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Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og
modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os
retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning
grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved
Deres nye apparat.
Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Af-
snit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet
med en lille stjerne (*).
Instruktioner for brugeren er mærkede med en , resultater
er mærkede med .

1 Oversigt over apparatet
1.1 Apparatets anvendelsesområde
Apparat er beregnet til køling af fødevarer.
Apparatet er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Det er
ikke beregnet til kommerciel brug, især ikke til laboratorieformål
og lignende. Der er fare for fejlfunktioner
Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved be-
grænsede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gæl-
dende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.
Bemærk
u De oplyste omgivelsestemperaturer skal overholdes, ellers

reduceres køleeffekten.

Klimaklasse for omgivelsestemperaturer på
SN 10 °C til 32 °C
N 16 °C til 32 °C
ST 16 °C til 38 °C
T 16 °C til 43 °C

1.2 Konformitet
Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret med hensyn til tæthed. Ap-
paratet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EF-
direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF.

1.3 Oversigt over apparater og udstyr

Fig. 1 
(1) Betjeningspanel (10) Flaskehylde
(2) Ventilator (11) BioFresh-hylde, Drysafe
(3) Indebelysning, gløde-

lampe*
(12) Regulering HydroSafe

(4) Bokshylde, kan tages ud (13) BioFresh-hylde, Hydrosa-
fe

(5) Glasplader, flytbar (14) Regulering HydroSafe
(6) Indebelysning, lysdiode* (15) BioFresh-hylde, Hydrosa-

fe
(7) Konserveshylde, flytbar (16) Justérbar fod, kan indstil-

les i højden
(8) Glasplade, delt, flytbar (17) Typeskilt
(9) Flaskehylde

Oversigt over apparatet
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1.4 Opstillingsmål

Fig. 2 
modeller Højde H (mm)
KB 31 1458
KB 36 1655
KB 42 1852

1.5 Net@Home
Alt efter model og udstyr kan apparatet på et se-
nere tidspunkt udstyres med modulerne for Ho-
meDialog-systemet eller en seriel port (RS 232).
Modulerne får De igennem Deres forhandler.
Flere oplysninger finder De på internettet hos
www.liebherr.com.

2 Generelle sikkerhedshenvisnin-
ger
Farer for brugeren:
- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysi-

ske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke
råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er
de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor
de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er an-
svarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke
leger med apparatet.

- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve
ledningen) eller sluk for sikringen.

- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen
må kun gennemføres af vores kunderservice eller andet hertil
uddannet fagpersonale.

- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid
fat i stikket. Træk ikke i ledningen.

- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplys-
ningerne i anvisningen.

- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald
videre til den næste ejer.

Fare for brand:
- Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brand-

bart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
• Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
• Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i appa-

ratets indre.
• Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks.

damprenseapparater, varmeapparater, flødeisapparater).
• Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændel-

seskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud.
Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice.

- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med
brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv.
i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte
oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gas-
ser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektri-
ske komponenter.

- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre gen-
stande med åben flamme på eller i apparatet.

- Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt
lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper
ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:
- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man

må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.
Fare for levnedsmiddelforgiftning!
- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang

tid.
Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og
smerter:
- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader og eller

kølede/frosne varer eller træf beskyttende foranstaltninger, f.
eks. ved at bruge handsker. Flødeis og især saftevandsis eller
isterninger må ikke spises med det samme og ikke i for kold
tilstand.

Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapit-
ler:

FARE gør opmærksom på en umiddelbart
farlig situation, som har døden eller
alvorlige kvæstelser til følge, når den
ikke undgås.

ADVARSEL gør opmærksom på en farlig situati-
on, som kan have døden eller alvorli-
ge kvæstelser til følge, når den ikke
undgås.

FORSIGTIG gør opmærksom på en farlig situati-
on, som kan have lettere eller større
kvæstelser til følge, når den ikke und-
gås.

VIGTIGT gør opmærksom på en farlig situati-
on, som kan have materielle skader
til følge, når den ikke undgås.

Bemærk gør opmærksom på praktiske henvis-
ninger og gode råd.

Generelle sikkerhedshenvisninger
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3 Betjenings- og displayelementer
3.1 Betjenings- og kontrolelementer

Fig. 3 
(1) Tast Alarm (7) Indstillingstast Up
(2) Tast SuperCool (8) Tast Holiday
(3) Tast On/Off (9) Temperaturdisplay
(4) Symbol Alarm (10) Symbol net@Home
(5) Symbol Menu (11) Symbol SuperCool
(6) Indstillingstast Down (12) Symbol Børnesikring

3.2 Temperaturdisplay
I normal drift vises:
- den gennemsnitlige køletemperatur
De følgende visninger gør opmærksom på en fejl. Mulige årsager
og foranstaltninger til afhjælpning findes i kapitelFejl.
- F0 til F9

4 Idriftsættelse
4.1 Flytning af dørhængsel
Du kan flytte dørhængslet, hvis der er behov for det:
VIGTIGT
Fare for beskadigelse for Side-by-Side - apparater på grund af
kondensvand!
Når et Side-by-Side - apparat (S...) stilles op sammen med et
andet apparat (som SBS-kombination), så skal døranslaget som
leveret bibeholdes.
u Skift ikke døranslaget.
Sørg for, at du har følgende værktøj liggende parat:
q Torx 25
q Torx 15
q skruetrækker
q eventuelt akkuskruetrækker
q eventuelt en anden person til hjælp ved monteringen

4.1.1 Tag selvlukenheden af*

Fig. 4 
u Åbn døren.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse!
Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt
ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig.
u Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skrue-

trækkeren!
u Løftblænden Fig. 4 (1) af fremad med kærvskruetrækkeren.
w Blænden hænger over selvlukbøjlen.

Fig. 5 
u Skub blænden over selvlukbøjlen Fig. 5 (5) fremad i retning

apparat.
u Sæt ensikring  Fig. 5 (3) i.
w Pga. sikringen kan leddet ikke klappe sammen.
u Løftafdækningen Fig. 5 (2) af med skruetrækkeren fra ydersi-

den og tag den af udadtil.
u Tip apparatet bagover, eventuelt vha. en anden person.
u Presbolten Fig. 5 (4) ud nedefra.
u Presselvlukbøjlen Fig. 5 (5) i retning dør.
u Tagblænden Fig. 5 (1) af.
u Skru hele selvlukenheden af(2 gange Torx 15) Fig. 5 (6).
u Træk selvlukenheden lidt ud, skub den i retning håndtagsside

og sving den ud.
u Læg selvlukenheden til side.

4.1.2 Tag døren af
Bemærk
u Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren

af, så de ikke falder ud.

Fig. 6 
u Luk døren.
u Trækafdækningen Fig. 6 (10) fremad og tagafdækningen

Fig. 6 (11) af.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!
u Hold døren godt fast.
u Sæt døren forsigtigt ned.
u Skruøverste lejekonsol Fig. 6 (12) af (2 gange Torx 25)

Fig. 6 (13) og træk den af opad.

Betjenings- og displayelementer
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u Løft døren af opad og stil den til side.
u For apparater med selvluk videre med punkt: Flytning af le-

jedele for apparater med selvluk.
u For apparater uden selvluk videre med punkt: Flytning af le-

jedele for apparater uden selvluk.

4.1.3 Flytning af lejedele*
for apparater med selvluk*

Fig. 7 
u Træk sikringen Fig. 7 (21) af fremad.
u Træk afdækningen Fig. 7 (27) af.*
u Skru stillefoden Fig. 7 (22) helt ind.
u Tip eventuelt apparatet lidt bagover vha. en anden person, så

du kan tage lejebolten af.
u Træk lejebolten  Fig. 7 (22) ud nedad og fremad. Vær op-

mærksom på hængselbøsningen Fig. 7 (20).
u Skru lejekonsollen Fig. 7 (23) af(3 x Torx 25) Fig. 7 (24).
u Løft afdækningen på håndtagssiden Fig. 7 (25) forsigtigt af og

flyt den.
u Skru lejekonsollen Fig. 7 (23) fast igen på den nye hængsel-

side, eventuelt vha. en akkuskruetrækker.
u Skru lejedelen Fig. 7 (26) af og skru den på igen drejet 180°.
u Tip apparatet lidt bagover

igen og sæt lejebolten
Fig. 8 (22) i igen. Kærven
skal pege fremad.

u Sæt afdækningen
Fig. 7 (27) på på den mod-
satte side.*

Fig. 8 

FORSIGTIG
Fare for tilskadekomst, hvis døren tipper ud!
u Sikringen (21) skal gå i hak i siden af lejekonsollen, så leje-

bolten og dermed døren er sikret.
u

u Sætsikringen (21) på lejekonsollen igen.

u Sæthængselbøsningen Fig. 7 (20) på.

4.1.4 Flytning af lejedele*
for apparater uden selvluk*

Fig. 9 
u Træksikringen Fig. 9 (21)af fremad.
u Trækafdækningen Fig. 9 (27) af.*
u Skrustillefoden Fig. 9 (22) helt ind.
u Tip eventuelt apparatet lidt bagover vha. en anden person, så

du kan tage lejebolten af.
u Træklejebolten  Fig. 9 (22) ud nedad og fremad. Vær op-

mærksom på hængselbøsningen Fig. 9 (20).
u Skrulejekonsollen  Fig. 9 (23)af(2 x Torx 25) Fig. 9 (24).
u Skrulejedelen Fig. 9 (26) af (1 x Torx 25) Fig. 9 (28) og flyt den

over i det overfor liggende optagelseshul i lejekonsollen, skru
den fast igen.

u Løft afdækningen Fig. 9 (25) på håndtagssiden forsigtigt af og
flyt den.

u Skrulejekonsollen Fig. 9 (23) på igen på den nye hængselside
eventuelt vha. en akkuskruetrækker, gennem det ydre lang-
og rundhul.

Bemærk
u Hvis det er nødvendigt, f.eks. for at udligne ujævnheder i gul-

vet kan du i stedet for rundhullet også bruge det andet langhul
til at skrue fast i.

u Tip apparatet lidt bagover
igen og sæt lejebolten
Fig. 10 (22) i igen. Kærven
skal pege fremad.

u Sætafdækningen Fig. 9 (27)
på på den modsatte side.*

Fig. 10 

FORSIGTIG
Fare for tilskadekomst, hvis døren tipper ud!
u Sikringen (21) skal gå i hak i siden af lejekonsollen, så leje-

bolten og dermed døren er sikret.
u

u Ladsikringen (21) gå i hak igen på lejekonsollen.

Idriftsættelse
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u Sæthængselbøsningen Fig. 9 (20) på.

4.1.5 Flytning af håndtag
u Ved apparater uden selvluk skalfjederklemmen

Fig. 11 (34) tages ud af indgreb i døren og flyttes over på den
anden side.

u Vipproppen Fig. 11 (30) ud af dørlejebøsningen og flyt den.

Fig. 11 
u Afmontérdørhåndtag Fig. 11 (31), prop Fig. 11 (32) og tryk-

plader Fig. 11 (33) og flyt til den modsatte side.
u Vær opmærksom på, at trykpladerne går rigtigt i hak ved mon-

tering på den modsatte side.

4.1.6 Montering af døren
u Sæt døren oppefra på lejebolten forneden  Fig. 9 (22).
u Luk døren.
u Sætøverste lejekonsol Fig. 6 (12) i døren på den nye hængs-

elside.
u Skruøverste lejekonsol Fig. 6 (12) fast (2 gange Torx 25)

Fig. 6 (13). Stik eventuelt skruehullerne i forvejen eller brug en
akkuskruetrækker.

u Sætafdækning Fig. 6 (10) og afdækning Fig. 6 (11) i på den
modsatte side, så de går i hak.

4.1.7 Montering af selvlukenheden.*

Fig. 12 
u Løsnafdækningen Fig. 12 (7) fra blænden Fig. 12 (1) og sæt

den i igen på den anden side.
u Sæt selvlukenheden på, så den går i hak og leddet peger mod

hængselsiden (A), og sving den ind (B).
w Skruehullerne til venstre og højre skal ligge nøjagtigt over hi-

nanden.
u Skru selvlukenheden fast (2 gange Torx 15) Fig. 12 (6).

Fig. 13 
u Hægtblænden Fig. 13 (1) i selvlukbøjlen, så holdetapperne

peger fremad og mod forsiden mod apparatet.
u Trækselvlukbøjlen  Fig. 13 (5) hen til lejedelen  Fig. 13 (26) og

stik bolten Fig. 13 (4) i igen oppefra, så at firkanten sidder i
fordybningen.

u Sætafdækningen Fig. 13 (2) på og lad den gå i hak.
w Sørg for, at afdækningen sidder rigtigt, så døren lukker fejlfrit

og bolten sikres.
u Tagsikringen Fig. 13 (3) af ved at dreje den.
u Ladblænden Fig. 13 (1) gå i hak i døren.
u Luk døren.

4.1.8 Justering af døren.
u Justér døren, eventuelt vha. de to langhuller i lejekonsollen

forneden Fig. 9 (23), så den flugter i forhold til apparatkabi-
nettet. Ved apparater med selvluk skrues den midterste
skru eventuelt ud.

u Spænd skruerne fast.

4.2 Isætning i køkkenfronten

Fig. 14 
(1) Overskab (3) Køkkenskab
(2) Apparat (4) Væg

Ved integration med normerede køkkenskabe (dybde
maks. 580 mm) kan apparatet stilles op direkte ved siden af køk-
kenskabet Fig. 14 (3). Apparatets dør rager i siden 34 mm og i
apparatets midte 50 mm frem i forhold til køkkenskabfronten.
Således kan den åbnes og lukkes uden vanskeligheder.
Vigtigt for ventilationen:
- På overskabets bagside skal der være en ventilationsskakt

med en dybde på mindst 50 mm i hele overskabets bredde.
- Ventilationstværsnittet under lokalets loft skal være på

mindst300 cm2.
- Jo større ventilationstværsnittet er, jo mere energibesparende

arbejder apparatet.

Idriftsættelse
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Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg
Fig. 14 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være
mindst 36 mm. Dette svarer til håndtagets udhæng ved åbnet
dør.

4.3 Transport af apparatet

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport!
u Transportér apparatet i indpakket tilstand.
u Transportér apparatet i stående tilstand.
u Transportér apparatet ikke alene.

4.4 Opstilling af apparatet
Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til
leverandøren - inden apparatet tilsluttes.
Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt.
Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved
siden af komfur, radiator og lignende udstyr.
Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen.
Stil ikke apparatet op uden hjælp.
I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat
have et volumen på 1 m3 for hver 8  g kølemiddel R600a. Er op-
stillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemid-
delkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysnin-
gen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets
indre.

ADVARSEL
Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige,
kan der opstå en kortslutning.
u Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må

ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er ud-
sat for stænkvand.

ADVARSEL
Brandfare pga. kølemiddel!
Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brænd-
bart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes.
u Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.

ADVARSEL
Fare for brand og beskadigelse!
u Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toa-

stere osv. må ikke stilles på apparatet!

ADVARSEL
Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste!
u Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation!
u Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved

kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde!
u Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.*
u Påfør et plejemiddel til rustfrit stål jævnt i sliberetning.*
w På den måde bliver en senere rengøring lettere.*
u Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
u Alle transportsikringsdele fjernes.
u Bortskaf emballagen. Se kapitel Bortskaffelse af emballage.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse gennem kondensvand!
Når Deres apparat ikke er noget Side-by-Side (SBS) -apparat:
u Stil ikke apparatet op ved siden af et andet køle-/fryseapparat.
u Justér apparatet med den vedlagte

gaffelnøgle via stillefødderne (A)
og vha. et vaterpas, så det står fast
og lige.

u Støt derefter døren: Skru stillefo-
den på lejekonsollen (B) ud, til den
ligger til mod gulvet, drej så 90° vi-
dere.

Hvis der opstilles et side-by-side apparat (S...) sammen med
et andet apparat (som SBS-kombination):

u Gå frem i henhold til montagevejledningen for side-by-side-
kombinationen. (Tilbehørposen til SBS-fryser hhv. til appara-
tet med fryser)

Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dan-
nes kondensvand på apparatets yderside.
u Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet.

4.5 Bortskafning af emballagen

ADVARSEL
Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!
u Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:
- Bølgepap/pap
- Formdele af opskummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
u Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4.6 Tilslutning af apparatet
VIGTIGT
Fare for beskadigelse af elektroniske dele!
u Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævn-

strøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik.

ADVARSEL
Fare for brand og overopvarmning!
u Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser.
Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stem-
me overens med oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Over-
sigt over apparat og udstyr).
Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stik-
kontakt. Stikkontakten skal have en sikring på 10 A el-
ler større.
Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindel-
se til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde.
u Kontrollér den elektriske tilslutning.
u Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring.
u Sæt el-stikket i stikkontakten.

4.7 Tænding af apparatet
u Tryk påtast On/Off Fig. 3 (3).

Idriftsættelse
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w Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperatur.
w Den indvendige belysning brænder, når døren er åben.

5 Betjening
5.1 Energibesparelse
u Sørg altid for god ventilation
u Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt.
u Læg fødevarer straks på den rigtige plads.
u Opbevaring af varme madvarer: lad dem først køle af til stue-

temperatur.
Støvaflejringer øger energiforbruget.
u Kølemaskinen med varmeveksleren -

metalgitter på apparatets bagside - ren-
ses en gang om året for støv.

5.2 Temperaturvisningens lysstyrke
Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene
i opstillingsrummet.

5.2.1 Indstilling af lysstyrke
Lysstyrken kan indstilles mellem h1 (ingen belysning) ogh5 (mak-
simal lysstyrke).
u Aktivering af indstillingsmodus: Tryk påtast SuperCool

Fig. 3 (2) ca. 5 s.
w Symbol Menu Fig. 3 (5) lyser. I displayet vises c.
u Vælg med indstillingstast Up Fig. 3 (7) og indstillingstast Down

Fig. 3 (6)h.
u Kvittering: Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2).
u Indstilling af visning lysere: Tryk på indstil-

lingstasten Up Fig. 3 (7).
u Indstilling af visning mørkere: Tryk på indstil-

lingstasten Down  Fig. 3 (6).
u Kvittering: Tryk på tasten SuperCool

Fig. 3 (2).
w Lysstyrken er indstillet på den nye værdi.
u Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off  Fig. 3 (3)
-eller-
u Vent 5 min.
w I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

5.3 Børnesikring
Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse
slukker for apparatet, når de leger.

5.3.1 Indstilling af børnesikring
u Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på ca. 5 s.
w I displayet vises c.
w Symbol Menu Fig. 3 (5) lyser.
u Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2) for at kvittere.

Når der vises c1 på displayet:
u Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2) for at

tænde børnesikringen.

w Symbol Børnesikring Fig. 3 (12) lyser. På displayet blinker c.
Når der vises c0 på displayet:

u Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2) for at slukke børne-
sikringen.

w Symbol Børnesikring Fig. 3 (12) slukker. På displayet blinker
c.

u Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off  Fig. 3 (3)
-eller-
u Vent 5 min.
w I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

5.4 Døralarm
Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm.
Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes.

5.4.1 Slukke for den akustiske døralarm:
Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået
fra, så længe som døren er åben.
u Tryk på tasten alarm Fig. 3 (1).

5.5 Køleskab
Pga. den naturlige luftcirkulation i køleskabet opstår der forskel-
lige temperaturområder. Umiddelbart over skillepladen til Bio-
Fresh området og ved bagvæggen er det koldest. I det forreste
øverste område og i døren er det varmest.

5.5.1 Køling af fødevarer
Bemærk
Energiforbruget stiger og køleeffekten reduceres, når ventilatio-
nen er utilstrækkelig.
u Hold altid ventilatorluftsprækkerne frie.
u I det øverste område og i døren opbevares smør, æg og kon-

serves. (se også kapitel Overblik over skabet)
u Brug genbrugelige plast-, metal-, aluminiums,- galsbeholdere

og alufolie til indpakning.
u Den forreste del af køleskabets bund bruges kun til midlertidig

placering af varer, f. eks. når man rydder op i køleskabet eller
udsorterer ting. Lad dog ikke nogen ting blive stående, ellers
kan de blive skubbet bagud eller vælte, når døren lukkes.

u Opbaver ikke fødevarer for tæt, så at luften kan cirkulere.
u Sørg for, at flasker ikke kan vælte: Skub flaskeholderen i den

rigtige position.
I bunden af køleskabet kan man efter ønske bruge den integre-
rede flaskeholder eller glaspladen:
u brug af flaskeholder: op-

bevar glaspladen under
flaskeholderen for at spa-
re plads.

u Læg flaskerne således, at
bunden peger mod bag-
væggen.
Såfremt flaskerne rager
ud over flaskeholderen
foran:

u Den nederste hylde i dø-
ren sættes en position hø-
jere op.

5.5.2 Indstilling af temperatur i køleskabet
Temperaturen kan indstiles fra 9 °C til 4 °C, 5 °Canbefales.
u Indstilling af temperatur varmere: Tryk på indstillingstasten

Up Fig. 3 (7).
u Indstilling af temperatur koldere: Tryk påindstillingstasten

Down  Fig. 3 (6).
w Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi i temperatur-

displayet.
u Ændring af temperatur i 1 °C -skridt: Tryk kort på tasten.
u Fortløbende ændring af temperatur: Hold tasten trykkes ind.
w Under indstillingen vises værdien blinkende.
w Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske tempera-

tur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi.

Betjening
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5.5.3 SuperCool
Med SuperCool skifter De til den højeste nedkølingseffekt. Her-
med opnår De lavere køletemperaturer. Benyt SuperCool til ned-
køling af større fødevaremængder. Ventilatoren kører, når Su-
perCool er tændt.
SuperCool har et noget større energiforbrug.
Køling med SuperCool
u Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2).
w Symbolet SuperCool Fig. 3 (11) lyser op i displayet.
w Køletemperaturen falder til den laveste værdi. SuperCool er

tændt.
w SuperCool slukker efter 6 til 12 timer automatisk. Apparatet

fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift.
Slukke SuperCool før tiden
u Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2).
w Symbolet SuperCool Fig. 3 (11) slukkes i displayet.
w SuperCool er slukket.

5.5.4 Feriefunktion
Feriefunktionen sparer energi og forhindrer lugtdannelse, når
køledelens dør forbliver lukket igennem længere tid.
Tænde feriefunktion
u Alle fødevarer tages ud af køle- og BioFresh-

delen, fordi de ellers fordærver.
u Tryk tasten Holiday Fig. 3 (8) i 3 sekunder.

w Feriefunktionen er slået til. I displayet vises Ho.
Slukke feriefunktion
u Tryk på tasten Holiday Fig. 3 (8).
w Feriefunktionen er slået fra.
w Displayet viser den aktuelle køletemperatur.

5.5.5 Flytning af hylder
Indbyggede spærrer sørger for, at hylderne ikke kan trækkes helt
ud ved en fejltagelse.
u Løft hylden og træk den ud fremad.

u Hylden skal altid skubbes ind således, at den høje kant ved
hyldens bagside viser opad.

w Fødevarerne fryser ikke fast til bagvæggen.

5.5.6 Brug af delbar hylde

Fig. 15 
u Glaspladen med anslagskant (2) skal ligge bagest.

5.5.7 Flytning af dørhylde
u Hylden tages ud som vist på afbildnin-

gen.

Bokshylderne kan tages ud og stilles på bordet som en enhed.
Man kan benytte kun en eller også begge bokse. Når der skal stå
særlig høje flasker, så hænges kun den brede boks i over fla-
skehylden.
Gennem vores kundeservice kan man i stedet for en bred og en
lille boks også få tre små bokse som specielt udstyr.
u Flytning af bokse: Tag dem ud opadtil

og sæt dem i igen på et vilkårligt sted.

u Tag låget af: Åbn dem 90° og tag dem
ud i opadgående retning.

5.5.8 Udtagning af flaskeholder
u Tag altid fat i flaskeholderen på kunst-

stofdelen.

5.6 BioFresh-del
BioFresh-delen muliggør en op til tre gange så lang opbeva-
ringstid ved samme kvalitet for nogle friske fødevarer i forhold til
traditionel køling.
Ved fødevarer med oplysning om mindste holdbarhed gælder
den på emballagen angivne dato altid.

5.6.1 HydroSafe
HydroSafe egner sig med indstillingen fugtig til opbevaring af ik-
ke indpakket salat, grøntsager, frugt med stor egen fugtighed.
Når skuffen er godt fyldt op, opstår et dugvådt klima med en luft-
fugtighed på op til max. 90 %. Luftfugtigheden i rummet er af-
hængig er fugtindholdet i de opbevarede kølevarer samt af, hvor
tit skuffen åbnes. Du kan selv indstille fugtigheden.

5.6.2 DrySafe
DrySafe egner sig til opbevaring af tørre eller emballerede føde-
varer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pølse). Her opnås et re-
lativt tørt opbevaringsklima.

5.6.3 Opbevaring af fødevarer
Bemærk
u IBioFresh-delen hører kuldefølsomme grøntsager som agur-

ker, auberginer, halvmodne tomater, courgetter samt kulde-
følsomme sydfrugter ikke hjemme.

Betjening
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u For at fødevarerne ikke bliver fordærvet pga. smitte fra kim:
Opbevar uindpakkede dyre- og plantefødevarer adskilt fra hi-
nanden i skufferne. Dette gælder også for forskellige kødsor-
ter.
Hvis fødevarer af pladsmangel skal opbevares sammen:

u Pak fødevarerne ind.

5.6.4 Opbevaringstider
Standardværdier for opbevaringstid ved lav luftfugtighed
Smør op til 90 dage
Skæreost op til 110 dage
Mælk op til 12 dage
Pølse, pålæg op til 9 dage
Fjerkræ op til 6 dage
Svinekød op til 7 dage
Oksekød op til 7 dage
Vildt op til 7 dage

Bemærk
u Vær opmærksom på, at proteinrigere fødevarer hurtigere bli-

ver dårlige. Dvs. skal- og krebsdyr bliver hurtigere dårlige end
fisk, fisk hurtigere end kød.

Standardværdier for opbevaringstid ved høj luftfugtighed
Grøntsager, salater

Artiskokker op til 14 dage
Selleri op til 28 dage
Blomkål op til 21 dage
Brokkoli op til 13 dage
Julesalat op til 27 dage
Feldsalat op til 19 dage
Ærter op til 14 dage
Grønkål op til 14 dage
Gulerødder op til 80 dage
Hvidløg op til 160 dage
Kålrabi op til 55 dage
Grøn salat op til 13 dage
Urter op til 13 dage
Porrer op til 29 dage
Svampe op til 7 dage
Radisser op til 10 dage
Rosenkål op til 20 dage
Asparges op til 18 dage
Spinat op til 13 dage
Savojkål op til 20 dage

Frugt
Aprikoser op til 13 dage
Æbler op til 80 dage
Pærer op til 55 dage
Brombær op til 3 dage
Dadler op til 180 dage

Standardværdier for opbevaringstid ved høj luftfugtighed
Jordbær op til 7 dage
Figner op til 7 dage
Blåbær op til 9 dage
Hindbær op til 3 dage
Solbær op til 7 dage
Kirsebær, søde op til 14 dage
Kiwi op til 80 dage
Ferskener op til 13 dage
Blommer op til 20 dage
Tyttebær op til 60 dage
Rabarber op til 13 dage
Stikkelsbær op til 13 dage
Vindruer op til 29 dage

5.6.5 Indstilling af temperatur i BioFresh-delen
Temperaturen reguleres automatisk mellem 0 °C og 3 °C, 1 °C
anbefales.
Du kan stille temperaturen lidt varmere eller koldere. Tempera-
turen kan indstilles fra b1 (koldeste temperatur) til b9 (varmeste
temperatur). Forindstillet er værdien b5. Ved værdierne b1 til b4
kan temperaturen falde til under 0 °C, så at fødevarerne kan fryse
lidt.
Bemærk
For afprøvningsinstitutter: Hvis der i køleskabet skal nås tem-
peraturer på under 3 °C:
u Stil temperaturen i BioFresh-delen på b1-b4.
u Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast SuperCool

Fig. 3 (2) ca. 5 s.
w Symbol Menu Fig. 3 (5) lyser. I temperaturdisplayet vises c.
u Vælg med indstillingstasten Up Fig. 3 (7) og indstillingstasten

Down Fig. 3 (6)b .
u Kvittering: Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (2).
u Indstilling af temperatur varmere: Tryk påindstillingstasten

Up Fig. 3 (7).
u Indstilling af temperatur koldere: Tryk på indstillingstasten

Down  Fig. 3 (6).
u Kvittering: Tryk på tasten SuperCool

Fig. 3 (2).
w Temperaturen indstilles langsomt på den nye

værdi.

u Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off  Fig. 3 (3)
-eller-
u Vent 5 min.
w I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

5.6.6 Indstilling af fugtighed i HydroSafe
u

lav luftfugtighed: skub regulatoren til
venstre.

u

høj luftfugtighed: skub regulatoren
til højre.

Betjening
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5.6.7 Skuffer

Fig. 16 
u Trækskufferne Fig. 16 (1) ud til anslag.
u Løft så skuffen bagtil, træk den fremad og tag den af.
w Ved den nederste skuffe løsner skuffesikringen sig desuden,

og skuffen kan tages ud.
u Hægtskuffelåget Fig. 16 (2) med fugtighedsregulatoren af op-

ad, når skufferne er taget ud, og træk det ud fremad.

Fig. 17 
u Sæt skuffelåget Fig. 17 (2) på: Indfør skuffelågets holdekanter

i holderne nedefra, lad dem gå i hak i holderne.
u Sætskufferne Fig. 17 (1)på skinnerne og skub dem helt ind,

så man kan høre, at de går i hak.
w Ved den nederste skuffe går skuffesikringen desuden i hak,

og grøntsagsskuffen sidder fast på teleskopskinnerne.

6 Service
6.1 Rengøring af apparatet.
Før rengøringen:

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbræn-
dinger.
u Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT
Forkert rengøring beskadiger apparatet!
u Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
u Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
u Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengø-

ringsmidler.
u Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
u Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller

fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
u Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af,

knækket eller beskadiget.
u Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ven-

tilationsristen og elektriske dele.
u Tøm apparatet.
u Træk el-stikket ud.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt ren-

gøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og

plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med føde-
varer.

Yderflader og det indvendige rum:
u Yder- og inderflader af kunststof renses med hånden ved

hjælp af lunkent vand og noget opvaskemiddel.

Overflader af ædelstål renses med et gængst rengøringsmiddel
til rustfrit stål. I begyndelsen kan overfladen af rustfri stål få mør-
kere pletter og en mere intensiv farve, hvilket er fuldstændig nor-
malt.*
u Påfør ikke rengøringsmidlet på glas- eller kunststofoverflader,

så de ikke får ridser.*
u Rensning af overflader i rustfrit stål: Påfør et plejemiddel til

rustfrit stål jævnt i sliberetning.*
u Rensning af afløbsåbningen: Aflejrin-

ger fjernes med et tyndt hjælpemid-
del, f. eks. en vatpind.

Udstyrsdele:
u Udstyrets enkelte dele renses med hånden med lunkent vand

og en smule opvaskemiddel.
u Til rengøring tages holdeskinnerne for de halve glasplader af.
u Skil hylderne ad: Tag lister og sidede-

le af.
u Skil dørhylde ad: Fjern beskyttelses-

folier fra pyntelisterne.

u Tag boksene ud og løft låget af.

Efter rengøringen:
u Gnid apparatet og udstyrets dele tørt.
u Tilslut atter apparatet og tænd for det igen.
u Læg atter fødevarerne i.

6.2 Udskiftning af pære i den indvendige
belysning*
Glødelampens data

Rør T25, Philips
maks. 25 W
Fatning: E14
Strømtype og spænding skal stemme overens med oplysnin-
gerne på typeskiltet, brug kun rør af samme dimension.

Fig. 18 
u Sluk for apparatet.
u Tag stikket ud eller sluk sikringen.
u Tagblænden Fig. 18 (1) af: Grib ind bag blænden med fing-

rene og gør den fri..
u Trækglaspladen Fig. 18 (2) ud.
u Udskiftpæren Fig. 18 (3) .
u Skub glaspladen ind igen.
u Sæt blænden på igen: lad den gå i hak i højre ofg venstre side

og sørg for, at den midterste krog Fig. 18 (4) griber ind over
glaspladen.

Service
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6.3 Kundeservice
Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen i ka-
pitel Fejl . Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til
vores kundeservice. Adressen fremgår af den vedlagte liste over
autoriserede servicecentre.

ADVARSEL
Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!
u Reparation af og indgreb i apparatet og strømledningen, som

ikke er udtrykkeligt nævnt i Kapitel vedligehold, må kun gen-
nemføres af vores kundeservice.

u Aflæsapparatets be-
tegnelse Fig. 19 (1),
service-nr. Fig. 19 (2)
og serie-nr. Fig. 19 (3)
fra typeskiltet. Typeskil-
tet er anbragt på appa-
ratets venstre indersi-
de.

Fig. 19 
u Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets

betegnelse Fig. 19 (1), service-nr. Fig. 19 (2) og serie-nr.
Fig. 19 (3).

w Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
u Hold apparatet lukket, indtil kundeservicemedarbejderen ind-

træffer.
w Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
u Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk

for sikringen.

7 Driftsfejl
Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås
høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde
en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en be-
tjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garantiperioden op-
pebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan
De selv afhjælpe:
Apparatet arbejder ikke.
→ Apparatet er ikke tændt.
u Tænd for apparatet.
→ Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
u Kontrollér el-stikket.
→ Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
u Kontrollér sikringen.
Kompressoren kører uafbrudt i lang tid.
→ Ved ringere behov for kulde skifter kompressoren til et lavere

omdrejningstal. Selvom driftstiden herved øges, spares ener-
gi.

u Dette er normalt ved energibesparende modeller.
→ SuperCool er tændt.
u For at køle fødevarerne hurtigt kører kompressoren længere.

Dette er normalt.
en boblende og klukkende lyd
→ Denne lyd kommer fra kølemiddelet, som befinder sig i køle-

kredsløbet.
u Denne lyd er normal.
en svag kliklyd
→ Denne lyd opstår altid, når køleaggregatet (motoren) tænder

eller slukker automatisk.
u Denne lyd er normal.

En brummelyd. Det støjer kortvarigt en smule mere, når
køleaggregatet (motoren) starter op.
→ Ved friskt ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben

igennem længere tid øges køleeffekten automatisk.
u Denne lyd er normal.
→ Omgivelsestemperaturen er for høj.
u Se kapitlet Anvendelsesområde.
en dyb brummelyd
→ Lyden opstår på grund af ventilatorens luftstrømning.
u Denne lyd er normal.
Vibrationslyde
→ Apparatet står ikke fast på gulvet. Herved sættes møbler eller

genstande, som står i nærheden, i vibrationer af det igang-
værende køleaggregat.

u Flyt apparatet en smule eller ret det ud ved hjælp af de juster-
bare fødder.

u Flyt flasker og beholdere en smule fra hinanden.
En strømningslyd ved lukkedæmpningen.*
→ Lyden opstår ved åbning og lukning af døren.
u Denne lyd er normal.
I temperaturdisplayet vises: F0 til F9.
→ Der foreligger en fejl.
u Henvend Dem til vores kundeservice. Se kapitlet Vedlige-

hold.
I temperaturdisplayet lyser DEMO.
→ Demomodus er aktiveret.
u Henvend Dem til vores kundeservice. Se kapitlet Vedlige-

hold.
Apparatet er varm på ydersiderne.
→ Kølekredsløbets varme udnyttes til at undgå kondensvand.
u Dette er normalt.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.
→ Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
u Luk apparatets dør.
→ Ventilationen er utilstrækkelig.
u Frigør ventilationsristene.
→ Omgivelsestemperaturen er for høj.
u Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.
→ Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
u Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv.

Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice.
Se kapitlet Vedligehold.

→ Apparatet står for tæt på en varmekilde.
u Se kapitlet Opstilling.
Indebelysningen er slukket.
→ Apparatet er ikke tændt.
u Tænd for apparatet.
→ Døren har været åben i mere end 15 min.
u Indebelysningen slås automatisk fra ved åben dør efter ca.

15 minutter.
→ Når indebelysningen er slukket, men temperaturindikatoren

lyser op, så er glødelampen defekt.
u Udskift glødelampen i henhold til kapitlet Vedligehold.
→ Lysdiode-indebelysningen er defekt eller afdækningen er be-

skadiget:*

ADVARSEL*
Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød!
Under afdækningen findes spændingsførende dele.
u Lysdiode-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af

hertil uddannet servicepersonale.

Driftsfejl
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ADVARSEL*
Fare for at blive såret gennem laserstråling klasse 1M.
u Kig ikke ind i strålen, når afdækningen åbnes.

8 Tage ud af drift
8.1 Slukning af apparatet
u Tryk på tasten On/Off Fig. 3 (3) ca. 2 s.
w Temperaturdisplayet er mørkt.

8.2 Standsning
u Tøm apparatet.
u Træk el-stikket ud.
u Gør apparatet rent (se kapitel Rengøring).

u Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

9 Bortskaffelse af apparatet
Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer
og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald
afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffel-
se af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig
måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og
love.

Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet un-
der transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet)
og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.
u Gør apparatet ubrugeligt.
u Træk el-stikket ud.
u Skær strømkablet over.

Tage ud af drift
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2 * afhængigt af model og udstyr

Betjenings- og kontrolelementer

Oversigt over apparat og udstyr
fig. A

Belysning

Frysebakke, kuldeakku*

Skuffer med infoSystem * 

Stillefødder, transportbærehåndtag foran,
Transportruller bag

Typeskilt

Transportbærehåndtag bag

VarioSpace vha. udvidelse af rummene*

NoFrost-anordning til automatisk afrimning

Typeskilt, fig. A2
1 Apparatets betegnelse
2 Service-nr.
3 Serie-nr.
4 Frysekapacitet i kg/24 timer

Overblik over apparatet

Betjenings- og kontrolelementer fig. A1
1 Temperatur- og indstillingsvisning, 
 med nA-visning for strømsvigt og FrostControl med  

varmeste temperaturforespørgsel
2 Indstillingsknapper for temperatur: 
 UP = varmere,        DOWN = koldere, 
 anbefalet indstilling: -18 °C 
3 Tænd/sluk knap
4 SuperFrost-funktion, lysende knap = tændt funktion. 

Til hurtig gennemfrysning af store mængder fødevarer. 
- DuraFreeze-funktion, lysende DF 7 = tændt funktion. 

Til bibeholdelse af høj kvalitet/nydelsesværdi eller læn-
gere opbevaring af de dybfrosne fødevarer. 

5 Alarm-sluk knap for akustisk advarsel
6 Børnesikrings-visning, lysende = tændt funktion mod 

utilsigtet slukning. Mere Information herom i afsnittet 
"Ekstrafunktioner".

7 DuraFreeze-visning, lysende = tændt funktion
 efter flere gange tryk på knappen 4

Alle store skuffer på udtræksskinner 

Bakke til isterninger

GNP..6
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* afhængigt af model og udstyr

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt og giv den 
videre til en eventuel senere ejer.
Anvisningen er gyldig for flere forskellige modeller, 
afvigelser er mulige.

Vi ønsker dig tillykke med dit nye apparat. Du har 
med dette køb bestemt dig for alle fordele 
ved den mest moderne køleteknik, som garanterer 
dig første klasses kvalitet, en lang levetid og høj 
funktionssikkerhed.
Apparatets udstyr yder dig dagligt en høj betje-
ningskomfort. 
Med dette apparat, som er fremstillet i en miljøven-
lig proces under anvendelse af genbrugsvenlige 
materialer, yder du og vi sammen et aktivt bidrag til 
bevaring af vores miljø.
For at lære alle fordelene ved det nye apparat af 
kende, bedes du læse henvisningerne i denne 
brugsanvisning opmærksomt igennem.
Vi ønsker dig held og lykke med det nye apparat.

Indholdsfortegnelse  Side

Brugsanvisning
 Overblik over apparatet ....................................... 2
 Indholdsfortegnelse  ............................................ 3
 Forskrifter  ............................................................ 3
 Henvisninger vedrørende energibesparelse ......... 3
Sikkerheds- og advarselshenvisninger  .................... 4
 Bortskaffelseshenvisning  .................................... 4
 Opstillingshenvisninger  ....................................... 4
 Tilslutning ............................................................. 4
Ibrugtagning og kontrolelementer  ............................ 5
 Tænd og sluk  ...................................................... 5
 Indstilling af temperatur  ...................................... 5
 Temperaturdisplay ................................................ 5
 Alarm - akustisk advarsel ..................................... 5
 Netsvigt-/FrostControl-visning ............................. 5
 Ekstrafunktioner - børnesikring  ........................... 5 
 Visningens lysstyrke * .......................................... 5
SuperFrost ................................................................. 6
DuraFreeze ................................................................ 6
Henvisninger vedrørende nedfrysning og opbevaring  7
 VarioSpace* .......................................................... 7
Udstyr ........................................................................ 8
 Info-System ...........................................................8
 Frysebakke  .......................................................... 8
 Køleakkuer ........................................................... 8
 Tilberedning af isterninger  .................................. 8
 Belysning  ............................................................ 8
Rengøring .................................................................. 9
Fejl - problemer ......................................................... 9
 Kundeservice og typeskilt  ................................. 10
 net@home ...........................................................10
Opstillings- og indbygningsanvisning 
 Opstillingsmål .................................................... 11
 Flytning af dørfals .............................................. 11

Forskrifter
W Apparatet er beregnet til frysning og opbevaring af 

fødevarer samt til tilberedning af is. Det er koncipe-
ret til brug i husholdningen. Ved brug til andre formål kan 
der ikke overtages nogen garanti for en fejlfri funktion. 

W Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til brug 
ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Disse bør ikke 
under- eller overskrides! Den for dit apparat gældende 
klimaklasse er oplyst på typeskiltet. Det betyder:

 Klimaklasse dimensioneret for omgivelsestemperaturer

  SN, N   op til +32 °C
  ST  op til +38 °C
  T   op til +43 °C
- En fejlfri funktion af apparatet er garanteret ned til en 

laveste omgivelsestemperatur på +5 °C.
- Kølekredsløbet er afprøvet med hensyn til tæthed.
- Apparatet er i overensstemmelse med de relevante sik-

kerhedsbestemmelser samt EF-direktiverne 2006/95/EF 
og 2004/108/EF.

Henvisninger vedrørende energibesparing 
W Sørg for at ventilations- og udluftningsslidserne er fri. 
W Åbn døren til apparatet så kort tid som muligt.
W Anbring fødevarerne godt sorteret. Overskrid aldrig den 

angivne opbevaringstid.
W Opbevar alle fødevarer godt indpakket og tildækket, såle-

des undgås rimdannelse.
W Lad først varme retter afkøle til rumtemperatur, inden de 

lægges ind i apparatet.
W Lad dybfrostvarer tø op i kølerummet.
W Hold døren til apparatet lukket i tilfælde af en fejl. På den 

måde forsinkes kuldetabet. Frysevarernes kvalitet bibe-
holdes længere.

Isoleringspladen for delbelastningsdrift
kan fås som tilbehør via forhandleren.
Hvis du kun opbevarer få frysevarer i apparatet, kan du ved 
hjælp af isoleringspladen sænke energiforbruget med op til 
50 % .
- Man kan efter ønske og afhængigt af modellen "slukke" 

for 1, 2, 3 op til 5 skuffer. Mindst 2 
skuffer er nødvendige til køling.

Flere oplysninger herom finder du i det 
materiale, der følger med isolationspla-
den.

§
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4 * afhængigt af model og udstyr

Sikkerheds- og advarselshenvisninger

Bortskaffelseshenvisning
Emballagen er lavet af genbrugsmaterialer.

-  bølgepap/pap
-  formdele af skummet polystyrol
-  folier af polyethylen
-  spændebånd af polypropylen

W Emballagemateriale er ikke legetøj for børn - fare for 
kvælning pga. folierne!

W Aflevér emballagen på et officielt indsamlingssted.

Det udtjente apparat: Det indeholder stadig vær-
difulde materialer og må ikke bortskaffes sammen 
med det almindelige, usorterede husholdningsaf-
fald.
W Gør udtjente apparater ubrugelige. Tag stikket 

ud, klip tilslutningsledningen over og gør låsen 
ubrugelig, så at børn ikke kan komme til at lukke sig 
inde.

W Sørg for, at det udtjente apparats kølekredsløb ikke bli-
ver beskadiget, når apparatet transporteres bort.

W Oplysninger om det anvendte kølemiddel findes på type-
skiltet.

W Bortskaffelsen af det udtjente apparat skal foregå for-
skriftsmæssigt i henhold til de lokale bestemmelser og 
love.

Teknisk sikkerhed
W For at undgå person- og tingsskader skal apparatet 

altid transporteres i emballage og opstilles af to 
personer. 

W Det anvendte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men 
brændbart.

W Undgå beskadigelser på kølekredsløbets rørledninger. 
Hvis kølemidlet sprøjter ud, kan det medføre øjenlæsioner 
eller betændelse. 

W Hvis der løber kølemiddel ud, skal man fjerne åben ild 
eller antændelseskilder i nærheden af det sted, hvor køle-
midlet løber ud, tage stikket ud og lufte godt ud i rummet.

W Forespørg omgående - inden apparatet tilsluttes - hos 
leverandøren, hvis apparatet er beskadiget.

W Montér og tilslut altid apparatet i henhold til oplysninger-
ne i brugsanvisningen, så apparatet er sikkert i brug.

W Adskil apparatet fra strømforsyningen i tilfælde af fejl: Tag 
stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller slå sikrin-
gen fra hhv. skru den af.

W Lad altid kundeservicen foretage reparationer og ind-
greb på/i apparatet, da der ellers kan opstå betydelige 
farer for brugeren. Det samme gælder for udskiftning af 
el-ledningen.

Sikkerhed under brugen
W Opbevar ikke eksplosive stoffer eller spraydåser 

med brændbart drivmiddel, som f.eks. butan, 
propan, petan osv. i apparatet. Eventuelt udstrøm-
mende gasser kan blive antændt af elektriske 
komponenter. Du kan kende sådanne spraydåser på den 
påtrykte indholdsangivelse eller på et flammesymbol.

W Opbevar altid alkohol med en høj procent tæt lukket og 
stående.

W Håndtér aldrig med åben ild eller antændelseskilder inde i 
apparatet.

W Benyt aldrig elektriske apparater inde i apparatet (f.eks. 
damprensere, varmeapparater, ismaskiner osv.).

W Misbrug aldrig sokkel, skuffer, døre osv. som trinbræt eller 
til at støtte dig på.

W Dette apparat er ikke beregnet til personer (også børn) 

med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller til 
personer, som ikke er i besiddelse af tilstrækkelig erfaring 
og viden, medmindre de er blevet undervist i brugen af 
apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikker-
hed og som til at begynde med holder opsyn med dem. 
Børn må ikke være uden opsyn, så man kan være sikker 
på, at de ikke leger med apparatet.

W Undgå længere hudkontakt med kolde overflader eller 
køle-/frysevarer. Det kan føre til smerter, døvhedsfornem-
melser og forfrysninger. Træf beskyttelsesforanstaltninger 
ved længere hudkontakt, bær f.eks. handsker.

W Spis ikke is, især ikke sodavandsis eller isterninger, lige 
efter de er taget ud, da de så er for kolde. På grund af de 
lave temperaturer er der fare for en "forbrænding".

W Spis ikke fødevarer, som har været opbevaret for længe, 
det kan føre til en madforgiftning.

Opstillingshenvisninger
W Sørg for, at kuldekredsløbets rørledninger ikke bliver be-

skadiget ved opstilling/indbygning.
W Justér apparatet i nichen via stillefødderne med den ved-

lagte gaffelnøgle 10, så det står fast og lige.
W Undgå opstillingssteder med direkte sollys, ved siden af 

ovn, varmeapparat og lignende, samt i områder med fugt 
og sprøjtevand. 

 En kælder er et optimalt opstillingssted.
W Stil altid apparatet op direkte op ad væggen.
W Rummet, hvor apparatet opstilles, skal i henhold 

til standard EN 378 pr. 8 g kølemiddelmængde R 
600a have et volumen på 1 m3, så der i tilfælde af et læk i 
kølemiddelkredsløbet ikke kan opstå en brændbar gas-
luftblanding i apparatets opstillingsrum. Oplysningen om 
kølemiddelmængden finder du på typeskiltet i apparatets 
indre.

W Ventilationsgitrene må ikke dækkes til. Sørg altid for 
god ventilation! Vær opmærksom på bilaget Opstillings- 
og indbygningsanvisning.

W Stil aldrig varmeafgivende apparater, f.eks mikro-
bølgeovn, toaster osv. på køle-/fryseapparatet!

W Stil aldrig brændede stearinlys, lamper og andre 
genstande med åben ild på køle-/fryseapparatet 
på grund af brandfare.

W Fjern alle transportsikringsdele.

Tilslutning
Strømtype (vekselstrøm) og spænding
skal på opstillingsstedet stemme overens med oplysnin-
gerne på typeskiltet. Det findes til venstre på indersiden af 
apparatet, fig. A.
W Apparatet må kun tilsluttes via en forskriftsmæs-

sigt installeret jordet stikdåse.
W Stikdåsens sikring skal være sikret med 10 A eller 

højere, ligge uden for apparatets bagside og være 
let tilgængelig.

W Apparatet må ikke 
- tilsluttes til øinvertere*,
- bruges i forbindelse med såkaldte energisparestik - elek-

tronikken kan blive beskadiget,
- tilsluttes sammen med andre apparater via en forlænger-

ledning - fare for overophedning.
W Fjern ledningsholderen fra bagsiden af apparatet, når 

el-ledningen tages af,  - ellers vibrationsstøj!

GNP..6
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Ibrugtagning og kontrolelementer

Tænd og sluk 
W Tænd: Tryk på tænd/slukknappen 3 , så at temperatur-

visningen lyser/blinker. 
- Når apparatet tages i brug eller når det er varmt, vises der  

streger , til en temperatur under 0 °C er nået.
- Lyset brænder, når døren er åben.
W Sluk: Tryk på tænd/slukknappen i ca. to sekunder, så 

temperaturvisningen er mørk. 

Indstilling af temperatur 
Apparatet er standardmæssigt indstillet på normal drift, der 
anbefales -18 °C.
W Temperatur ned/koldere: 
 Tryk på DOWN-stilleknappen 2 . 
W Temperatur op/varmere: 
  Tryk på UP-stilleknappen 2 .  
- Under indstillingen  blinker indstillingsværdien . 
- Når der trykkes første gang på temperatur-indstillings-

knapperne, fremstår den aktuelle sidste indstillingsvær-
di (= nominel værdi).

- Med endnu et kort tryk ændres indstillingsværdien i 1°C-
trin; med et længere tryk fortløbende.

- Ca. 5 sek. efter sidste tryk på knappen, stiller elektronik-
ken automatisk om, og den faktiske frysetemperatur (= 
faktisk værdi) vises. 

- Temperaturen kan indstilles fra -14 °C til -28 °C. 
 Om den laveste temperatur kan nås, er afhængigt af op-

stillingsstedet, hvis omgivelsestemperaturen er høj, er det 
ikke altid muligt. 

Temperaturdisplay 
I normal drift vises den varmeste frysevaretemperatur 1 .
Visningen blinker, når 
-  du ændrer temperaturindstillingen eller 
-  temperaturen er steget flere grader, som en henvisning 

om kuldetab. F.eks. når man lægger friske "varme" fø-
devarer i fryseren, når man tager noget ud fryseren og 
sorterer frysevarerne, kan temperaturen kortfristet stige 
på grund af den varme luft, som strømmer ind. Elektro-
nikken regulerer automatisk temperaturen til den sidste 
indstilling, når man er færdig med at lægge i og sortere. 
En kortfristet stigning i temperaturen har ingen indflydelse 
på frysevarerne.

W Hvis der fremstår et "F 1" til "F 5", så foreligger der en fejl 
på apparatet. Henvend dig i et sådant tilfælde til din kun-
deservice og meddel visningen. Dette muliggør en hurtig 
og målrettet service.

Alarm - akustisk advarsel
Den akustiske advarsel hjælper dig med at beskytte de 
opbevarede frysevarer og med at spare energi.
W Lyden standser ved tryk på alarm-slukknappen 5
- automatisk, når en tilstrækkelig kold opbevaringstempe-

ratur igen er nået, eller når døren lukkes.
Døralarm 
- Den lyder, når døren er åbnet i mere end ca. 60 sek.. Hvis 

du slukker for lyden, er denne slukning virksom, så længe 
døren er åben. Når du lukker døren, er alarm-funktionen 
automatisk parat igen.

Temperaturalarm 
- Den lyder altid, når frysetemperaturen ikke er kold nok 

(afhængigt af temperaturindstillingen). 
- Samtidig blinker temperaturvisningen. 
Årsagen kan være, at 
- varme friske fødevarer er blevet lagt i til nedfrysning,
- der er strømmet for meget varm omgivelsesluft ind under 

udtagning og sortering af frysevarer. 
Temperaturvisningenblinker , så længe alarmtilstanden ikke 
er ophævet. Derefter stiller den om fra blinkning til konstant 
lys. Så er den akustiske advarsel automatisk igen funkti-
onsklar.

Strømsvigt-/FrostControl-visning
Hvis et nA lyser i visningen, så betyder det: 
Frysetemperaturen har inden for de sidste timer eller 
dage været steget forhøjtpå grund af strømsvigt, 
strømafbrydelse.
W Hvis du under nA-visningen trykker på alarm-knappen 5, 

fremstår i visningen den varmeste temperatur, der har 
været under strømsvigtet. 

- Alt efter opvarmning eller sågar optøning bør du knotrol-
lere fødevarernes kvalitet og træffe afgørelse om videre 
anvendelse!

- Denne "varmeste temperatur" vises ca. et minut. Herefter 
viser elektronikken atter den aktuelle frysetemperatur. 
Hvis du trykker flere gange på alarm-knappen, slettes 
visningen hurtigere. 

Når strømafbrydelsen er forbi, arbejder apparatet videre i 
den sidste temperaturindstilling.

Ekstrafunktioner
Via indstillingsmodus kan du benytte børnesikringen og 
ændre visningens lysstyrke* : 
Aktivering af indstillingsmodus:
W Tryk på SuperFrost-knappen i ca. 5 sek. - SuperFrost-

knappen blinker - displayet viser c for børnesikring. 
 Henvisning: Den værdi, som ændres, blinker.
W Vælg den ønskede funktion ved at trykke på Up/Down-

knappen: 
 c = børnesikring eller h = lysstyrke.
W Vælg/kvittér funktionen med et kort tryk på SuperFrost-

knappen:
•  Vælg ved c = børnesikring ved at trykke på Up/Down-

knappen c1 = børnesikring til eller c0 = børnesikring fra 
og kvittér med SuperFrost-knappen. Når symbolet 6 
lyser, er børnesikringen aktiv.

•  Vælg ved h = lysstyrke ved at trykke på Up/
Down-knappen h1= minimal til h5 = maksimal 
lysstyrke og kvittér med SuperFrost-knappen.

Afslutning af indstillingsmodus:
W  Når du trykker på On/Off-knappen, afslutter du 

indstillingsmodus, efter 2 min. stiller elektronikken 
automatisk om.

-  Den normale standarddrift er igen aktiv.

1

7

4
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DF

DuraFreeze
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 SuperFrost

De friske fødevarer skal så hurtigt som muligt fryses igen-
nem helt ind til kernen og allerede frosne varer skal have en 
"kuldereserve". Det muliggør SuperFrost-metoden. På den 
måde bibeholder man dybfrosne fødevarers næringværdi, 
udseende og smag bedstmuligt.
W Du kan maksimalt nedfryse så mange kg friske fødevarer 

inden for 24 timer, som det er oplyst på typeskiltet under 
"frysekapacitet... kg/24h" , fig. A2, Pos. 4. Denne maksi-
male frysevaremængde er forskellig alt efter model og 
klimaklasse.

Nedfrysning med SuperFrost 
W Tryk kort på SuperFrost-knappen 4, så den begynder at 

lyse.
 Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med størst 

mulig køleeffekt. 
W Vent/forfrys ca. 6 timer ved en lille frysemængde - det er 

som regel tilstrækkeligt, ved den maksimale mængde, se 
typeskilt under frysekapacitet, ca. 24 timer.

W Læg derefter de friske fødevarer i, fortrinsvis i de øverste 
rum.

 Læg de indpakkede fødevarer direkte på fralægningspla-
derne uden skuffer, når du vil nedfryse den maksimale 
mængde. Sæt skufferne i, når nedfrysningen er afsluttet! 

- SuperFrost slukker automatisk. Efter behov afhængigt af 
den mængde, der er blever lagt i, tidligst efter 30 senest 
efter 65 timer. Nedfrysningen er afsluttet -  SuperFrost-
knappen er mørk - apparatet arbejder videre i den sidste 
indstilling.

Henvisning:Ved SuperFrost arbejder apparatet med maksi-
mal køleeffekt, lydene fra  køleaggregatet kan midlertidigt 
være lidt højere. 

SuperFrost skal du  ikke tænde for:
- når du lægger allerede frosne varer i 
- når du nedfryser op til ca. 2 kg friske fødevarer om da-

gen. 

Med DuraFreeze kan du 
-  ved den samme oplagringstid i højere grad bevare dine 

fødevarers kvalitet, end det er muligt i normal drift 
- eller fordoble opbevaringsperioden i forhold til normal 

drift og alligevel bevare den samme kvalitet.

Opbevaring med DuraFreeze
DuraFreeze-indstillingen kombinerer dybe oplagringstempe-
raturer med konstant  temperatur. Det reducerer udtørring, 
rimdannelse, rekrystallisering, frostbrand og vægttab. F.eks. 
reduceres krystaldannelsen i is stærkt - sensorikken bibe-
holdes. Grøntsager, kød, fisk og alt godt fra havet beholder 
i højeste grad kvalitet og smag og således deres nydelses-
værdi.

• Tænd for DuraFreeze: 
Tryk 4 2 gange kort på DuraFreeze-knappen 
-   DF lyser i temperaturvisningen 7 . 
 Den viste temperatur falder langsomt ned til -28 °C.
• Sluk for DuraFreeze :
 Tryk 4 2 gange kort på DuraFreeze-knappen 
- DF i temperaturvisningen er mørkt. 
 Den viste temperatur stiger langsomt op til  -18 °C for 

normal drift. 

Knappens stillefunktioner 4    

Funktionerne SuperFrost (SF) og DuraFreeze (DF) bruger 
begge den samme knap 4.
Når dit apparat arbejder i normal drift (SF 
og DF er slukket), tænder og slukker du 
for funktionerne på følgende måde ved at 
trykke en til fire gange knappen: 
• Tryk en gang: SuperFrost tændt - knap-

pen 4 lyser.
• Tryk en gang til: SuperFrost slukket og 

DuraFreeze tændt - DF 7 lyser.
• Tryk en gang til: SuperFrost og DuraF-

reeze er tændt - knappen og DF lyser.
• Tryk en gang til: SuperFrost og 

DuraFreeze slukket -  knappen og DF 
er mørke. Apparatet arbejder igen i 
normal drift.

Henvisning:
• På ydersiden af apparatet kan der på grund af DuraFre-

eze-funktionens lave opbevaringstemperaturer i opstil-
lingsrum med meget høj luftfugtighed findes kondenseret 
fugt. Dette er ikke nogen fejl ved apparatet, men en 
naturlig, fysikalsk proces.

 Hvis luftfugtigheden i opstillingsrummet reduceres eller 
hvis man midlertidigt stiller om til normal drift, kan dette 
forhindres.

1x

1x

1x

1x

SF= 0

SF= 1

SF= 0

SF= 1

DF= 0

DF= 0

DF= 1

DF= 1

DuraFreeze
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* afhængigt af model og udstyr

Henvisninger vedrørende nedfrysning og 
opbevaring
W Egnet til nedfrysning er: kød, vildt, fjerkræ, frisk fisk, 

grøntsager, frugt, mejeriprodukter, brød, kager, færdige 
retter.

 Ikke egnet er: grøn salat, ræddike, vindruer, hele æbler 
og pærer, fedt kød.

W Som indpakningsmateriale egner sig gængse frysepo-
ser, modstandsdygtige plast-, metal- og aluminiumsbe-
holdere.

W Friske fødevarer, som skal nedfryses, må ikke komme i 
berøring med fødevarer, som allerede er frosne. Embal-
lagen skal vær tør, når den lægges i, så man undgår sam-
menfrysning.

W Skriv altid dato og indhold på emballagen og overskrid 
ikke den anbefalede opbevaringstid for fødevarerne, på 
den måde undgår du kvalitetstab.

W Pak altid fødevarer, som du selv nedfryser, i portioner, 
som passer til din husholdning. For at varerne hurtigt kan 
fryse igennem helt ind til kernen, bør følgende mængder 
pr. pakning ikke overskrides:

- frugt, grøntsager op til 1 kg,
- kød op til 2,5 kg.
W Grøntsager blancheres, når de er vasket og portioneret, 

(læg dem 2-3 minutter i kogende vand, tag dem derefter 
op og afkøl dem hurtigt i koldt vand. Hvis du blancherer 
med et damp- eller mikrobølgeapparat, skal du overholde 
den pågældende instruktion).

W Salt og krydr ikke friske fødevarer og blancherede grønt-
sager, inden du fryser dem. Salt og krydr kun andre mad-
varer lidt. Nogle krydderier ændrer deres smagsintensitet.

W Frys ikke flasker og dåser med drikkevarer, som indehol-
der kulsyre. De kan ellers revne. Hvis du vil køle drikkeva-
rer hurtigt, skal du tage flaskerne ud af fryseområdet igen 
senest efter en times forløb!

W Vedrørende opbevaring: Hver enkelt skuffe og køleplade 
kan belastes med maks. 25 kg frysevarer.

W Hvis du vil udnytte pladsen maksimalt, kan du tage 
skufferne ud og opbevare frysevarerne direkte på fralæg-
ningspladerne. 

W Udtagning af skuffer: træk ud til anslag og løft bagtil, fig. 
C1. .

 Isætning: Skub skinnerne ind, sæt skuffen på og skub helt 
ind, fig. C2.

W Den nederste skuffe: træk ud til an-
slag og løft foran, fig. C3. 

W  Vedrørende udtagning af udtræks-
skinner se henvisningerne i afsnittet 
„Rengøring“.

W  Ventilatorluftslidserne i bagvæggen 
må ikke dækkes til, når skufferne er 
taget ud, det er vigtigt for en fejlfri 
funktion!

Henvisninger vedrørende nedfrysning og opbevaring

W Opbevar altid frysevarer af samme slags sammen, på den 
måde undgår du, at døren står åben for længe og sparer 
energi.

W Overskrid aldrig de anbefalede opbevaringstider.

W Vedrørende optøning Tag altid kun så meget  ud, som 
du umiddelbart har brug for. Brug altid  hurtigst muligt 
fødevarer, som du har fået tøet op, til en færdigret.

 Du kan tø frysevarer op:
- i bageovn/varmluftsovn
- i mikrobølgeapparat
- ved stuetemperatur
- i kølerum; den kulde, som afgives fra frysevarerne, benyt-

tes til af køle fødevarerne.
- let optøede flade portioner af kød og fisk, kan tilberedes 

varmt.
- grøntsager kan tilberedes i frossen tilstand (halv så lang 

kogetid, som friske grøntsager) .

VarioSpace*  
- Ved at tage en skuffe og fralægningspladen ud får du i en 

størrelsesorden af to skuffer  plads til større frysevarer. 
F.eks. kan du nedfryse fjerkræ, kød, store dele af vildt 
uden at dele dem og senere tilberede dem "hele". Høje 
kager og isemballager kan opbevares.

- Udtagning af skuffer, fig. D1: træk ud til anslag og løft 
lidt i forkanten.

- Udtagning af fralægningsplade, fig. D2 : løft lidt i 
forkanten og træk ud.

- Ved isætning: gå frem i modsat rækkefølge; skub bare 
fralægningspladen i til anslag.
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Udstyr

Info-System*
De dybfrosne fødevarer bør anvendes inden for de anbefa-
lede opbevaringstider. 
Tallene mellem symbolerne angiver opbevaringstiden i måne-
der for flere forskellige slags frysevarer.
De angivne opbevaringstider er standardværdier for fødeva-
rer, som nedfryses friske. Om den laveste eller højeste værdi 
er gyldig, afhænger af fødevarernes kvalitet og forbehandlin-
gen inden nedfrysningen. For federe fødevarer gælder den 
laveste værdi altid. 

Frysebakken
gør det muligt at fryse bær, krydderurter, gøntsager og an-
dre småting enkeltvis. Den forhindrer, at de fryser sammen. 
Frysevarerne beholder stort set deres form og det er meget 
lettere at portionere dem senere.  
W Fordel frysevarerne løst på bakken, fig. H.
W Lad frysevarerne fryse godt igennem i 10 til 12 timer, kom 

dem derefter i fryseposer eller beholdere og opbevar dem 
i en skuffe. 

W Læg igen frysevarerne løst ved siden af hinanden, når de 
skal tøs op.

Køleeakkuerne* 
forhindrer en for hurtig temperaturstigning ved strømsvigt 
- fødevarernes kvalitet bevares bedre.
W Køleakkuerne kan du fryse igennem og opbevare plads-

besparende i frysebakken, fig. I. 
- Hvis du vil gøre brug af den "størstmulige opbevaringstid 

ved fejl", skal du lægge de dybfrosne akkuer i den øver-
ste skuffe direkte på frysevarerne.

Tilberedning af isterninger*
W Fyld isbakken med vand.
W  Stil isbakken ind i apparatet og lad den fryse.
W  Du kan løsne isterningerne fra bakken ved at vride den 

lidt eller holde isbakken lidt  ind under den varme hane.

Belysningen
slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 
minutter. Hvis det ikke lyser, når døren åbnes i kort tid, men 
temperaturvisningen gør det, så er pæren eventuelt defekt.
Udskiftning af pære:
W Pæredata: maks. 15 W, strømtype og spænding skal 

stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. Brug 
kun pærer af samme dimension, fatning: E14.

W Slukning af apparatet. Tag stikket ud hhv. slå sikringen 
fra eller skru den ud.

WUdskif pæren under betjeningspanelet i henhold til illustra-
tionen. 
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* afhængigt af model og udstyr

Henvisninger vedrørende afrimning
NoFrost-systemet afrimer apparatet automatisk. 
Den opståede fugt slår ned på kompressoren, afrimes perio-
disk og fordamper.
På grund af det automatiske afrimningsprincip er fryserum-
met altid isfrit, man sparer tid og arbejde, som ellers er 
påkrævet, til en manuel afrimning. 

Rengøring
W Apparatet skal principielt tages ud af drift, 

inden det rengøres. Tag stikket ud eller skru 
de tilhørende sikringer ud hhv. slå dem fra.

W Rengør ydervægge, rummet indvendigt og ud-
styrsdele med hånden med lunkent vand og lidt opvaske-
middel. 

- Brug aldrig en damprenser - fare for tilskadekomst og 
beskadigelse!

- Brug ikke skruende/ridsende svampe, ikke koncentrerede 
rengøringsmidler og under ingen omstændigheder sand- 
eller syreholdige pudse- hhv. kemiske opløsningsmidler. 

W Det anbefales at bruge bløde pudseklude og et universal-
rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.

- Indvendigt i rummet må der kun anvendes rengørings-
midler og plejemidler, som er uskadelige i forbindelse 
med fødevarer.

- Til rengøring af glaspladerne kan udtræksskinnerne tages 
af, fig. E1: tryk den forreste holdetap 1 ned, skub skinnen til 
side 2 og skub den af bagud 3.  

- Påsætning: i omvendt rækkefølge, fig. E2, hægt i bagtil, 
sørg for, at skinnen går rigtigt i hak foran.

- Udtræksskinnerne rengøres kun med en fugtig klud, kom 
dem aldrig i opvaskemaskinen. 

- Sørg for, at der ikke trænger rengøringsvand ind i ventila-
tionsgitrene og de elektriske dele. Gnid apparatet tørt.

- Typeskiltet på indersiden af apparatet må ikke blive be-
skadiget og ikke fjernes - det er vigtig for kundeservicen.

W Kølemaskinen med varmeveksleren - metalgitter på bag-
siden af apparatet - skal rengøres, 
støves af en gang om året, støvaflej-
ringer øger energiforbruget.

W Sørg for, at ingen ledninger og andre 
komponenter bliver revet af, bøjet el-
ler beskadiget.

W Tilslut/tænd derefter apparatet igen, 
tænd for "SuperFrost" og læg fryse-
varerne i, når temperaturen begynder at falde.

Hvis apparatet skal tages ud af drift i længere tid, skal 
det tømmes, stikket tages ud, rengøres som beskrevet, og 
døren til apparatet skal stå åben, for at undgå at der opstår 
lugt.

Rengøring
Dit apparat er konstrueret og fremstillet således, at der op-
nås høj driftssikkerhed og lang levetid.
Hvis der alligevel under driften skulle opstå en fejl, skal du 
først kontrollere, om fejlen eventuelt kan skyldes en betje-
ningsfejl, for i et sådant tilfælde er vi nødt til at debitere dig 
for de omkostninger, som opstår, også inden for garantipe-
rioden.
Følgende fejl kan du selv afhjælpe ved at kontrollere de 
mulige årsager:
Fejl - mulig årsag og afhjælpning

Apparatet arbejder ikke, visningen er mørk
- Er apparatet forskriftsmæssigt tændt?
- Sidder el-stikket rigtigt i stikdåsen?
-  Er sikringen i stikdåsen i orden?
Lyset brænder ikke
- Er der tændt for apparatet?
- Har døren været åben i mere end 15 min.?
-  Er pæren defekt? Kontrollér og udskift pæren i henhold til 

afsnit "Belysning".
Der er for meget støj
-  Står apparatet fast på gulvet, sættes møbler eller gen-

stande, som står i nærheden, i vibrationer af det arbej-
dende køleaggregat? 

 Ryk eventuelt apparatet lidt til side, justér det ved hjælp 
af stillefødderne, ryk flasker og beholdere fra hinanden.

- Normalt er: strømningslyde , en boblen eller plasken, de 
kommer fra kølemidlet, som cirkulerer i kølekredsløbet.

 Et kort klik. Det opstår altid, når køleapparatet (motoren) 
tændes eller slukkes automatisk. 

 En motorbrummen. Den er kortfristet lidt højere, når 
aggregatet tændes. Ved aktiveret SuperFrost, frisk  ilagte 
fødevarer eller efter at døren har været åben igennem 
længere tid, øges køleeffekten automatisk.

Der lyder en alarm, temperaturen er ikke tilstrækkelig 
kold

- Er der blevet lagt for store mængder friske fødevarer i  
uden SuperFrost? (se afsnit "SuperFrost")

- Lukker apparatets dør rigtigt?
- Er ventilation og udluftning tilstrækkelig?
 Afdæk eventuelt udluftningsgitteret.
- Er omgivelsestemperaturen for høj?  

(se afsnit "Forskrifter")
-  Har apparatet været åbnet for tit eller for længe?
- Vent eventuelt og se, om den påkrævede temperatur 

fremkommer igen af sig selv. 
 fremstår i visningen

- Der er opstået et strømsvigt/en strømafbrydelse, gå frem 
i henhold til afsnittet "Strømsvigt--/FrostControl-visning".

Apparatet føles delvis at være varmt på ydersiderne
-  Det er helt i orden. Kølekredsløbets varme udnyttes til at 

undgå kondensvand.
Kompressoren kører længe
- Det er funktionsbetinget i orden i forbindelse med ener-

gisparende modeller. Den omdrejningstalsregulerede* 
kompressor stiller, hvis kølebehovet ikke er stort, om til 
et lavere omdrejningstal. Selv om funktionstiden øges af 
den grund, næsten frem til kontinuerlig drift, spares der 
energi.

Fejl - problemer?

GNP..6
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Kundeservice og typeskilt
Hvis der ikke foreligger en af de ovennævnte årsager 
og du ikke selv har kunnet afhjælpe fejlen eller hvis
der fremstå et "F 1" til "F 5" i temperaturvisningen, 
betyder det: Der foreligger en fejl. Henvend dig i et sådant 
tilfælde til den nærmeste kundeservice (vedlagt fortegnelse). 
Meddel, hvad der står ivisningen, og     
 Apparatets betegnelse1, 
 Service-Nr. 2, 
 Serie-nr. 3 
fra typeskiltet, fig. A2. Det muliggør en hurtig og målrettet 
service. Typeskiltet sidder på indersiden af fryserummet i 
venstre side.
Lad appararatet være lukket, til kundeservicen kommer, så 
du undgår større kuldetab.

Fejl - problemer? Net@Home
Alt efter model og udførelse kan apparatet være udstyret med 
en ekstra tilslutning til et Net@Home-modul, som kan instal-
leres senere.
Du kan tilslutte en hjemmebus-modul-slave. Modulet fås via 
forhandleren.
Om apparatet er udstyret med en sådan tilslutning 1 , kan du 
se foroven på bagsiden af apparatet:

Hjemmebus-modul
Med hjemmeus-modul-slaven kan du integrere apparatet i et 
eksisterende hjemmenet (EHS-powerline). Sammen med et 
passende betjeningselement kan du:
- fjernstyre alle apparatets funktioner eller 
- få apparatets status vist, f.eks. advarsel pga. åben dør, 

aktuel køle-/frysetemperatur eller
- installere Liebherr HomeDialogSystem 
 Med det kan en i kælderen opstillet fryser styres via display-

et på den i køkkenet opstillede køle-/frysekombination (ind-
stilling af temperatur, tænding af SuperFrost eller DuraFrost). 
Ligeledes kan alle displayfunktioner (temperatur, døralarm, 
netsvigt) forespørges.

Mere information om det finder du på internettet på www.
liebherr.com

1

GNP..6
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Opstillings- og indbygningsanvisning
Opstillingsmål
Apparatets udvendige mål findes på fig. S og i den nedenstå-
ende tabel.
Apparat, modellernes bruttoindhold (l) Højde H (mm)
(se typeskilt)
___________________________________________________
  188 (20..)  1250
  233 (24..)  1447
  279 (29..)  1644
  324 (33..)  1841

Opstillingshenvisning
Opstil ikke apparatet sammen med et andet køle-/fryse-
apparat umiddelbart „side-by-side“. Vigtigt for at undgå 
kondensvand og deraf resulterende følgeskader.
  

Flytning af dørfals
Du kan efter behov flytte dørfalsen: 
W Åbn døren og vip sokkelblænden 1 ud af indgreb på 

hængselssiden og træk den af fremad.
- Vip afdækningen 2 ud af indgreb med en skruetrækker.
 Luk døren.
- Skru skruen M5 3 ud.
WTræk lejedelen 4 med lejebolt 5 ud nedad, sving den ud 

og tag den væk.
W Åbn døren, vip den ud forneden og tag den af, vær op-

mærksom på afstandsskiven 6.
W Sæt alle lejedelene over på den modsatte side:
- Vip afdækningerne 8ud foran med en skruetrækker og 

fjern dem skråt nedad. Skru lejebolten 7. Brug den ind-
vendige sekskantnøgle i den vedlagte gaffelnøgle (nøgle-
vidde 5). Montér afdækningerne 8igen: sæt i i bagkant, 
lad dem gå i hak foran.

- Forneden: Løft afstandsdelen 9 af med en skruetrækker, 
sæt den i på den modsatte side.

W Montér døren igen:
- Vip propperne bo ud af dørlejebøsningerne og ommontér 

dem.
- Hægt døren ind i lejebolten 7, vær opmærksom på 

afstandsskiven 6, luk døren. 
- Drej lejedelen 4 180°, træk lejebolten 5ud og sæt den 

omvendt i igen. Montér begge dele i lejekonsollen bp : 
Skub bolten ind i dørlejet gennem lejekonsollen, sving 
lejedelen ind, skub den op og formontér den med skruen 
3.

W Justér døren ved hjælp af langhullet i lejekonsollen bp så 
den flugter med apparathuset, spænd så skruen  3fast.

W Sæt sokkelblænden 1på og pres den på, til den går i 
hak. 

W Sæt afdækningen 2ind i sokkelblænden foran, mens 
døren er åben, og lad den gå i hak bagtil. 

W dørhåndtag bl og propper bm *: Åbn døren og lad tryk-
pladerne * bn forsigtigt gå ud af hak foran og skub dem til 
side i siden; skru håndtaget af. 

 Gå frem i modsat rækkefølge ved monteringen: skub 
trykpladerne på og sørg for, at de går rigtigt i hak. 

________________________________________________
Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og 
modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os 
retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
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Gerätebezeichnung
Appliance designation

Désignation de l‘appareil
Apparaataanduiding

Denominazione apparecchio
Designación de aparato
Designação do aparelho
бозначение устройства

Označení přístroje
Позначення до приладу
Oznaczenie urządzenia

Χαρακτηρισμός της συσκευήςμός της συσκευής
Apparatets betegnelse

Laitteen nimike
Utstyrets betegnelse

Skåpbeteckning

Höhe 
Height 

Hauteur 
Hoogte 
Altezza
Altura
Altura

Bысота
Výška 

Висота
Wysokość 

Ύψος
Højde 

Korkeus 
Høyde 
Höjd
A

SBS 6352 1664

SBSes 6352 1664

SBS 7252 1841

SBS 7212 1841

SBSes 7252 1841

SBSesf 7212 1841

SBSes 7155 1841

SBSes 7253 1841

SBSes 7353 1841

SBS 7262 1841

SBSes 7263 1841

SBSes 7273 1841
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Montagevejledning Side-by-Side 
kombination

Ved de opstillede apparater skal fryseren hhv. apparatet 
med en fryserdel altid stå til venstre. Fryserdelen/appa-
ratet er udstyret med et sidevægsvarmeanlæg på den 
pågældende side, som vender indad. Dette forebygger 

dannelsen af kondensvand.

Til montage af kombinationen har De brug for følgen-
de værktøj: Vaterpas, elektrisk skruetrækker, skrue-

trækker torx 25, skruenøgle SW 19, SW 8, topnøgle SW 5.
Alle montagedele leveres sammen med apparatet.

Træk venligst inden montage alle beskyttelsesfolier af 
fra apparatets overflade.

Hvert apparat rettes ud for sig ved hjælp af vaterpas. Den 
justerbare fod B* foran drejes helt ind.

Begge apparater skubbes sammen indtil der er en afstand 
på 10 mm og de flugter foran.

Apparaterne rettes ud ved hjælp af de forreste justerbare 
fødder 1 og justeringsakserne 2 af de bageste juster-
bare fødder.
Til indstilling af de forreste justerbare fødder 1 anvendes 
den vedlagte skruenøgle 3 SW 19.

 Til justeringsakserne* 2 af de bageste justerbare 
fødder* anvendes en topnøgle 4 SW 5.
 Til præcis udretning benyttes et vaterpas.

Giv agt: Apparaternes oversider skal være rettet ud til 
samme højde og samme beliggenhed. Kun på denne 
måde opnår man, at afdækningen er anbragt korrekt.

•

•

•

•

−

−

Inden den nedre montagevinkel 6 skrues fast, trykkes ap-
paraterne sammen hhv. rettes de ud påny. Herefter skrues 
montagevinkelen 6 fast med de vedlagte skruer 7. 
Giv agt Apparatkombinationen må først bevæges 
igen, når alle montagevinklerne er fast monteret.

Den leverede store montagevinkel 9 skrues fast foroven 
på forsiden ved hjælp af skruerne 8; lav entuelt forinden 
passende huller eller benyt en elektrisk skruetrækker. Før 
og under fastskruningen skal apparaterne trykkes sam-
men og eventuelt rettes ud påny.

De brede montagevinkler bl anbringes på bagsiden foro-
ven og forneden. De øvre montagevinkler skubbes op til en 
afstand på 100 mm fra overkanten. Den nedre montagevin-
kel sættes ind i den passende udsparing (Z).
De to montagevinkler bl skrues fast i siden med de levere-
de sekskantskruer bm.
For at forhindre vibrationslyde i at opstå må hverken 
vinkler eller skruer komme i kontakt med rørene på 
bagsiden!

•

•

•

•
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På forsiden trykkes den lange ædelstålliste bn ind i den lo-
drette spalte. Pas på, at listen står på montagevinklen 6.
Inden isætning presses listen bn sammen over hele 
længden. Det bliver således nemmere at sætte listen 
ind i spalten. Til isætning af listen anvendes en blød 
klud for at undgå buler og fordybninger i ædelstållis-
tens overflade. 
Listen sættes omhyggeligt og lige ind i spalten for at 
opnå en optimal forbindelse. 
Træk ædelstållistens beskyttelsesfolie af.

På oversiden trykkes den korte liste bo ind i spalten. Pas 
på, at afdækningslistens udsparing peger mod apparatets 
forside. Listen skal flugte med apparatets top på forkanten.

Kombinationen tilsluttes nu til strømnettet i henhold til de 
enkelte apparaters brugsvejledninger.

!

Til apparater med integreret ismaskine:
Apparatet tilsluttes til en fast vandtilførsel i henhold til 
ismaskinens montagevejledning.

Skub kombinationen forsigtigt til den ønskede position. 
De justerbare fødder på indersiden A drejes opad. På 
denne måde er det nemmere at bevæge kombinatio-
nen.

•

•

•

•

Afdækningen bp skubbes på det endnu åbne mellemrum 
af de to betjeningspaneler. Pas på, at afdækningens yder-
sider flugter med betjeningspanelerne. Til dette formål kan 
afdækningen trækkes ud. 

Den leverede nederste afdækningsvinkel bq sættes på for-
bindelsen fra siden og skubbes på. 

Kontroller kombinationen i den endegyldige opstillingspo-
sition og ret i givet fald endnu en gang ud med vaterpas.
De midterste justerbare fødder (A) skrues ud igen, indtil de 
rører ved gulvet. 
Den justerbare fod 5 ved lejebukken (B) drejes ud for at 
støtte døren.

•

•

•

•

•

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og model-
ler. Vi beder om forståelse for, at vi må forbeholde os ændringer i form og 
udstyr og vedrørende tekniske detaljer
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