FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide
before

operating

and

keep

it

carefully
handy for

reference at all times.

KYL/FRYS
Anvandarhandbok
igenom denna anvandarhandbok innan
borjar anvanda kylen/frysen och spara den
Las

du

sedan for att kunna ta fram den vid behov.

JAAKAAPPIPAKASTIN
Kayttoohje
ohjeet huolellisesti ennen
kayttoa ja sailyttakaa ne tulevaa tarvetta
Lukekaa nama

varten.

BRUKSANVISNING
KJØL/FRYS SKAP
Vennligst les bruksanvisningen nøye
før kjøl/frys skapet tas i bruk, og ta
vare pa den for senere bruk.

KOMBISKAB
Brugervejledning
Læs

venligst vejledningen grundigt, inden
brug, og gem den til

kombiskabet tages i
fremtidig reference.
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Avfrostning

Forslag

for

Lagring

av

mat

matforvaring
Skotselrad

Allman information

Byte av lampa
Rengoring

Felsokning
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Hur du vander dorrarna

Registrering
Inledning

Modell- och serienumret finns
Detta

nummer

pa apparatens baksida.

ar unikt for denna apparat. Du bor

fylla

i

informationen nedan, hafta fast ditt kvitto och behalla
denna handbok.

Inkopsdatum:

Aterforsaljare:
Aterforsaljarens adress:
Aterforsaaljarens telefonnummer:
Modellnummer:

Serienummer:

Viktig sakerhetsinformation
Varningsinformation

Denna

kyl/frys maste placeras och

installeras i

enlighet

med installationsinstruktionerna innan den anvands.

Dra

aldrig

ut

kylens/frysens kontakt fran vagguttaget

genom att dra direkt i kabeln. Ta alltid

tag i

stickkontakten och dra den rakt ut fran uttaget.

Nar du

flyttar kylen/frysen fran vaggen

uppmarksam sa

bor du

vara

att du inte rullar over eller forstor

natkabeln.

Nar

kylen/frysen

anvands bor du inte vidrora de kalla

ytorna i frysutrymmet, detta galler sarskilt
handerna ar

ytor.

fuktiga

om

eller vata. Hud kan fastna

pa

kalla

Inledning

Viktig sakerhetsinformation
Dra ut natkabeln innan du rengor kylen/frysen.
Natkabeln far inte skadas genom att den bojs for mycket,
genom ryck eller vridningar eller pa andra satt eftersom
skador pa natkabeln kan orsaka brand eller leda till fara
for elektriska stotar.
Placera aldrig glasprodukter i frysen eftersom de kan ga
sonder nar innehallet fryser.

Varning

Anvand inte

Om mojligt bor kylen/frysen anslutas till ett eget uttag for
att forhindra att den eller andra hushallsapparater eller
lampor orsakar overbelastning.

en

forlangningskabel
Natkontakten
maste vara

Kylskapet/frysskapet maste vara sa placerat

atkomlig
Utbyte

av

natsladd

om en

Om natsladden skadas maste den bytas av tillverkaren
eller tillverkarens serviceverkstad eller av pa annat satt
kvalificerad person for att undvika olycksrisk.

Fara

Lagra

att

natkontakten ar atkomlig och latt kan dras ut
olycka skulle handa.

Risk for att barn blir instangda.
Innan du slanger din gamla kyl eller frys skall dorrarna tas av.
Lamna kvar hyllorna sa att det inte gar latt for barn att klattra in.

eller anvand
inte

eller anvand inte bensin eller andra lattantandliga
angor eller vatskor i narheten av denna eller nagon annan
elektrisk apparat.

Jordning

Om en kortslutning skulle intraffa minskar jordning risken
for elektriska stotar genom att ge strommen en mojlighet
att ta en annan vag. For att forhindra mojliga elektriska
stotar maste denna apparat anslutas till ett jordat uttag.
Felaktig anvandning av jordningskontakten kan leda till en
elektrisk stot. Om du inte forstar jordningsinstruktionerna
fullstandigt bor du konsultera en kvalificerad elektriker
eller servicetekniker, detta galler ocksa om du ar osaker pa
om apparaten ar ordentligt jordad.

Lagra

wVarning

w

och omkring enheten far ej
blockeras.
w Anvand ej mekaniska redskap eller andra metoder som inte
rekommenderas av tillverkaren for att paskynda

Ventilationsoppningarna i

avfrostningsprocessen.
w Se till att inte skada kylkretsen.
w Anvand ej elektriska anordningar i kyl-frysens
matforvaringsfack som inte rekommenderas av tillverkaren.
w Kylmedlet och isoleringsgasen som anvands i kyl-frysen ska
betraktas som specialavfall. Kontakta behorig servicepersonal
da dessa material ska slangas.
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Inledning

Identifiering

av

delar

Temperaturinstallning
for frysen

Agglada (1

Borttagbara glashyllor
(2 eller 3)

Vandbar

eller

dorrkorg

Lampa
Ventilationskanal

Kottforvaringslada
(tillval)

Tillbehorslada

(flyttbar)

Temperaturinstallning
for kyl
Gronsakslada

Flaskhallare

Anvands for att halla
frukter och

gronsaker

farska och frascha.

Flaskhallare for
2-litersflaskor

Istarningsform

Forvaringslada

Avtagbar

sockel

Skruv for

hojdjustering

Obs:

Om det saknas delar till din
delar

20

som

kyl/frys

kan det

endast anvands i andra modeller.

2)

vara

1. Valj

en

bra

plats.
kyl/frys pa

Placera din

en

plats dar

den ar enkel att na

och anvanda.

2. Undvik

att

placera apparaten

solljus eller
3.

For att

nara varmekallor, i direkt

dar den ar utsatt for fukt.

kylen/frysen

skall

fungera

korrekt maste

ventilationen runt apparaten vara tillracklig.
Om kylen/frysen ar placerad i en nisch i vaggen maste
det finnas minst 5

4. For

utrymme ovanfar apparaten.

cm

att undvika vibrationer maste

apparaten placeras

jamnt.
Om sa kravs kan du anvanda justeringsskruvarna for

kompensera for ett ojamnt golv.
placeras aningen hogre an baksidan
att underlatta vid dorrstangning.
Om du tippar skapet lite ar det enkelt att vrida pa
justeringsskruvarna.
Vrid justeringsskruvarna motsols (
) for att hoja
apparaten och medsols (
) for att sanka den.
att

Framsidan bor

5.

Installera inte denna apparat i utrymmen
kallare an 5 °C. Det kan leda till att

som

for

ar

kylens prestanda

forsamras.

6.

Installera tillbehor
deras ratta

som

platser.

istarningsformen m.m. pa
placerade tillsammans for

De ar

att

de inte skall skadas under transporten.

7. Anslut natkabeln till eluttaget.
Anvand inte samma uttag for flera hushallsapparater.

Borja anvanda
kylen/frysen

Nar

kylen/frysen

for att

uppna

ar installerad bor den fa sta i 2-3 timmar

normal

med farsk eller

fryst

Om natkabeln dras

driftstemperatur

innan du

ur

nu

den

bor du vanta 5 minuter innan den

ansluts

igen.
Kylen/frysen ar

fyller

mat.

fardig

for

anvandning.

Temperaturinstallning
Kylen/frysen har tva reglage
kylen och frysen.

for att stalla in temperaturen

i

Kyl

?

Borja

MAX

med att stalla in TEMP.

CONTROL

pa

7

"4". Justera sedan

6

temperaturen enligt egna onskemal.
?

1

4

Om du vill ha det varmare/kallare

3

antingen MIN.
omgivande

vrider du ratten mot
eller MAX. Nar den

MIN

5

2

TEMP. CONTROL

temperaturen ar lag staller du in "TEMP. CONTROL" pa
"Min".

Frys

?

Temperaturinstallningen for frysen ar placerad langst
upp i kylen/frysen. Borja med att ange mittenlaget.
Genom att trycka pa knappen "Freezer Temp" kan du
stalla in frysens temperatur enligt indikeringslamporna
(det finns fem installningar, 5 tanda lampor innebar den
kallaste installningen.)

?

Nar du startar

kylen/frysen eller ansluter natkabeln
mittinstallningen automatiskt.

till

uttaget anvands

FREEZE TEMP
VACATION

Snabbinfrysning

?

QUICK FREEZE

Denna funktion anvands nar du vill
snabbt.

frysa

in matvaror

Tryck pa knappen

"QUICK FREEZE"

en

Snabbinfrysningen
lampan tands.
Snabbinfrysningen

gang.

inleds och

QUICK FREEZE

tar ca 3

timmar.
Nar den avslutas

atergar

frysen autoamtiskt
normallaget.

till

Om du vill stoppa

snabbinfrysningen trycker du ater pa knappen "QUICK
FREEZE". Da slocknar lampan, snabbinfrysningen
avbryts och frysen atergar till normallaget.

Anvandning

Denna funktion aktiverar ett

Lagenergilage

lagenergilage som ar anvandbart
exempelvis nar du ar pa semester. Det
minskar energiforbrukningen sa mycket
som mojligt. Du startar lagenergilaget
genom att trycka pa "VACATION" sa
att lampan tands. Du avbryter
lagenergilaget genom att trycka pa
knappen igen.

VACATION

For basta effekt bor du stalla in "TEMP.

CONTROL"

pa

"MIN".

Med denna funktion kan du kontrollera

Sjalvtest

om

det finns

driftsproblem. Om du tror att det uppstatt nagot fel pa
kylen/frysen trycker du pa knappen for
temperaturinstallning:
Om indikeringslamporna ror sig uppat eller nedat finns
det inga problem med din kyl/frys.
Om indikeringslamporna inte ror sig uppat eller nedat
bor du lamna strommen paslagen och ringa narmaste
-

-

auktoriserade servicefirma.

Dorrlarm
Gora

Larmet aktiveras

istarningar

?

om

du lamnar dorren

gora istarningar haller
istarningsformen
till markeringen och placerar
den i frysen.
Om du behover istarningar
snabbt trycker du pa
knappen "QUICK FREEZE".
For att ta loss istarningarna
haller du istarningsformen i andarna

oppen

en

stund.

For att

du vatten i

?

?

Tips

For att
vatten

Avfrostning

forsiktigt.

istarningarna skall lossna latt kan du halla
pa istarningsformen innan du vrider pa den.

Avfrostning

sker automatiskt.

Tovattnet rinner

ner

till

forangas automatiskt.
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och vrider

forangningsbehallaren

och

Forslag for matforvaring

Lagring

av

mat

?

Forvara inte mat

som

forstors latt vid

laga temperaturer,

t.ex. bananer och meloner.
?

?

Lat

stoppas in i

mat svalna av innan den

varm

kylen/frysen.

Varm mat

kan forstora

annan

stoppas in i kylen/frysen

som

mat och leda till

hogre elrakningar.

Nar du forvarar maten bor du anvanda
med lock. Detta bevarar

en

och

fuktigheten

behallare

hjalper

maten

behalla smak och naringsamnen.
?

Blockera inte ventilationskanalerna med mat. Korrekt
cirkulation

av

kall luft haller temperaturen i

kylen/frysen

jamn.
?

Oppna inte dorren
varm

?

luft in

For att

som

gora det

for ofta. Nar dorren

varmer upp luften i
enkelt att

inte forvara mat nara
?

Forvara

aldrig

detta kan
?

?

for

gora

det

for

att

frysutrymmet

nar innehallet

till.

Frys

inte in mat

som

Om

kylen/frysen

plats,

om

ar

dorren

redan tinats

inuti

placerad pa

oppnas ofta

skapet.
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med

en

de kan

gang.

en varm

eller

ga sonder
Maten

Detta

en ren

om

och

fuktig

mycket

kan det bildas

paverkar

apparatens funktion.

Avlagsna fukten

-

naringsamnen.

gronsaker lagras i kylen/frysen
fuktdroppar

lador, eftersom

stanga dorren.

Forvara inte flaskor i

fryser

bor du

temperaturinstallning.

mat i dorrens

omojligt

forlorar bade smak och

Obs:

reglera temperaturen

reglaget

mycket

oppnas slapps

kylen/frysen.

trasa.

inte

Allman information
Stromavbrott

?

1~2timmars stromavbrott skadar inte den mat

lagrad i kylen/frysen. Forsok
stanga dorren for ofta.

finns
och

Om
skall

kylen/frysen
transporteras

?

som

oppna

Plocka ut all mat fran

kylen/frysen och fast alla losa
tejp.
Skruva fast hojdjusteringsskruvarna innan kylen/frysen
transporteras. Annars kan skruvarna repa golvet eller
gora det omojligt att flytta kylen/frysen.
tillbehor med

?

Antikondenseringsl
edning

undvika att

?

Antikondenseringsledningen
ar installerad runt framsidan

Antikondenseringsledning

pa kylen/frysen
pa
mellanvaggen mellan kyloch frysutrymmet for att
forhindra fuktbildning.
samt

?

Direkt efter installation eller
nar den

omgivande

temperaturen ar hog kan kylen/frysen kannas varm,
detta ar helt normalt.

Byte

av

1. Dra

natkabeln fran

ur

lampa

vagguttaget.
2. Avlagsna kylskapshyllorna.
3. For att avlagsna lampkapan for
du in

en

skruvmejsel i
lampkapan och
mot dig.

platt

undersidan
drar ut den

av

4. Vrid lampan motsols.
5. Aterstall kylen/frysen genom

att

folja stegen i motsatt ordning.
Den nya lampan maste ha samma specifikationer
den ursprungliga.

som

Skotselrad

Rengoring
Innan

rengoring

Kontrollera att natkabeln ar

Utsida

Rengor

utsidan

av

utdragen fran vagguttaget.

kylen/frysen

med

fuktats med varmt vatten och/eller

rengoringsmedel.

Om du anvander

maste du sedan torka

Insida

Efter

Som

rengoring

av

skapet

en

mjuk

trasa som

flytande
rengoringsmedel

med

en ren

vat trasa.

ovan.

Kontrollera att natkabeln inte ar skadad, att elkontakten
inte overhettats och att den sitter

w Varning

Kylen/frysen maste
rengjorts

med

en

torr trasa nar den

slipmedel, lacknafta, bensen, tinner,

kokande vatten eller harda borstar

eftersom det kan skada

26

av

med vatten.

Anvand inte

saltsyra,

torkas

ordentligt i vagguttaget.

kylen/frysen.

m.m.

Las

igenom

denna lista innan du

ringer efter service.

Det kan spara bade tid och pengar.
Denna lista innehaller vanliga fel som inte ar
resultatet

Problem

Kylen/frysen
fungerar inte

Mojliga
?

orsaker

utdragen fran vagguttaget.
ordentligt.

Natkabeln kan

Satt fast den
?

eller materialfel.

tillverkningsdefekter

av

En propp har

vara

gatt

eller

en

automatsakring

har lost

ut.

Kontrollera och/eller ersatt proppen och aterstall

automatsakringen.
?

Stromavbrott.
Kontrollera husets

belysning

for att verifiera

stromavbrottet.

Kylen/frysen haller
inte tillrackligt lag
temperatur

?

Temperaturinstallningen ar inte korrekt.
Se avsnittet om temperaturinstallning.

?

Apparaten

?

Varmt vader

?

Dorren lamnas

?

ar

nara

placerad

-

dorren

oppen

en

oppnas
under

varmekalla.

ofta.

lang

tid.

Nagon matvaruforpackning haller dorren oppen
ventilationsoppningen i
frysutrymmet.
eller blockerar

Vibrationer,

?

skallrande eller
andra

ljud
?

Frost eller
iskristaller

?

pa fryst
mat

Det bildas fukt

pa
kylen/frysen

Golvet

kylen/frysen ar placerad pa kan vara
ojamnt eller kylen/frysen kan vara instabil.
Stabilisera den genom att stalla in justeringsskruvarna.
som

Foremal har placerats bakom kylen/frysen.
Dorren kan ha lamnats

oppen

eller ett

paket

halla dorren oppen.
?

Dorren

?

Frost inuti

?

oppnas for

ofta eller for

matforpackningar

lange.

ar normalt.

Detta intraffar ofta i vata utrymmen.
Torka av med en torr trasa.

kan

Problem

Det samlas fukt pa
insidan

Kylen

luktar

orsaker

Mojliga
?

Dorren

oppnas for

?

I

vader for luften med

?

Matvaror med starka lukter bor

fuktigt

eller
?

ofta eller for

sig

lange.

fukt nar

vara

kylen oppnas.

ordentligt inslagna

forpackade.

Kontrollera att det inte finns

nagon

forstord mat i

skapet.
?

Insidan behover

Se avsnittet

Dorren

gar inte
igen ordentligt

?

rengoras.
RENGORING.

Nagon matforpackning haller
Flytta forpackningen

som

dorren

oppen.

hindrar dorren fran att

stangas.
?

Kylen/frysen star
Anvand

inte

plant.

justeringsskruvarna for

att

kompensera for

ojamnheter.
?

Golvet

ojamnt
Hoj

Kylskapsbelysning
en fungerar inte

ar

kylen/frysen

som

eller

framsidan

kylen/frysen

nagot

med

Ingen

?

Lampan

behover

Se avsnittet

Byte

bytas.

av

kan

vara

kan

instabil.

justeringsskruvarna.

strom i uttaget.

?

placerad pa

lampa.

vara

Vanda dorrarna
Kylen/frysen ar utrustad
hoger eller vanster sida,

med vandbara dorrar. Detta
beroende

pa vad

som

gor

oppnas fran antingen
utformning.

att de kan

passar kokets

Varning
1. Innan du vander pa dorren bor du ta ut mat och tillbehoor, dvs. alla hyllor och
behallare som inte sitter fast i kylen/frysen.
2. Anvand en skruvnyckel for att fasta eller ta loss bulten.

3. Lagg inte kylen/frysen ner. Det orsakar problem.
4. Var forsiktig sa att du inte tappar dorrarna
vid

eller

avtagning

7
6

montering.

5

4

Hur du vander dorrarna
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3
8

1. Avlagsna skruven , kapan

och

flytta

9
1

2

sockelkapan . Avlagsna skruven ,
och

gangjarnet
bort

frysdorren

21

gangjarnstappen .
och

Ta

11

12

flytta sprintkapan .
10

och skruven

Flytta gangjarnet

.

13

16
17

14

2. Avlagsna bulten , gangjarnet

och
och

kylskapsdorren . Flytta gangjarnet
skruven

15

.

12

3. Flytta gangjarnstappen , sprintkapan

kapan .
fast

Satt fast

gangjarnet

frysdorren
bulten

.

skruven

Obs:

21

.

kylsapsdorren .
och bulten

Satt fast

Montera

.

Satt

Satt fast

gangjarnet

sockelkapan

och

och

10

11

och

.

21

Vandning

av

dorrarna

tacks inte

av

garantin.

5
4

1

29

2

