan spela en viktig roll för att se till att WEEE inte blir en miljöfråga. Det är viktigt att 
följa några grundläggande regler: 

- WEEE ska inte behandlas som hushållsavfall. 
- WEEE bör överlämnas till relevanta insamlingsställen som förvaltas av kommunen eller 

av registrerade företag. I många länder kan hämtning i hemmet för stora WEEE finnas 
tillgängligt. 

I många länder kan du när du köper en ny apparat återlämna den gamla till återförsäljaren som 
måste hämta den kostnadsfritt, så länge utrustningen är av en liknande typ och har samma 
funktion som den nya utrustningen. 

 

Överensstämmelse 

Genom att sätta  varumärket på denna produkt bekräftar vi överensstämmelse med alla 
relevanta europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som är tillämpliga inom lagstiftningen för 
denna produkt. 
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Garanti 
Minsta garanti är: 2 år för EU-länder, 3 år för Turkiet, 1 år för Storbritannien, 1 år för Ryssland, 
3 år för Sverige, 2 år för Serbien, 5 år för Norge, 1 år för Marocko, 6 månader för Algeriet, 
Tunisien krävs ingen juridisk garanti. 

 

Energibesparing 
För bättre energibesparing föreslår vi: 

• Installerar apparaten bort från värmekällor och inte utsätter den för direkt solljus 
och placerar den i ett välventilerat rum. 

• Undvik att sätta in varm mat i kylskåpet för att undvika att öka innertemperaturen 
och därigenom orsaka att kompressorn fungerar kontinuerligt. 

• Inte lägger in för mycket mat för att säkerställa korrekt luftcirkulation. 
• Frosta av apparaten om det uppstår is för att underlätta överföringen av kyla. 
• Vid elavbrott är det lämpligt att hålla kylskåpsdörren stängd. 
• Öppnar eller håller dörren på apparaten öppen så lite som möjligt. 
• Undvik att justera temperaturinställningen till för kallt. 
• Ta bort damm på baksidan av apparaten. 
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Översikt 
 
 
 
 
 
 

 

Kylskåps 

 
 

Termostat och ljus 

 
Glashyllor 

Lock till svalen 

Svalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivåfötter 

 
 
 
 
 
 
 

Balkonger 

 
 
 

 
Denna illustration är endast för antydan, detaljerna, kontrollera din apparat. 

 
Den mest energibesparande konfigurationen kräver att lådor, matlådor och hyllor placeras i 

produkten, se ovanstående bilder. 
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Verktyg som krävs: korsskruvmejsel, platt skruvmejsel, sexkantsnyckel. 

• Kontrollera att enheten är frånkopplad från strömförsörjningen och tom. 

• För att ta av dörren är det nödvändigt att luta enheten bakåt. Du bör luta enheten på 

något fast så att den inte glider under dörrens omvändning. 
• Alla delar som tas bort måste sparas till dörrens ominstallation. 

• Placera inte enheten plant eftersom det kan skada kylsystemet. 

• Vi rekommenderar att 2 personer hanterar enheten under montering. 

 
 

 
1. Ta bort två skruvar på baksidan av övre locket. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ta bort övre locket och lägg det åt sidan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Skruva loss övre gångjärn och ta sedan bort dörren 

och placera den på en mjuk dyna för att undvika repor. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Skruva loss det nedre gångjärnet på frysens dörr 

Ta sedan bort dörren och placera den på en mjuk 

dyna för att undvika repor.. 

Skruva loss 
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5. Flytta dörrhållaren från vänster till höger sida. 

 

 
 
 

6. Flytta kåpan för gångjärnets hål från vänster till höger sida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vrid frysens dörr och placera gångjärnet på vänster sida. Fäst 

sedan dörren med hållare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Skruva fast det nedre gångjärnet. Ta sedan bort de justerbara 

fötterna från båda sidor. 
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9. Skruva loss och ta bort den nedre gångjärnstappen, vänd konsolen upp och ned och byt ut den. 

 

 
 
 

10. Sätt tillbaka konsolen som fäster den nedre 

gångjärnstappen. Byt ut de båda justerbara fötterna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
11. Sätt tillbaka dörren. Se till att dörren är riktad 

horisontellt och vertikalt, så att tätningarna är stängda 

på alla sidor innan det övre gångjärnet slutligen dras 

åt. 

 
 
 
 

12. Sätt dit det övre locket och fäst det med 2 

skruvar på baksidan. 

 
 
 
 
 
 

 
13. Lossa packningarna för kyl- och frysdörren och 

fäst dem sedan efter rotation. 

Skruva loss Skruva 
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Lenghten Shorten 

 EF1-16 EF 1-14 EF1-162 

A 550 500 550 

B 580 560 580 
C 850 840 850 

D min=50 min=50 min=50 
E min=50 min=50 min=50 

F min=50 min=50 min=50 
G 940 855 940 

H 1180 1110 1180 
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—Utökad tempererad (SN): Texten ”Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer 

mellan 10 °C och 32 °C.”. 

—Tempererad (N): Texten ”Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 

16 °C och 32 °C.”. 

—Subtropisk (ST): Texten ”Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 

16 °C och 38 °C.”. 

—Tropisk (T): Texten ”Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C 

och 43 °C.”. 
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Temperaturinställning 

• Anslut apparaten 

• Den invändiga temperaturen regleras av en termostat. Det finns 8 

inställningar: 1 är den varmaste inställningen och 7 är den kallaste 

inställningen och 0 är av. 

• Apparaten kanske inte fungerar vid rätt temperatur om den är 

installerad i ett särskilt varmt område eller om du öppnar dörren 

ofta. 

 
 
 

Placera olika livsmedel i olika fack enligt nedanstående tabell 

 
 

Kylskåp Typ av mat 

 

Dörr eller balkonger i kylskåpet 

• Livsmedel med naturliga konserveringsmedel, 

såsom sylt, juice, drycker, kryddor. 
• Förvara inte lättfördärvliga livsmedel 

 
 

Crisper lådor (salladslåda) 

 

• Frukt, örter och grönsaker ska placeras separat i 

skarpkärlet 
• Förvara inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylen 

 
Kylhylla - mitten 

 

• Mejeriprodukter, ägg 

 
Kylhylla - topp 

• Mat som inte behöver samlas, såsom färdigmat, 

delikatesser, matrester. 

 
Fryslådor / -fack 

• Livsmedel för långvarig förvaring 

• Bottenlåda för rå möte, fjäderfä, fisk 

• Mittlåda för frysta grönsaker, chips. 

• Toppbricka för glass, frusen frukt, frysta bakverk. 



Använd 

17 

 

 

 

Rekommendation om temperaturinställning 

   

Miljö Temperatur Frysjämförelse Färsk matfack 

 
 
 

Sommar 

 
 

 
 

 

 

Ställ in på 2-4 

 
 

Vanligt 

 
 
 
 

 

 

 

Ställ in på 4-5 

 
 

Vinter 

 
 
 

 

 

 

Ställ in på 5-6 
 

 

Informationen ovan ger användarna rekommendation om temperaturinställning. 

 
• Det rekommenderas att temperaturen ställs in på 4 °C i kylfacket och, om möjligt, på -18 °C i 

frysfacket. 

• För de flesta livsmedelskategorier uppnås längst förvaringstid i kylfacket vid kallare 

temperaturer. Eftersom vissa produkter (som färsk frukt och färska grönsaker) kan skadas vid 

kallare temperaturer, rekommenderas det att de förvaras i grönsaksfack, i förekommande fall. 

Om de inte finns, håll en medelinställning av termostaten. 

• För fryst mat, se den förvaringstid som anges på matförpackningen. Denna förvaringstid uppnås 

när inställningen respekterar fackets referenstemperaturer (1-stjärnig -6 °C, 2-stjärnig -12 °C, 3- 

stjärnig -18 °C). 
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Frysa färsk mat 
• Frysavdelningen är lämplig för infrysning av färska matvaror och förvaring av fryst 

eller djupfryst mat under lång tid. 
• Placera den färska maten som ska frysas i frysfacket. 

• Den maximala mängden mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten. 

• Infrysningsprocessen varar 24 timmar: lägg inte in ytterligare mat för infrysning under 

denna period. 

 

Förvaring av frysta matvaror 
Vid en första start eller efter en period som den inte används, låt apparaten vara på i minst 

2 timmar på den högre inställningen innan du lägger in mat i facket. 

 
Viktigt! I händelse av en oavsiktltig avfrostning, t.ex. om strömmen har varit borta längre 

tid än det värde som anges i den tekniska datatabellen under “stigningstid”, måste den 

avfrostade maten konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in på nytt 

(efter tillagning). 

 

Upptining 
Djupfrysta eller frysta livsmedel kan tinas i kylfacket eller i rumstemperatur före 

användning beroende på den tid som är tillgänglig för detta. Små bitar kan även tillagas 

fortfarande frysta direkt från frysen. I detta fall tar det längre tid att laga mat. 

 

Iskuber 
Denna apparat kan utrustas med en eller flera iskubsformar för att producera is. 

 

Larm för öppen dörr 
Om du inte stänger kylskåpsdörren under 60 sekunder blinkar LED-lampan tre gånger och 

tänds sedan under fem sekunder och upprepar denna cykel tills dörren stängs. 

 
 

Tillbehör 
Flyttbara hyllor 

Kylskåpets väggar är försedda med en serie glidskenor så att 

hyllorna kan placeras som du vill. 

 
Placera dörrbalkongerna 

För att kunna förvara livsmedelsförpackningar av olika storlekar kan 

dörrbalkongerna placeras på olika höjder. 

För att göra dessa justeringar, gör så här: dra gradvis balkongen i 

pilens riktning tills den frigörs och sätt sedan tillbaka den där du vill 

ha den. 
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Värdefulla råd och tips 
För att hjälpa dig att utnyttja frysningsprocessen på bästa sätt följer här några viktiga råd: 

• Förbered mat i små portioner så att de snabbt och fullständigt kan tillagas och så att 

endast den mängd som behövs kan tinas upp i efterhand. 

• Linda in maten i aluminium- eller polyetenfolie och se till att förpackningarna är 

lufttäta. 

• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att inte 

höja temperaturen hos den infrysta maten. 

• Magra livsmedel förvaras bättre och längre än feta livsmedel. Salt förkortar 

livsmedlens hållbarhet. 

• Om isglass konsumeras omedelbart efter avlägsnande från frysfacket kan det orsaka 

köldskador på huden. 

• Det rekommenderas att ange frysdatumet på varje enskilt paket så att du kan ut dem 

ur frysfacket. Det finns risk för köldskador på huden. 

• Det rekommenderas att visa frysdatum på varje enskild förpackning så att du kan 

hålla koll på lagringstiden. 

Tips om lagring av frysta matvaror 
För att erhålla bästa prestanda från denna apparat bör du: 

• Kontrollera att kommersiellt frysta matvaror var korrekt lagrade hos återförsäljaren. 

• Se till att transportera frysta matvaror så fort som möjligt till din frys. 

• Inte öppna dörren ofta eller lämna den öppen längre än absolut nödvändigt. 

• När maten har tinats upp försämras det snabbt och kan inte frysas om. 

• Överstig inte lagringsperioden som anges av livsmedelstillverkaren. 

 

Tips om kylning av färska matvaror 
För att erhålla bästa prestanda: 

• Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet. 

• Täck över eller slå in maten, särskilt om den har en stark lukt. 

• Kött (alla typer) ska lindas in i polyetenpåsar och sedan läggas på glashyllorna 

ovanför grönsakslådan. 
• För säkerhet, förvara på detta sätt högst en eller två dagar. 

• Kokt mat, kalla rätter osv.: dessa bör täckas och kan placeras på en hylla. 

• Frukt och grönsaker ska rengöras noga och placeras i de speciella lådorna. 

• Smör och ost: dessa bör placeras i särskilda lufttäta behållare eller förpackas i 

aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att avlägsna så mycket luft som möjligt. 
• Oljeflska: dessa ska ha ett lock och förvaras på balkongerna på dörren. 

• Bananer, potatis, lök och vitlök får inte förvaras i kylen om de inte är förpackade. 
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Rengöring 
Av hygieniska skäl bör apparaten rengöras regelbundet invändigt, inklusive tillbehör . 

 
Försiktighet! Apparaten får inte anslutas till elnätet under rengöringen. Risk för elektriska 

stötar! Innan rengöring, stäng av apparaten och ta bort kontakten från elnätet eller stäng 

av brytaren eller koppla från säkringen. Rengör aldrig apparaten med en ångrengörare. 

Fukt kan ansamlas i elektriska komponenter innebär risk för elektriska stötar. Heta ångor 

kan skada plastdelar. Apparaten måste torka helt innan den åter används. 

 
Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar t.ex. citronjuice 

eller apelsinjuice, rengöringsmedel med butylsyra som innehåller ättiksyra. 

• Låt inte sådana substanser komma i kontakt med apparatens delar. 

• Använd inga abrasiva rengöringsmedel. 

• Ta ut maten ur frysen. 

• Förvara dem på en sval plats väl täckta. 

• Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten från eluttaget eller slå ifrån brytaren 

eller säkringen. 
• Rengör apparaten och de invändiga tillbehören med en duk och ljummet vatten. 

• Efter rengöring, torka av med friskt vatten och gnugga torrt. 

• När allting har torkat kan du använda apparaten igen. 

 

Avfrostning av frysen 
Frysfacket kommer gradvis att täckas med frost. Denna rädsla måste undanröjas. Använd 

aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från förångaren eftersom den kan 

skadas. När isen blir mycket tjock invändigt bör en fullständig avfrostning göras: 

• Dra ut kontakten ur uttaget. 

• Avlägsna alla lagrade livsmedel, linda in dem i flera lager tidningspapper och 

placera dem på en sval plats. 

• Hål dörren öppen och placera en behållare under apparaten för att samla upp 

avfrostningsvattnet. 
• När avfrostningen är avslutad, torka insidan noggrant. 

• Sätt tillbaka kontakten i eluttaget för att sätta igång apparaten igen. 

 

Byta lampa 
Den invändiga lampan är en LED. Kontakta en kvalificerad tekniker för att byta lampan. 

 

 

TILLGÄNGLIGHET AV RESERVDELAR 
Termostater, temperatursensorer, kretskort och ljuskällor, under minst sju år efter det att den sista 
modellen av modellen släppts ut på marknaden. 
Dörrhandtag, dörrgångjärn, brickor och korgar under minst sju år och dörrpackningar under minst 
10 år efter att den sista modellen av modellen har släppts ut på marknaden. 
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Temperaturregleringsknappen är 
inställd på "0” 

 
Ställ vredet på ett annat nummer 
för att slå på apparaten. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Apparaten kyler för mycket Temperaturen är inställd för kall. 
Vrid temperaturregleringsknappen till 
en varmare inställning. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Vatten på golvet 
 

Vattenavloppshålet är igensatt. Se avsnittet Rengöring. 

 
Sidopanelen är varm Kondensorn är inuti panelen. Detta är normalt. 

 

 

 

 


