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Fryseren du nettopp har kjøpt og som er merket med -symbolet, muliggjør nedfrysning av 
ferske og tilberedte matvarer, produksjon av isbiter og oppbevaring av frosne matvarer. Les disse 
instruksene nøye, ettersom de gir en beskrivelse av fryseren og nyttige tips som setter deg stand 
til å få den beste ytelsen som er nødvendig for å fryse fersk mat og å oppbevare allerede frosne 
matvarer.

BESKRIVELSE AV FRYSEREN (Fig. 1)
Kontrollpanel
A) Driftskontrollampe (grønt lys)
B) Temperaturkontrollampe (rødt alarmlys)
C) Temperaturreguleringsbryter (termostat)
D) Alarmbryter for åpen dør (utstyrsavhengig)
E) Kurver (nedfrysnings- og oppbevaringskurver)
F) Kurv for kun oppbevaring.
G) Eutektisk system: ta ut av skuff F og sett inn i den høye seksjonen E for å optimalisere 

produktets forbruk.
Noen modeller er utstyrt med beholdere som er fylt med avkjølingsvæske (eutektisk blanding).

MONTERING
Kontroller at fryseren ikke er skadet. Transportskader må meldes til forhandleren innen 24 timer 
fra mottak av produktet. Fryseren bør ikke monteres i nærheten av varmekilder som komfyrer, 
radiatorer, kjeler, sollys osv. Den må stå på et godt ventilert og tørt sted. 

Advarsel: Tilgang til støpselet må være garantert selv etter montering av fryseren, slik at det kan 
tas ut av kontakten hvis det er behov for det. Alternativt kan fryseren koples til nettet ved hjelp av 
en topolet bryter med kontaktseparasjon på 3 mm, som plasseres på et tilgjengelig sted.

BLI KJENT MED FRYSEREN
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ELEKTRISK TILKOPLING OG DRIFT
Kontroller at nettspenningen som er oppgitt på typeplaten, som sitter inne i fryseren, svarer til 
nettspenningen i ditt hjem. Jording av denne fryseren er påbudt ved lov. Produsenten vil 
ikke godta noe ansvar for personskade eller skade på gjenstander, som oppstår fordi 
dette kravet ikke etterleves.
Når fryseren er tilkoplet, tennes den grønne og røde lampen (A) og (B) (fig. 1) hvis 
termostatbryteren ikke står på symbolet •. Den grønne kontrollampen lyser alltid og indikerer at 
fryseren er i drift. Den røde kontrollampen lyser inntil den angitte driftstemperaturen er nådd. Den 
tennes igjen når temperaturen inne i fryseren stiger på grunn av hyppig eller langvarig døråpning, 
og når fryseren er blitt fylt med fersk mat som skal fryses.

REGULERING AV TEMPERATUREN
Termostaten (fig. 1) styrer temperaturen inne i fryseren. Posisjonen • indikerer at driften av 
fryseren er avbrutt. Den ideelle temperaturen for langvarig oppbevaring av frosne matvarer 
er -18 °C. Ved normal romtemperatur (mellom +20 °C og +25 °C) anbefaler vi at du setter 
termostatbryteren i en midtstilling. For å oppnå kaldere eller varmere temperaturer enn -18 °C 
må du sette termostatbryteren på henholdsvis høyeste eller laveste stilling. Vi minner om at 
de innvendige temperaturene påvirkes av hvor fryseren står, lufttemperaturen rundt og hvor 
ofte døren åpnes. Det kan derfor være nødvendig å variere innstillingen av termostaten for å 
ta hensyn til disse faktorene. Du kan kontrollere temperaturen til den oppbevarte maten ved 
å legge termometeret (hvis det medfølger) under maten. Hvis det legges oppå maten vil det 
vise lufttemperaturen, som ikke er den samme som temperaturen til den oppbevarte maten.

BRUKE FRYSERROMMET
Denne fryseren er utstyrt med en lydalarm som lyder når døren blir stående åpen (hvis montert).

NEDFRYSNING (fig. 2)
Den mengde ferske matvarer som kan fryses ned på 24 timer ved en omgivelsestemperatur på 
+25 °C, er angitt på typeplaten.
Ikke legg varm mat i fryseren. Du må aldri gjenfryse helt eller delvis opptint mat.
Tilbered og pakk inn mat som skal fryses i aluminiums- eller plastfolie, eller legg den i egnede 
beholdere. Sett etiketter på pakkene som angir frysingsdato og innholdet. Fryserommet kan 
opprettholde lagringstemperaturen i ca. 15 timer, selv ved strømbrudd.
Vi anbefaler imidlertid at du lar døren være lukket i denne perioden.
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Kullsyreholdige drikkevarer bør ikke fryses og noen produkter, som for eksempel is med 
smakstilsetning, bør ikke spises mens de er veldig kalde.
Merk: På grunn av den effektive dørtetningen er det ikke alltid mulig å åpne fryserdøren rett etter å 
ha lukket den. Vent noen minutter før du prøver å åpne den.

PRODUKSJON AV ISBITER
Fyll isbitbrettene 3/4 fulle med vann og plasser dem i lavtemperaturrommet. Hvis brettene blir 
sittende fast til bunnen av rommet, må de ikke fjernes ved hjelp av skarpe instrumenter, fordi dette 
kan skade fryseren. Bruk om nødvendig håndtaket på en skje. Bøy plastbrettene litt for å gjøre det 
lettere å få ut isbitene.
Advarsel: Ikke spis ispinner eller isbiter umiddelbart etter å ha tatt den ut av lavtemperaturrommet, 
ettersom dette kan forårsake kuldesår.

OPPBEVARING AV FROSNE MATVARER
Når du kjøper frossenmat anbefaler vi at du bruker termovesker eller kjølebeholdere. Frossenmat 
bør være det siste du kjøper og bør pakkes godt inn i avispapir. Når du kommer hjem bør du 
legge den i fryseren med minst mulig forsinkelse. I alle tilfeller må disse varene brukes innen 
holdbarhetsdatoen som er trykket på pakken.

OPPTINING
Her er noen grunnleggende forslag:
Rå grønnsaker: Skal ikke tines, men legges direkte i kokende vann og tilberedes på vanlig måte.
Kjøtt (store stykker): Tines i kjøleskapet uten å pakkes ut. Før tilberedning bør kjøttet ligge i 
romtemperatur i noen timer.
(Små stykker): Tines i romtemperatur eller tilberedes umiddelbart.
Fisk: Tines i kjøleskapet uten å pakkes ut, eller tilberedes før den er helt tint.
Tilberedte matvarer: Varmes opp i ovnen uten å tas ut av aluminiumsbeholderen.
Frukt: Tines i kjøleskapet.

AVISING
Generelt bør du avise to eller tre ganger i året når islaget blir 3 mm tykt. Vi anbefaler at du av og 
til fjerner is fra fryseplaten med en plastskrape. Ikke bruk skarpe instrumenter. Avising bør utføres 
med minst mulig mat igjen i fryseren. Pakk frosne matvarer inn i flere lag med avispapir (eller i et 
deksel) og legg dem i kjøleskapet eller på et kjølig sted. Sett termostatbryteren på stillingen •, 
kople fryseren fra strømnettet og la døren stå åpen. Fjern kurvene ved å trekke ut og opp. Ikke 
bruk kommersielle avisingsprodukter, ettersom de kan inneholde farlige komponenter. Når 
avisingen er ferdig, må du vaske og tørke fryseren grundig. Koble fryseren til strømnettet igjen. 
Legg de frosne matvarene tilbake i fryseren.
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Feilfunksjon i fryseren skyldes ikke alltid en svikt, men kan også skyldes dårlig montering eller 
feil bruk. For å unngå unødvendige servicebesøk, som du må betale for, anbefaler vi at du leser 
denne feilsøkingsveiledningen.
Hvis den røde lampen lyser kontinuerlig eller blinker, er temperaturen inne i fryseren for høy. 
Kontroller om/at:
• døren ikke er skikkelig lukket
• termostatbryteren står i riktig stilling (se kapittelet «Regulering av temperaturen»)
• fryseren ikke står i nærheten av en varmekilde
• det har bygget seg opp mye is på innerveggene
• luftstrømmen ikke er innskrenket.
Hvis kompressoren er i drift hele tiden. Kontroller om/at:
• omgivelsestemperaturen er for varm
• døren ikke åpnes for hyppig.
Fryseren lager støy. Kontroller om/at:
• fryseren står i vater.
Fryseren virker ikke. Kontroller om/at:
• termostatbryteren ikke står i stillingen •
• det ikke er strømbrudd
• støpselet sitter godt inne i strømkontakten
• eventuelle vernebrytere er blitt utløst eller om noen sikringer er røket
• strømledningen er intakt (se også merknaden).

Merk: Når du skifter ut en skadet strømledning, må du sørge for at den nye ledningen blir korrekt 
klemt fast. Hvis du har fulgt denne feilsøkningsveiledningen og fryseren fortsatt ikke virker som 
den skal, må du ta kontakt med forhandleren eller serviceagenten. Beskriv klart hva som er galt, 
samt typen og serienummeret til fryseren.

SERVICE

Periodisk og skikkelig vedlikehold vil sørge for at fryseren får lenger levetid. Kople fryseren fra 
strømnettet før ethvert inngrep. Vask fryseren regelmessig med en vann- og eddikblanding. Skyll 
og tørk godt. Bruk aldri skure- eller vaskemidler. Vask dørpakningen regelmessig med vann og 
tørk grundig. Unngå å søle olje eller andre fettholdige stoffer på dørpakningen. Det kan den nemlig 
ta skade av. Kople fryseren til strømnettet igjen etter rengjøring.

NÅR DU DRAR PÅ FERIE
Hvis du planlegger å være lenge borte hjemmefra, bør du kople fryseren fra strømnettet, tømme 
den og vaske den innvendig. La døren stå åpen for å forhindre at det blir muggen lukt i fryseren. 
Hvis du bare planlegger å være borte en kort stund, kan du la fryseren gå som vanlig.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


