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Den här frysen är märkt med symbolen  och lämpar sig för att frysa in färska livsmedel 
eller tillagad mat, göra iskuber och förvara frysta produkter. Läs igenom bruksanvisningen 
noggrant för mer information om frysen och användbara tips om hur man bäst går tillväga för att 
frysa in färsk mat och förvara frysta produkter.

BESKRIVNING (fig. 1)
Kontrollpanel
A) Funktionslampa (grön lampa)
B) Temperaturlampa (röd varningslampa)
C) Temperaturreglage (termostat)
D) Knapp för dörrlarm (finns på vissa modeller)
E) Korgar (för infrysning och förvaring)
F) Korg (endast för förvaring).
G) Eutektiskt system: ta ut ur lådan F och placera i den höga avdelningen E för att optimera 

produktens förbrukning.
På vissa modeller finns behållare fyllda med kylvätska (eutektisk). 

INSTALLATION
Försäkra dig om att frysen inte är skadad. Informera din återförsäljare om skador som har uppstått 
i samband med transporten inom 24 timmar efter att frysen har levererats. Installera inte frysen i 
närheten av värmekällor, t.ex. spisar, centralvärme, varmvattenberedare eller direkt solljus. Frysen 
ska placeras på en välventilerad och torr plats. 

Viktigt: Se till att du kan komma åt stickkontakten efter installationen så att du kan stänga av 
frysen vid behov. Anslut alternativt apparaten till elnätet via en tvåpolig strömställare som du lätt 
kan komma åt och som har ett kontaktavstånd på 3 mm.
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ANSLUTNING TILL ELNÄT OCH FUNKTION
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten inuti frysen är densamma som nätspänningen 
i ditt hem. Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren kan inte 
ställas till svars för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att detta 
krav inte har följts.
Om apparaten är ansluten till elnätet och termostatratten inte är i läge •, tänds den gröna och den 
röda lampan (A) och (B) (fig. 1). Den gröna lampan lyser hela tiden och indikerar att apparaten 
fungerar. Den röda lampan lyser tills den inställda temperaturen har uppnåtts och släcks sedan. 
Den tänds igen när temperaturen inuti frysen stiger på grund av att dörren öppnas ofta eller 
lämnas öppen, och när färsk mat har lagts in för att frysas.

TEMPERATURJUSTERING
Termostaten (fig. 1) reglerar temperaturen inuti frysen. Läge • indikerar att apparatens 
funktion är avbruten. Den temperatur som lämpar sig bäst för förvaring av fryst mat under 
längre tidsperioder är -18 °C. Vid normal rumstemperatur (+20 °C till +25 °C) rekommenderar 
vi därför att du ställer termostatratten i mittläget. Du kan vrida termostatratten mot den 
högsta eller lägsta temperaturinställningen för att ställa in en temperatur som är lägre 
eller högre än -18 °C. Frystemperaturen kan variera beroende på frysens placering, 
rumstemperaturen och hur ofta dörren öppnas. Termostatinställningen kan behöva 
anpassas i enlighet med dessa faktorer. För att kontrollera matens temperatur, placera 
termometern (om sådan medföljer) under maten. Om den placeras ovanpå maten kommer 
den att visa lufttemperaturen som inte motsvarar den frysta matens temperatur.

ANVÄNDNING AV FRYSEN
Apparaten är utrustad med ett larm som ljuder när dörren lämnas öppen (på vissa modeller).

INFRYSNING (fig. 2)
På typskylten anges den mängd livsmedel som kan frysas in under 24 timmar vid en 
rumstemperatur på +25 °C.
Lägg aldrig in varma livsmedel i frysen. Frys aldrig livsmedel som är delvis eller helt upptinade.
Börja med att slå in livsmedlen i aluminium- eller plastfolie eller placera dem i lämpliga behållare. 
Märk varje förpackning med infrysningsdatum och innehåll. Frysen kan bibehålla den aktuella 
temperaturen i cirka 15 timmar även vid ett strömavbrott.
Vi rekommenderar att inte öppna dörren under tiden.
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Frys aldrig in läskedrycker och se till att inte konsumera vissa produkter när de är för kalla, 
exempelvis isglass.
Anmärkningar: Eftersom dörrens tätningslister är mycket effektiva kan det ibland inte gå att 
öppna dörren direkt efter att den har stängts. Vänta några minuter innan du försöker öppna 
den igen.

TILLVERKNING AV ISKUBER
Fyll iskubslådan till 3/4 med vatten och placera den i lågtemperaturfacket. Försök inte ta loss lådan 
med skarpa föremål om den har fastnat på botten av facket eftersom det kan skada apparaten. 
Använd istället handtaget på en sked. Böj plastlådan något för att ta ur iskuberna.
Anmärkningar: Ät inte iskuber eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur lågtemperaturfacket 
eftersom det kan orsaka köldskador.

FÖRVARING AV FRYST MAT
Vid inköp av frysta produkter i butiken bör du använda en kylväska eller liknande. Köp in de frysta 
produkterna sist och slå in dem i tidningspapper. Lägg dem direkt i frysen när du kommer hem. 
Produkterna ska förbrukas före bäst före-datumet på förpackningen.

UPPTINING
Här är några allmänna tips:
Råa grönsaker: tina inte utan lägg direkt i kokande vatten och koka som vanligt.
Kött (stora stycken): låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylen. Låt köttet ligga i 
rumstemperatur i ett par timmar innan det tillreds.
(Små stycken): tina i rumstemperatur eller tillaga direkt.
Fisk: låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylen eller tillaga direkt innan den tinat fullständigt.
Färdiglagade maträtter: låt ligga kvar i aluminiumformen och värm i ugnen.
Frukt: tina i kylskåpet.

AVFROSTNING
Du bör avfrosta frysen 2–3 gånger per år när frostlagret blir 3 mm tjockt. Vi rekommenderar 
att ibland avlägsna frost från frysdelen med en plastskrapa. Använd aldrig skarpa föremål. 
Avfrostning ska utföras när mängden infrysta livsmedel är minimal. Slå in de frysta produkterna 
i tidningspapper (eller ett lämpligt omslag) och placera dem i kylskåpet eller på en sval plats. 
Vrid termostatratten till •, koppla bort frysen från elnätet och lämna dörren öppen. Ta ur korgarna 
genom att dra dem framåt och uppåt. Använd inte kommersiella avfrostningsprodukter eftersom 
de kan vara skadliga. När avfrostningen är slutförd ska frysen rengöras och torkas noggrant. 
Återanslut frysen till elnätet. Lägg tillbaka de frysta produkterna i frysen.



39

Om frysen inte fungerar normalt kan det bero på felaktig installation eller användning och behöver 
inte betyda att det har uppstått ett fel. För att undvika onödiga och kostsamma servicesamtal 
föreslår vi att du först läser igenom felsökningsavsnittet.
Om den röda lampan lyser eller blinkar är den interna temperaturen för hög.  
Kontrollera att:
• dörren är stängd
• termostatratten är rätt inställd (se avsnittet ”Temperaturjustering”)
• frysen inte står i närheten av en värmekälla
• det inte finns ett tjockt frostlager i det inre utrymmet
• luftflödet inte är begränsat.
Om kompressorn går hela tiden. Kontrollera att:
• omgivningstemperaturen inte är för varm
• dörren inte öppnas för ofta.
Apparaten är bullrig. Kontrollera att:
• frysen står i våg.
Apparaten fungerar inte. Kontrollera att:
• termostatratten inte står i läge •
• det inte är strömavbrott
• stickkontakten har god kontakt med uttaget
• automatsäkringen inte har utlösts eller en säkring inte har gått
• elsladden inte är skadad (se även Anmärkningar).

Anmärkningar: Vid byte av en skadad elsladd, kontrollera att den nya sladden kläms fast 
ordentligt. Om du har följt det här felsökningsavsnittet och frysen fortfarande inte fungerar som den 
ska, kontakta din återförsäljare eller service. Beskriv felet utförligt och uppge frysens serienummer.

SERVICE

Regelbunden skötsel kan utöka frysens livslängd. Koppla bort apparaten från elnätet innan arbete 
utförs. Rengör frysens insida regelbundet med en blandning av vatten och vinäger. Skölj och torka 
noggrant. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Rengör regelbundet dörrens tätningslister 
med vatten och torka av dem noggrant. Låt inte olja eller fett komma i kontakt med tätningslisterna 
eftersom de kan skadas. Anslut apparaten till elnätet efter rengöringen.

TIPS INFÖR SEMESTERN
Om du planerar att vara borta en längre tid bör du koppla bort frysen från elnätet, tömma den och 
rengöra insidan. Lämna dörren öppen för att undvika obehaglig lukt. Om du planerar att vara borta 
en kortare tid kan du låta frysen vara på som vanligt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


