
BRUGERVEJLEDNING 
 

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN 
 

• ADVARSEL: For at undgå fare på 
grund af ustabilitet skal placering 
eller montering af apparatet ske i 
overensstemmelse med 
producentens anvisninger. 
• ADVARSEL: Sørg for, at 
ventilationsåbningerne i apparatet 
ikke blokeres eller tildækkes. 
• ADVARSEL: Beskadig ikke 
apparatets kølesystem. 
• ADVARSEL: Brug aldrig andre 
mekaniske, elektriske eller kemiske 
anordninger til at fremskynde 
afrimningen end dem, der anbefales 
af producenten. 
• ADVARSEL: Brug eller anbring 
aldrig andet elektrisk udstyr i 
apparatet end det, der er 
udtrykkeligt autoriseret af 
producenten. 
 
Oplysning: Dette apparat 
indeholder ikke CFC. 
Kølesystemet indeholder R134a 
(HFC) eller R600a (HC) (se 
typepladen indeni skabet). 
• Apparater, der indeholder isobutan 
(R600a): Isobutan er en naturlig 
gasart, der ikke påvirker miljøet, 
men den er brændbar. Det er 
således nødvendigt at sikre sig, at 
kølesystemet ikke er defekt. Vær 
altid forsigtig ikke at beskadige 
kølesystemet. 
 

• Dette produkt kan indeholde 
fluorholdige drivhusgasser, der er 
omfattet af Kyoto-protokollen; 
kølemidlet er indeholdt i et 
hermetisk forseglet system. 
Kølemiddel: R134a har et globalt 
opvarmningspotentiale (GWP) på 
1300. 
• C-pentan anvendes som 
blæsemiddel i isoleringsskummet, 
og det er en brændbar gas. Vær 
særlig opmærksom under 
bortskaffelseshandlinger. 
• Dette produkt er beregnet til 
husholdningsbrug samt til brug: 
- i køkkenet på arbejdspladser, 
kontorer og/eller forretninger 
- på gårde og af kunder på hoteller, 
moteller og lignende boligtyper; 
- på Bed & Breakfast-værelser; 
- catering og lignende ikke-detail 
anvendelse 
• Opbevar aldrig produkter med 
eksplosive stoffer, som f.eks. 
aerosolspray med brændbare 
drivmidler, i dette apparat. 
• Apparatet kan bruges af børn på 
over 8 år og personer med fysiske, 
sensoriske eller mentale handicap 
eller med manglende erfaring og 
viden, hvis disse personer er under 
opsyn eller er oplært i brugen af 
apparatet på en sikker måde og 
forstår de involverede farer. 
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• Rengøring og vedligeholdelse må 
ikke foretages af børn, medmindre 
de er under opsyn. 
• For at undgå risikoen for at blive 
lukket inde og/eller kvalt må børn 
aldrig lege ved eller gemme sig 
inden i skabet. 
• Strømforsyningen skal kunne 
afbrydes enten ved at tage stikket 
ud eller ved hjælp af en multi-polet 
afbryder, der er anbragt før 
stikkontakten og installeret i 
overensstemmelse med nationale 
sikkerhedsstandarder. 
• Apparatet skal sluttes til en 
stikkontakt med jordforbindelse: 
apparatet skal tilsluttes et godkendt 
system med jordforbindelse. 
• Brug ikke stikdåser/multistikdåser 
eller forlængerledninger. 

• Under opstillingen kontrolleres det, 
at apparatet ikke beskadiger 
elkablet. 
• Ryk ikke strømforsyningskablet 
ud. 
• Flytning og opstilling af apparatet 
skal foretages af to eller flere 
personer. 
• Installation eller vedligeholdelse, 
inkl. udskiftning af beskadiget 
elledning, skal udføres af en 
specialiseret eller kvalificeret 
elinstallatør i henhold til 
producentens anvisninger og 
gældende lovgivning. Reparér eller 
udskift ingen af apparatets dele, 
inkl. en beskadiget elledning, 
medmindre det kræves specifikt i 
brugervejledningen. 

MILJØBESKYTTELSE 
1. Emballage 
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med 
genbrugssymbolet . Skal skrottes i henhold til 
gældende regler. Emballagen (plastposer, 
polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns 
rækkevidde, da den udgør en potentiel fare. 
2. Bortskaffelse/skrotning 
Apparatet er fremstillet af genbrugelige materialer. 
Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 
2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE). Ved at sikre at dette apparat bortskaffes på 
forsvarlig vis, kan brugeren hjælpe med til at forhindre 
eventuelle skadelige påvirkninger af miljøet og 
folkesundheden. 

Symbolet  på apparatet eller den medfølgende 
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må 
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal 
afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug 
af elektrisk og elektronisk udstyr. 

Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og 
hylderne og klippe netledningen af, så børn ikke kan 
gemme sig i apparatet. 
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale regler 
for bortskaffelse af affald og sendes til specielle 
affaldsstationer. Det må ikke efterlades i miljøet selv i 
få dage, hvor det kan udgøre en fare for børn. 
Vedrørende yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette produkt bedes du 
kontakte de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller forretningen, hvor 
produktet er købt. 
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EU-overensstemmelseserklæring  
• Dette apparat er beregnet til opbevaring af 
madvarer, og det er fremstillet i overensstemmelse 
med EU-forordning nr. 1935/2004. 
• Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført 
i overensstemmelse med: 

- Sikkerhedskravene i "Lavspændingsdirektiv 
2006/95/EF (der erstatter 73/23/EØF og efterfølgende 
ændringer) 
- Beskyttelseskravene i "EMC"-direktivet 
2004/108/EF;

 

FØR APPARATET TAGES I BRUG 
Læs brugervejledningen, som indeholder en 
beskrivelse af apparatet samt nyttige råd, for at 
sikre optimal brug af apparatet. Gem 
brugervejledningen til eventuel senere brug. 
1. Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget, og at 
døren lukker korrekt. Eventuelle skader skal 
anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra 
leveringen. 

2. Det anbefales at vente mindst 2 timer efter 
opstilling med at starte apparatet, således at 
kølesystemet fungerer perfekt. 
3. Rengør apparatet indvendigt, før det tages i brug.  
 
 

 
ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 

 
OPSTILLING 
• Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet 
ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv). 
• Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en 
varmekilde. 
• Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå 
vægten, og på et passende anvendelsessted. 
• Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med 
rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der 
svarer til den klimakategori, som er angivet på 
typepladen. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis 
det i en længere periode får lov til at stå i en 
temperatur over eller under det angivne interval. 

 
• Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til 
spændingen i hjemmet. 
 
SIKKER BRUG 
• Opbevar og/eller brug aldrig benzin, gas eller andre 
brændbare væsker/dampe i nærheden af dette eller 
andet elektrisk udstyr. Dampene kan starte en brand 
eller en eksplosion. 
• Den ugiftige væske i fryseelementerne (findes i 
visse modeller) må ikke indtages. 

• Isterninger og sodavandsis må ikke indtages 
umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de 
kan give frostskader. 
• For produkter, som er designet til at bruge et luftfilter 
inde i en tilgængelig ventilatordæksel, skal filteret altid 
være isat, når køleskabet er i drift. 
• Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse 
skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen 
afbrydes på hovedafbryderen. 
• Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske 
madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af 
frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt 
fremstilling af isterninger. 
• Glasflasker med væsker må ikke anbringes i 
fryseafdelingen, da de kan gå i stykker. 
• Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte 
kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige 
overflader. 
• "Pæren i apparatet er specielt designet til apparater 
beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til 
almindelig belysning i husholdningen (EC Regulation 
244/2009)". 
 
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
eventuelle skader på personer eller ting som følge 
af manglende overholdelse af disse regler 
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RÅD OM ENERGIBESPARELSE 
 
• Apparatet skal placeres på et tørt sted med 
tilstrækkelig udluftning og ikke tæt på varmekilder 
(som f.eks. radiator, komfur, etc.) og ikke i direkte 
sollys. Anvend om nødvendigt en isolerende plade. 
• Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig 
ventilation. 
• Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet 
øger energiforbruget og reducerer afkølingens 
effektivitet. 
• Apparatets indvendige temperatur afhænger af 
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit 
døren åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning 
ved indstillingen af temperaturen. 
• Varme madvarer skal altid køles ned, før de 
anbringes i apparatet. 

• Når madvarerne er lagt i fryseren, skal man sikre 
sig, at døren lukker korrekt. 
• Reducér døråbning til et minimum.  
• Ved optøning af frostvarer skal de placeres i 
køleskabet. De frosne produkters lave temperatur 
køler maden i køleskabet. 
• En beskadiget pakning skal udskiftes så hurtigt som 
muligt. 
• Produkter i høje energiklasser er udstyret med 
højeffektive motorer, der forbliver i drift i længere tid, 
men har et lavt strømforbrug. Det er helt naturligt, at 
motoren fortsætter med at køre i længere perioder. 
 

 
BESKRIVELSE OG BRUG 

BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1) 
1. Håndtag. 
2. Lås (hvis det findes). 
3. Tætning. 
4. Prop til afrimningsvandets udløbskanal (afhængig 
af model). 
5. Betjeningspanel. 
6. Kurv (afhængig af model). 
7. Kondensator (på bagsiden). 

OPSTILLING 
• Se afsnittet "Før ibrugtagning". 
• Tag produktet ud af emballagen. 
• Fjern de 4 afstandsstykker, der er indsat mellem 
låget og fryseren (figur 3). 
• Advarsel: To af de fire afstandsstykker skal 
anbringes i plastbeslagene på kondensatoren 
bag på produktet (fig. 3). 
Det er nødvendigt for at sikre den korrekte afstand 
mellem produktet og væggen. 
• Sørg for, at proppen i udløbskanalen til 
afrimningsvandet (afhængigt af model) sidder korrekt 
(4). 
• For at undgå eventuelle skader ved åbning af 
fryserens låg samt for en korrekt funktion anbefales 
det, at der er en åbning på mindst 7 cm fra 
apparatets bagside og 7 cm fra apparatets sider. 
• Montér tilbehøret (afhængigt af model). 

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET (fig. 2) 
a. Rød kontrollampe: Når den blinker, angiver det 
en alarmtilstand (se afsnittet 
"FEJLFINDINGSOVERSIGT") 

b. Grønne kontrollamper: Disse lamper angiver, at 
apparatet er i drift og at temperaturen er indstillet til: 
b1 mindre kold temperatur (højre kontrollampe 
lyser); anvend denne indstilling, hvis apparatet er 
halvfyldt for at optimere energiforbruget. 
b2 middeltemperatur (midterste kontrollampe lyser) 
b3 meget kold temperatur (venstre kontrollampe 
lyser) 

Alle grønne kontrollamper tændt: Funktionen 
LYNINDFRYSNING er aktiv; se afsnittet "Indfrysning 
af friske madvarer". 
c. Knappen Regulering af temperaturen: anvendes 
til at justere den indstillede temperatur og 
aktivere/deaktivere funktionen Lynindfrysning. 

Tryk gentagne gange på indstillingsknappen (3) for at 
vælge den ønskede temperatur: 
Opbevaringstemperaturen ændres hver gang, der 
trykkes på knappen. 
Tryk i ca. 3 sekunder for at aktivere/deaktivere 
funktionen Lynindfrysning: alle grønne kontrollamper 
blinker samtidig 3 gange og forbliver derefter tændt. 
 
 
Bemærk: 
Indstillingerne vil blive gemt i hukommelsen, også selv 
om der forekommer strømafbrydelse. Den tid, det 
tager for fryseren at komme ned på den indstillede 
temperatur, kan variere afhængigt af de klimatiske 
forhold og den valgte temperatur. 
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Igangsætning af apparatet 
• Slut apparatet til strømforsyningen. 
• Den grønne kontrollampe lyser (middeltemperatur). 
• Den røde kontrollampe blinker for at angive, at den 
indvendige temperatur endnu ikke er tilstrækkeligt 
lav til at placere madvarerne. Den røde kontrollampe 
slukkes ca. 6 timer efter igangsætning af apparatet. 
• Når den røde kontrollampe er slukket, er produktet 
klar til indfrysning. 
Bemærk: 
Da tætningslisten er lufttæt, er det ikke muligt at 
åbne låget igen, straks efter at det er blevet lukket. 
Man skal vente et par minutter, før låget atter kan 
åbnes. 
 
INDFRYSNING AF MADVARER  
Klargørelse af friske varer til indfrysning 
• Før indfrysningen skal de friske madvarer pakkes i: 
stanniol, plastfilm, vandtætte plastposer, 
plastbeholdere med låg, som er egnede til de 
pågældende madvarer. 
• Madvarerne skal være friske, modne og af bedste 
kvalitet for at opnå den bedste kvalitet af frossen 
mad. 
• Friske grøntsager og frugt skal helst indfryses lige 
efter høsten for at bevare den oprindelige 
næringsværdi, konsistens, farve og smag. 
• Varme madvarer skal altid køles ned før 
anbringelse i apparatet. 
Indfrysning af friske madvarer 
• Anbring madvarer, der skal indfryses, i direkte 
kontakt med fryserens vægge (fig. 4) 
A) - varer, der skal indfryses, 
B) - allerede frosne varer. 
• Friske varer, der skal indfryses, bør ikke komme i 
kontakt med allerede indfrosne varer. 
• For at opnå en bedre og hurtigere indfrysning, 
anbefales det at inddele varerne i små pakker, 
hvilket også er nyttigt ved anvendelsen af de frosne 
varer. 
1. Mindst 24 timer før indfrysning af friske madvarer 
aktiveres funktionen lynindfrysning ved at trykke på 
knappen c i ca. 3 sekunder. Alle grønnne 
kontrollamper (b) tændes. 
2. Anbring madvarerne, der skal indfryses, inde i 
apparatet og hold låget lukket i 24 timer. Madvarerne 
er indfrosne efter 24 timer. Funktionen 
Lynindfrysning deaktiveres ved at trykke på knappen 
c i ca. 3 sekunder. 
Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, 
deaktiverer apparatet automatisk funktionen ca. 
50 timer efter aktiveringen 
 
 
 
 

OPBEVARING AF MADVARER 
Se tabellen på apparatet. 
Klassificering af indfrosne varer 
Kom de frosne produkter i fryseren og klassificer 
dem; det anbefales at mærke emballagen med dato, 
så holdbarhedsdatoen vist i fig. 5 kan overholdes. 
 
Råd om opbevaring af frostvarer 
Ved køb af frostvarer skal man: 
• Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da 
varen ellers kan forringes. Hvis en pakke er bulet 
eller har fugtige pletter, har den ikke været opbevaret 
under optimale betingelser og kan have været udsat 
for delvis optøning. 
• Køb frostvarer som det sidste, og transporter 
produkterne i en termopose. 
• Kom varerne i apparatet umiddelbart efter 
hjemkomsten. 
• Undgå eller begræns så vidt muligt 
temperaturudsving. 
• Følg altid anvisningerne på emballagen vedrørende 
opbevaring af frostvarer. 
Bemærk: 
Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes 
straks 
Genindfrys ikke optøede madvarer, medmindre 
de først er blevet tilberedt. Optøede madvarer 
kan indfryses efter tilberedning. Ved langvarige 
strømafbrydelser: 
• Åbn kun låget for at anbringe køleelementer 
(hvis de medfølger) over de frosne madvarer i 
højre og venstre side af fryseren. På denne måde 
kan man forhale temperaturstigningen i fryseren. 
 
AFISNING AF FRYSEREN 
Det anbefales at afise fryseren, når islaget på 
væggene er ca. 5-6 mm tykt. 
• Træk stikket ud af stikkontakten. 
• Tag madvarerne ude af fryseren, pak dem ind i 
avispapir, og læg dem et meget køligt sted eller i en 
køletaske. 
• Lad fryserens låg stå åbent. 
• Tag den indvendige prop ud af afløbskanalen 
(afhængig af model) (fig. 6). 
• Tag den udvendige prop ud af afløbskanalen 
(afhængig af model) og anbring den som vist i 
figur 6. 
• Sæt en balje under afløbet til opsamling af 
afrimningsvandet. Anvend eventuelt opdeleren til 
formålet (fig. 6). 
• Ønskes en hurtig afisning anvendes en spartel til at 
fjerne islaget fra fryserens vægge. 
• Fjern islaget fra fryserens bund. 
• For at undgå uoprettelig skade på fryseren må der 
ikke anvendes spidse eller skarpe metalgenstande til 
at fjerne islaget med. 
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• Der må ikke anvendes skuremidler, og fryseren må 
ikke opvarmes kunstigt. 
• Fryseren tørres grundigt efter indvendigt. 
• Efter endt afisning sættes proppen på plads. 
 
GENEREL RENGØRING 
• Fjern islaget, der danner sig på de øverste kanter 
(se fejlfindingsoversigten). 
• Efter afisning rengøres fryseren indvendigt med en 
svamp, der er fugtet i lunkent vand og/eller et 
neutralt rensemiddel. 
• Rengør motorens ventilationsrist (afhængig af 
model). 
• Rengør kondensatoren bag på fryseren. 
Før der udføres nogen som helst form for 
vedligeholdelse, skal stikket trækkes ud af 
stikkontakten. 
Skuremidler, ståluld og pletfjernere (f.eks. 
acetone, triklorætylen) må ikke anvendes til 
rengøring af fryseren. 
For at sikre den bedste funktion af fryseren, 
anbefales det at rengøre og vedligeholde 
fryseren mindst en gang om året. 
 
UDSKIFTNING AF PÆREN I LÅGETS LÅG 
(afhængig af model) 
• Træk stikket ud af stikkontakten. 
• Fjern lampedækslet som vist i figur 7. 
• Fjern pæren og udskift den med en ny af samme 
volt og watt. 
• Sæt lampedækslet tilbage på plads, og sæt stikket i 
stikkontakten. 
 
FEJLFINDINGSOVERSIGT 
1. Den røde kontrollampe blinker. 
• Er der strømafbrydelse? 
• Foretages der afisning? 
• Er låget på fryseren lukket korrekt? 
• Er fryseren opstillet i nærheden af en varmekilde? 
• Er ventilationsristen og kondensatoren rene? 
2. Alle kontrollamperne blinker samtidig. 
• Kontakt serviceafdelingen. 
3. Produktet støjer for meget. 
• Står fryseren helt vandret? 
• Er fryseren i berøring med møbler eller genstande, 
der kan forårsage vibrationer? 
• Er emballagen fjernet fra fryserens underside? 
Bemærk: Lyde fra kølesystemet, også efter 
kompressoren er standset, er helt normale. 
4. Kontrollamperne er slukkede, og produktet 
fungerer ikke. 
• Er der strømafbrydelse? 

• Er stikket sat korrekt i stikkontakten? 
• Er elkablet beskadiget? 
5. Alle kontrollamperne er slukkede, og produktet 
fungerer. 
• Kontakt serviceafdelingen. 
6. Kompressoren kører konstant. 
• Er der blevet anbragt varme madvarer i produktet? 
• Har fryserens låg været holdt åbent i længere tid? 
• Er fryseren anbragt i et rum, der er for varmt, eller i 
nærheden af en varmekilde? 
• Er funktionen Lynindfrysning blevet aktiveret? (alle 
grønne kontrollamper tændt) 
7. Kraftig isdannelse på de øverste kanter. 
• Er propperne til afløbet for afrimningsvandet 
anbragt korrekt? 
• Er låget på fryseren lukket korrekt? 
• Er lågets tætning beskadiget eller deform? 
(Se afsnittet "Opstilling") 
• Er de 4 afstandsstykker blevet fjernet? (Se afsnittet 
"Opstilling") 
8. Dannelse af kondens på fryserens yderside. 
• Dannelsen af kondens er helt normalt under 
særlige klimaforhold (fugtighed over 85%), eller hvis 
apparatet er installeret i fugtige rum uden udluftning. 
Kondensen forringer imidlertid ikke fryserens 
præstationer. 
9. Det indvendige rimlag er ikke ensartet. 
• En ujævn dannelse af rimlag er helt normal. 
 
SERVICE 
Før serviceafdelingen kontaktes: 
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlene. 
2. Start apparatet igen for at se, om fejlen er 
afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes 
strømmen igen, og operationen gentages efter en 
time. 
3. Hvis problemet stadig er til stede, kontaktes 
servicecenteret. 
Oplys venligst: 
• Fejltypen 
• Modellen 
• Servicenummeret (nummeret står efter ordet 
SERVICE på typepladen, der er anbragt bag på 
fryseren) 
• Din adresse 
• Dit telefonnummer. 
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