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Fryseren med  symbolet er beregnet til nedfrysning af friske fødevarer og til opbevaring af 
frosne fødevarer samt til at lave isterninger. Læs omhyggeligt brugsanvisningen. De finder en 
beskrivelse af fryseren og praktiske råd om funktion, nedfrysning og opbevaring af fødevarer.

BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1)
Betjeningspanel
A) Kontrollampe for fryserens funktion (grønt lys)
B) Kontrollampe for temperatur (rødt alarmlys)
C) Knap til indstilling af temperaturen (termostat)
D) Afbryderknap for akustisk signal ved "dør åben" (ekstraudstyr)
E) Kurve (til nedfrysning og opbevaring af frostvarer)
F) Kurv kun til opbevaring.
G) Eutektisk system: Fjern fra skuffe F og sæt det ind i afdeling E for at optimere produktets 

forbrug.
Nogle modeller er forsynet med beholdere med kølevæske (kuldeakkumulatorer).

OPSTILLING
Kontrollér, at fryseren ikke er beskadiget. Hvis der er sket skader under transporten, skal dette 
meddeles Deres forhandler indenfor 24 timer efter afleveringen. Fryseren må ikke opstilles tæt på 
varmekilder, såsom komfur, centralvarme, radiator, i direkte sollys osv. Den skal placeres på et 
tørt og ventileret sted. 

Bemærk: Stikkontakten skal være tilgængelig efter opstillingen, så man om nødvendigt kan 
afbryde. Hvis dette ikke er muligt, tilsluttes fryseren via en tilgængelig, topolet afbryder med en 
kontaktafstand på mindst 3 mm.

KEND DERES FRYSER
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ELEKTRISK TILSLUTNING OG DRIFT
Kontrollér, at spændingen på mærkepladen inde i fryseren svarer til spændingen i Deres hjem. 
Dette apparat skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Forhandleren 
fraskriver sig ethvert ansvar for skade på personer eller ting, hvis dette regulativ ikke 
overholdes.
Hvis termostatknappen ikke er indstillet til symbol •, når stikket sættes i stikkontakten, lyser 
de grønne og røde lamper (A) og (B) (fig. 1). Den grønne kontrollampe vil altid være tændt 
og angiver, at fryseren er i funktion. Den røde kontrollampe forbliver tændt, indtil den rigtige 
temperatur er opnået. Den tændes igen, hvis temperaturen i fryseren stiger på grund af, at 
døren åbnes mange gange og i lang tid eller, hvis fryseren fyldes med friske fødevarer, som skal 
nedfryses.

INDSTILLING AF TEMPERATUREN
Termostaten (se fig. 1) gør det muligt at regulere temperaturen inde i fryseren. Position "•" 
betyder, at funktionen i øjeblikket er afbrudt. Den ideelle temperatur til opbevaring af 
frostvarer i længere tid er -18° C. Ved en normal rumtemperatur fra +20° C til +25° C 
anbefaler vi, at termostatknappen stilles i midten. Hvis De ønsker lavere (koldere) eller 
højere (varmere) temperatur end -18° C, skal termostatknappen drejes til et henholdsvis 
højere eller lavere trin. Husk på, at temperaturen i fryseren blandt andet afhænger af, hvor 
den er placeret, omgivelsestemperaturen og hvor tit den åbnes. Indstillingen af termostaten 
skal eventuelt justeres for at tage højde for disse faktorer. Læg termometret (hvis leveret) 
ind mellem de frosne varer for at kontrollere temperaturen. Hvis det lægges ovenpå 
varerne viser det kun lufttemperaturen, som ikke svarer til fødevarens temperatur.

BRUG AF FRYSEREN
Dette apparat er udstyret med et lydsignal, som høres, hvis døren står åben (afhængig af model).

INDFRYSNING (fig. 2)
Den maksimale mængde mad, som kan fryses indenfor 24 timer ved en rumtemperatur på +25° C, 
er angivet på mærkepladen.
Læg aldrig varme fødevarer i fryseren. Frys aldrig optøede eller delvist optøede fødevarer igen.
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Pak de fødevarer, der skal indfryses, ind i aluminiumsfolie, frysefilm eller egnede beholdere. Skriv 
indhold og indfrysningsdato på hver pakke. Fryseren holder den korrekte opbevaringstemperatur 
selv ved strømafbrydelse i op til 15 timer.
Det tilrådes imidlertid, at døren holdes lukket under strømafbrydelsen.
Sodavand må ikke fryses og nogle produkter, såsom aromatiseret vandis, bør ikke indtages 
for koldt.
Bemærk: På grund af dørtætningens effektivitet er det ikke altid muligt at åbne døren lige efter, at 
den er blevet lukket. Vent et par minutter, før De prøver at åbne den igen.

FREMSTILLING AF ISTERNINGER
Fyld isterningsbakken 3/4 op med vand og stil den i fryseren. Hvis isterningsbakken er frosset 
fast, må De aldrig forsøge at løsne den med skarpe genstande eller en kniv, da disse kan 
ødelægge apparatet. Brug i stedet skaftet på en ske. For at fjerne isterninger fra plastbakker skal 
de bøjes lidt.
Bemærk: Tag aldrig isterninger eller ispinde i munden lige efter disse er taget ud af fryseren, da 
dette kan forårsage forfrysninger.

OPBEVARING AF FROSTVARER
Når De køber frostvarer, anbefales det at bruge termiske poser eller kolde kasser. De bør være de 
seneste indkøb, og skal pakkes godt ind i avispapir. Anbring hurtigst muligt frostvarerne i fryseren. 
Produkterne skal bruges inden udløbsdatoen på pakken.

OPTØNING
Her er nogle forslag:
Rå grøntsager: Skal ikke optøs, men kommes direkte i kogende vand og tilberedes som 
sædvanlig.
Kød (store stykker): Optøs i køleskabet uden at være pakket ud. Læg det ved stuetemperatur i 
nogle timer før tilberedning.
(Små stykker): Optøs ved stuetemperatur eller tilberedes med det samme.
Fisk: optøs indpakket i køleafdelingen, eller tilberedes direkte, inden de er helt optøet.
Tilberedte madvarer: Genopvarm i ovn uden at tage dem ud af aluminiumsemballagen.
Frugt: Optøs i køleskab.

AFRIMNING
Foretag en afrimning mindst 2 eller 3 gange om året og altid, hvis isen på væggene er cirka 3 mm 
tyk. Vi anbefaler, at De regelmæssigt fjerner isen fra indfrysningsristene med en plastik skraber. 
Brug aldrig knive eller skarpe genstande til at fjerne isen med. Afrim fortrinsvis, når mængden 
af frostvarer er lille. Pak frostvarerne ind i aviser (eller i et tæppe) og anbring dem i køleskabet 
eller på et koldt sted. Drej termostatknappen til position •, tag stikket ud af stikkontakten og 
lad døren stå åben. Fjern udtrækskurvene ved at løfte dem op og trække dem ud. Anvend ikke 
afrimningsspray, da det kan indeholde giftige stoffer. Rengør og aftør omhyggeligt fryseren efter 
afrimningen. Sæt stikket i stikkontakten igen. Læg de frosne varer tilbage i fryseren.
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Ukorrekt drift af fryseren skyldes ikke altid en fejl, men kan også skyldes forkert opstilling eller 
brug. For at undgå unødvendige serviceopkald som De skal betale for, foreslår vi, at De gør 
følgende:
Hvis den røde kontrollampe blinker eller konstant er tændt, er den indvendige temperatur 
for høj. Kontrollér, om:
• døren er lukket rigtigt
• termostaten står på den rigtige indstilling (se afsnittet "Indstilling af temperaturen")
• fryseren står for tæt på en varmekilde
• der er et tykt lag is på indervæggene
• luften kan cirkulere frit i fryseren.
Kompressoren kører konstant. Kontrollér, om:
• rumtemperaturen er for høj
• døren er åbnet for mange gange.
Fryseren er meget støjende. Kontrollér, om:
• fryseren står i vater.
Fryseren virker ikke. Kontrollér, om:
• termostatknappen er i position •
• der er strømsvigt
• stikket er sat korrekt i stikkontakten
• HFI-afbryderen er udløst, eller om der er gået en sikring
• ledningen er beskadiget (se også Bemærk).

Bemærk: Ved udskiftning af en beskadiget elledning skal De kontrollere, at den er forbundet og 
fastgjort korrekt. Tilkald service, hvis De har fulgt ovenstående kontroller, og fryseren stadig ikke 
fungerer korrekt. Angiv tydeligt, hvad der er galt, modellen og fryserens serienummer.

SERVICE

For at opnå en god funktion og lang levetid for fryseren vil en periodisk og passende 
vedligeholdelse være nødvendig Tag altid stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. Rengør 
periodisk inde i fryseren med en opløsning af vand og eddike. Skyl, og tør grundigt af. Brug 
aldrig skurepulver eller rengøringsmidler. Rengør en gang imellem dørtætningslisterne med vand 
og tør dem omhyggeligt af. Undgå at dørtætningslisten tilsøles med olie eller andet fedt. Efter 
rengøringen sættes stikket igen i stikkontakten.

RÅD FOR FERIE
Hvis De er væk i lang tid, tages stikket ud af stikkontakten og fryseren tømmes helt. Rengør den 
indvendig. Lad døren stå åben for at forhindre, at der opstår dårlig eller muggen lugt. Hvis De er 
væk i kort tid, skal De lade fryseren fungere som normalt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


