










no no

1

Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år.

Sikkerheten kommer først!

Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk

av det nye apparatet. Hvis instruksene ikkje overholdes, kan du miste retten til gratis service

i løpet av garantiperioden. Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted og

lever den videre til andre brukere ved behov.

• Ikke koble kjøleskapet til strømnettet før du har fjernet alt pakkemateriale og

transportbeskyttelse.

• La kjøleskapet stå oppreist i minst 4 timer før du skrur det på slik at systemet får stabilisere

seg hvis kjøleskapet har vært transportert horisontalt.

• Dette apparatet må kun benyttes til det det er ment for, dvs. lagring og frysing av spiselige

matvarer.

• Vi anbefaler deg ikke å bruke kjøleskapet i et ikke oppvarmet kaldt rom, f.eks. garasjen,

vinterhage, anneks, skjul, uthus osv., se "Plassering".

• Kontroller ved levering at produktet ikke er skadet og at alle deler og tilbehør er i perfekt

tilstand.

• Ikke bruk skadet apparat, hvis du er i tvil, ta kontakt med leverandøren.

• Ikke la barn leke med apparatet.

• Ikke sitt eller stå på, og ikke la barn sitte eller stå på, innretningen eller de uttrekkbare

delene.

• Ikke heng på kjøleskapets dør.

• Innretningen inneholder ingen fluorinerte kjølevæsker (KFK/HFK), men isobutan

(R 600 a), en naturlig gass som er høyst kompatibel med miljøet.

(R 600 a) er lettantennlig. Se derfor til at kjølekretsen ikke skades under transport eller ved

bruk.

I tilfelle skade,

• Unngå enhver åpen flamme, glødekilder og brennbare stoffer.

• Luft ut rommet der innretningen er plassert umiddelbart.

• Hvis kjølevæske som spruter ut treffer øynene, kan dette forårsake øyeskader.

• Plassen i rommet der apparatet er installert skal ikke være mindre enn 10 kubikkmeter.

• Ikke kvitt deg med kjøleskapet ved å brenne det. Kjøleskapet inneholder ikke CFC stoffer

i isolasjonen som er brennbare.

• Vennligst kontakt de lokale myndighetene der du befinner deg for å få informasjon om

hvordan du skal kvitte deg med kjøleskapet og hva slags anlegg som finnes for dette

formålet.

 Advarsel - Ikke dekk til ventilasjonsåpningene i kjøleskapskroget eller den innebygde

strukturen.

 Advarsel - Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å akselerere avisingsprosessen

annet enn slikt utstyr som produsenten anbefaler.

 Advarsel - Pass på så du ikke skader kjølekretsen.

 Advarsel - Ikke bruk elektriske apparater inne i de delene av skapet der du lagrer mat

såfremt de ikke er av en slik type som produsenten anbefaler.

• Unngå å berøre metallkondenserkablingen på baksiden av innretningen, det er fare for

skade.

• Ved eventuell feil skal innretningen først frakobles strømnettet.

• Før rengjøring av innretningen skal strømmen alltid frakobles eller sikringen slås av. Ikke

trekk etter strømledningen. Trekk ut ved hjelp av støpselet.

• Reparasjoner på det elektriske utstyret kan kun foretas av kvalifiserte eksperter. Hvis

strømledningen er skadet, må produsenten eller kundeservice erstatte den for å unngå fare.
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Plassering

Apparatet skal kun plasseres i tørre rom som

kan luftes ut.

Unngå direkte sollys eller direkte varmekilder

slik som en komfyr eller en varmeovn.

Hvis dette ikke kan unngås, må følgende

minsteavstander opprettholdes.

Elektriske komfyrer: 3.00 cm

Varmeovn:            3.00 cm

Kjøleinnretningar: 2.50 cm

• Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon for

innretningen.

• Pass på at det er nok plass rundt kjøleskapet

slik at luften kan sirkulere fritt.

Fest de to plastveggavstandsstykkene som

ble levert med apparatet ved  å rotere 1/4

runde til kondenseren på baksiden av apparetet

(Fig. 4).

• Kjøleskapet må stå på en plan flate. De to

fremre bena kan justeres ved behov. For å

sikre at kjøleskapet står loddrett kan du justere

de to fremre bena med eller mot urviseren til

de har god kontakt med gulvet. Korrekt

justering av bena hindrer unødig vibrasjon og

støy.

Elektriske tilkoplinger

 Advarsel

Dette apparatet må jordes.

• Kontroller om strømtypen og spenningen på

stedet tilsvarer de som finnes på typeskiltet

inne i apparatet.

 • Den elektriske sikkerheten til innretningen

garanteres kun når jordingssystemet i huset

er installert i overensstemmelse med forskrifter.

• Ikke la kjøleskapet stå på strømledningen

når det tilkoples, da dette kan skade ledningen.

• Se til at støpselet er lett tilgjengelig. Ikke bruk

flerstikksinnretning eller skjøteledning.

• De elektriske spesifikasjonene til apparatet

er skrevet på typebetegnelsen inne i apparatet.

• Legg strømledningen slik at det er lett å kople

til og fra etter installering.

• Det skal brukes en bryter dersom

strømledningen ikke er tilgjengelig. (for

innebygde modeller)

Transportanvisninger

Kjøleskapet må bare transporteres stående.

Pakkingen som det leveres med må være

intakt under transport.

Etter transport i horisontal stilling skal apparatet

først tas i bruk 4 timer etter at det igjen er reist

opp i vertikal stilling.

Kjøleskapet må beskyttes mot regn, fuktighet

og andre atmosfæriske påvirkninger.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar dersom

sikkerhetsinstruksene ikke er fulgt.

 Skroting

Gjør apparatet ubrukelig med en gang. Trekk

ut strømstøpselet, og kutt strømledningen.

Fjern eller ødelegg smekk- eller kroklåser før

skroting av apparatet. På denne måten

forhindrer du at barn låser seg inne og setter

livet i fare.

Innretning av apparatet

• Ikke bruk apparatet i et rom der det er

sannsynlig at temperaturen faller under 10 °C

om natten og/eller spesielt på vinteren. Ved

lavere temperaturer vil kjøleskapet trolig ikke

virke slik at lagringstiden for maten i skapet

vil reduseres.

• Klimaklassen på apparatet er skrevet på

typebetegnelsen inne i apparatet. Den

spesifiserer passende

driftsomgivelsestemperaturer slik som forklart

nedenfor.

Klimaklasse Omgivelsestemperaturer

SN.......................+10 °C til 32 °C

N .........................+16 °C til 32 °C

ST .......................+18 °C til 38 °C

T..........................+18 °C til 43 °C

SN-ST .................+10 °C til 38 °C

SN-T ...................+10 °C til 43 °C
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Termostatknapp

Lampehus

Flyttbare hyller

Kanal for oppsamling av avisingsvann -

Avløpsrør

Grønnsaksoppbevaringslokk

0 - 3 °C boks

Isboks

Frysedel

Luftegitter

Justerbare hyller i døren

Oppbevaringshylle for egg

Flaskehylle

Flaskeholder

Kjøleskapsdel

Frysedel

Bli kjent med kjøleskapet

 Advarsel

Informasjonen nedenfor om tilbehør er kun

ment som referanse. Tilbehøret nedenfor

trenger ikke være akkurat det samme som

det som tilhører ditt apparat.

Slik brukes tilbehøret

(Fig. 7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ved hjelp av 0 - 3 °C boksen kan du

oppbevare kjøtt, fisk og innpakket mat 2-3

ganger lenger enn i det vanlige kjøleskapet.
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1 = Laveste kjøleinnstilling

(Varmeste innstilling)

5 = Høyeste kjøleinnstilling

(Kaldeste innstilling)

(eller)

Min. = Laveste kjøleinnstilling

(Varmeste innstilling)

Max. = Høyeste kjøleinnstilling

(Kaldeste innstilling)

Gjennomsnittstemperaturen inne i kjøleskapet

bør ligge på om lag +5°C.

Vennligst velg innstilling etter ønsket

temperatur.

Du kan stoppe bruken av apparatet ved å stille

termostatbryteren til "0"-stillingn.

Vennligst merk at det vil være ulike

temperaturer i kjøleområder.

Det kaldeste området er rett ovenfor

grønnsaksområdet.

Interiørtempteraturen avhenger også av

omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren

åpens og mengde mat som oppbevares på

inne i skapet.

Hvis døren åpnes ofte, kan temperaturen inne

i kjøleskapet øke.

Av denne grunn anbefales det å lukke døren

igjen så snart som mulig etter bruk.

Stille driftstemperaturen

(Fig. 2)

Driftstemperaturen justeres med

temperaturkontrollen.

Før oppstart

Før du begynner å bruke apparatet må

følgende punkter kontrolleres igjen av

sikkerhetsmessige årsaker:

• Står apparatet godt plassert på gulvet?

• Er det tilstrekkelig plass til god luftsirkulasjon?

• Er innsiden ren? (Se også avsnittet

"Rengjøring og stell")

• Still termostatbryteren halvveis mellom 1 og

5 eller min. og maks.

• Kople apparatet til strømuttaket.

Kompressoren slås på, internlyset kommer på

når døren åpnes.

Ikke plasser matvarer i kjøleskapet inntil

temperaturen har nådd ønsket nivå.

Varmt Kaldt

1        2       3        4       5

(eller) Min. Maks.
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Nedkjøling

Oppbevaring av mat

Kjøleskapsdelen brukes for kortvarig

oppbevaring av ferske matvarer og drikkevarer.

Lagre melkeprodukter i tiltenkt del i kjøleskapet.

Flasker kan oppbevares i flaskeholderen eller

i flaskehyllen i døren.

Rått kjøtt oppbevares best i polyetylenpose i

delen helt på bunnen av kjøleskapet.

La varm mat og drikke kjøle seg ned i

romtemperatur før de plasseres i kjøleskapet.

 OBS

Lagre konsentrert alkohol kun stående og godt

lukket.

 OBS

Lagre aldri eksplosive stoffer eller beholdere

med brennbar drivgass (trykkbeholder for

krem, sprayflasker og liknende) i kjøleskapet.

Det er fare for eksplosjon.

Avising av kjøleskapet

Kjøleskapsdelen ises av automatisk.

Avisingsvannet renner ned avløpsrøret via et

samlekar på baksiden av kjøleskapet (Fig. 5).

Under avising vil det danne seg vanndråper

bakerst i kjøleskapet der det er skjult en

evaporator.

Hvis ikke alle dråpene renner ned, kan de

fryse igjen etter avising. Fjern dem med en

klut med varmtvann, men aldri med en hard

eller skarp gjenstand.

Kontroller flyten på smeltevannet av og til. Det

hender at det kan tilstoppes. Rengjør det med

en q-tips eller lignende(Se også avsnittet

"Rengjøring og stell")
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Frysing

Frysing av matvarer

Fryseområdet er merket med   

dette symbolet.

Du kan bruke innretningen til å fryse fersk mat,

samt lagre mat som allerede er frossen.

Vennligst se anbefalingene på pakningen av

maten.

 OBS

Ikke frys drikkevarer, da frossen væske kan

sprenge flasken.

Vær forsiktig med frosne produkter slik som

fargede isterninger.

Ikke gå ut over frysekapasiteten i apparatet

over 24 timer. Se Tekniske data-heftet.

For å opprettholde kvaliteten på maten må

frysingen skje så raskt som mulig.

Dermed vil ikke frysekapasiteten overstiges,

og temperaturen inne i fryseren vil ikke stige.

 OBS

Hold alltid dypfrossen mat på avstand fra fersk

mat.

Ved dypfrysing av varm mat, vil

kjølekompressoren jobbe inntil maten er helt

frossen. Dette kan føre til midlertidig nedkjøling

av kjøleskapsdelen.

Hvis det er vanskelig å åpne fryserdøren rett

etter at du har lukket den, trenger du ikke

bekymre deg. Dette er pga. trykkforskjellen

som gradvis vil utjevne seg og la døren åpnes

som vanlig etter noen få minutter.

Du vil høre en vakuumlyd rett etter du lukker

døren. Dette er helt normalt.

Avising av kjøleskapet

Frysedelen ises av automatisk.

Advarsel!

Viften inne i frysedelen sirkulerer kald luft.

Stikk aldri noen gjenstand gjennom

verneinnretningen. Ikke la barn leke med

fryserviften.

Lagre aldri produkter som inneholder

brennbar drivgass (som for eksempel

trykkbeholdere, sprayflasker og liknende)

eller eksplosive stoffer.

Ikke dekk til hyllene med noe beskyttende

materiale som kan hindre luftsirkulasjonen.

Ikke la barn leke med kjøleskapet eller fikle

med kontrollsystemet.

Ikke dekk til fryserviftevernet for å sikre

best mulig apparatytelse .
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Utskifting av lyspæren inne

i skapet  (Fig. 3)

Hvis lyset ikke virker, gå frem på følgende

måte.

1- Skru av kjøleskapet ved vegguttaket, og

trekk ut støpselet.

Det kan være nyttig å fjerne hyller for lett

tilgang…

2- Bruk en flattuppet skrutrekker for å fjerne

lysdemmingsdekslet..

3 - Sjekk først at pæren heller ikke virker ved

å skru den til i holderen. Sett inn pluggen igjen

og skru på.

Hvis pæren virker, skift lysdekslet ved å sette

inn baktapp og skyve opp for å plassere

frontens to tapper.

4 - Hvis lyset fortsatt ikke virker, skrur du av

kjøleskapet ved vegguttaket og trekker ut

pluggen til apparatkabelen. Erstatt pæren med

en ny 15 watts (maks.) skruepære (SES).

5- Kvitt deg med den utbrente pæren på riktig

måte med en gang.

Ny lyspære kan lett fås fra en lokal elektrisk

eller GDS-butikk.

Rengjøring og stell

Indre og ytre overflater

 OBS

Trekk alltid ut strømledningen eller slå av

kretsbryteren før rengjøring.

Rengjør ytre overflate ved bruk av lunkent

vann og mild såpe.

Bruk aldri vaskemiddel, skurende eller etsende

midler.

Tørk av innsiden.

Se til at vann ikke kommer i kontakt med de

elektriske forbindelsene på

temperaturkontrollen eller lyset.

Hvis kjøleskapet ikke skal brukes over en

lengre periode, skrur du det av og tar ut alle

matvarer. Rengjør innretningen, og hold døren

åpen.

For å bevare utseendet til innretningen, kan

du polere den ytre overflaten og dørtilbehøret

med silikonvoks.

Rengjør kondensatoren på baksiden av

apparatet én gang årlig ved bruk av kost eller

støvsuger. Oppsamling av støv fører til økt

energiforbruk.

Kontroller dørtetningen med regelmessige

mellomrom.

Rengjør kun med vann, og tørk tørt.

Rengjøring av tilbehøret

Dørhyller:

Ta ut all mat fra dørhyllene.

Løft dekslet på hyllen opp og trekk det av

sideveis.

Fjern bunnen av dørhyllen ved å skyve den

oppover.

Samlebeholder (panne):

Se til at pannen på baksiden av apparatet alltid

er ren.

Frigjør forsiktig festeinnretningen på pannen

fra kompressoren ved å skyve den med et

verktøy (for eksempel skrutrekker), slik at

pannen kan tas ut.

Løft pannen, rengjør og tørk tørt.

Remonter i motsatt rekkefølge.

Grønnsaksskuff eller skuffer:

For å rengjøre en skuff drar du den ut så langt

det er mulig, tipper den opp og trekker den

helt ut.
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Praktiske tips og merknader

Nedkjøling

• Frisk frukt og grønnsaker bør vaskes før

lagring i grønnsaksoppbevaringsboksen.

• Pakk alltid inn maten, eller putt den i egnet

beholder før lagring i kjøleskapet.

• Pakk inn mat som ikke egner seg for lagring

på kalde steder i polyetylenposer (ananas,

melon, agurk, tomat osv.)

• Mat med sterk lukt eller tendens til å begynne

å lukte skal pakkes i lufttett eller luktbestandig

pakkemateriale.

•  Hold frisk mat på avstand fra tilberedt mat

for å unngå bakterieforurensning.

• Oppbevar aldri ferskt kjøtt i kjøleskapet i mer

enn 2 eller 3 dager.

• Fjern rester fra hermetikkbokser og lagre i

egnet beholder.

• Se forbruksdato på innpakningen.

• Ikke blokker luftsirkulasjonen på innsiden av

apparatet ved å dekke til hyllene.

• Ikke lagre giftige eller noen farlige stoffer i

kjøleskapet.

• Kontroller alltid maten som er lagret over

lengre tid før den brukes.

• Ikke lagre ferdig tilberedt mat og ferske

matvarer i den samme boksen.

• Lukk døren straks etter at du åpner den for

å unngå unødig strømforbruk.

• Ikke bruk harde eller skarpe gjenstander  til

å fjerne isen.

• Ikke putt varm mat i kjøleskapet.

.

Frysing

• La alltid maten tine i en beholder som gjør

at smeltevannet renner av.

• Ikke legg inn mer mat enn maksimalt anbefalt

mengde når du fryser inn ferske matvarer (se

avsnittet "Frysing").

• Ikke gi barna is og saftis direkte fra fryseren.

Den lave temperaturen kan forårsake frostsår

på leppene.

• Frys aldri opptinet mat, opptinet mat må

benyttes innen 24 timer. Kun mat som er

tilberedt kan fryses igjen.

• Ikke ta ut frossen mat med våte hender.

• Lagre kun fersk og lytefri mat.

• Bruk alltid passende innpakning for å unngå

luktinntrengning eller nedbrytning av maten.

• Lagre ferdig frossenmat i samsvar med

anvisningene som står på pakkene.

• Frys tilberedt mat i små mengder. Dette

sikrer hurtig frysing og opprettholder kvaliteten

på maten.

• Ikke frys væske i tett lukkede flasker eller

beholdere.

Flaskene/beholderne kan sprekke ved lave

temperaturer.

• Pakk inn frosne matvarer umiddelbart etter

innkjøp, og legg dem i fryseren så raskt som

mulig.

Tin matvarene i kjøleskapet.
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Brukseksempler

Hvitvin, øl og mineralvann

Bananer

Fisk eller innmat

Ost

Melon

Rått kjøtt og fjærkre

avkjøl før bruk

skal ikke oppbevares i kjøleskap

skal kun lagres i polyetylenposer

bruk lufttette beholdere eller polyetylenposer.

For beste resultat skal maten tas ut av

kjøleskapet én time før bruk.

skal kun lagres i kort periode, bruk lufttett

innpakning/pakkemateriale

skal ikke lagres sammen med delikat mat,

slik som f.eks. tilberedt mat eller melk.

Normale driftslyder

Ulike funksjonelle lyder er helt normalt pga.

driften av kjølesystemet på apparatet.

• Gurgle-, hvese-, koke- eller boblelyder er

forårsaket av frysevæsken som sirkulerer inne

i kjølesystemet. Disse lydene kan fortsatt høres

i en kort periode etter at kompressoren stanser.

• Plutselige, brå sprekke- eller sprettlyder

forårsakes av utvidelse eller sammentrekning

av veggene eller andre komponenter inne i

skapene.

• Ringende, summende, pulserende eller

høyfrekvenssurrende lyder er forårsaket av

kompressoren. Disse lydene er litt høyere ved

start av kompressoren og reduseres når

apparatet når driftstemperaturer.

For å unngå forstyrrende vibrasjoner og

støy, se til at:

• Fryseren står jevnt på alle fire bein.

• Fryseren ikke er i kontakt med veggene,

omgivende gjenstander eller kjøkkenskap og

møbler.

• bokser, flasker eller service inne i kjøleskapet

ikke berører og gnisser mot hverandre.

• Alle hyller og beholdere er montert riktig inne

i kjøleskapets skaper og dører.
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Hva om..

1 - Apparatet virker ikke, selv om det er

påslått.

• Kontroller om strømstøpselet er riktig satt

inn!

• Kontroller om strømforsyningen er i orden,

eller om en sikring er gått!

• Kontroller temperaturkontrollen for riktig

innstilling!

2 - Det er strømbrudd.

Fryseren din er egnet for langtidslagring av

vanlige frosne matvarer og kan også brukes

til å fryse inn og lagre ferske matvarer.

Ikke åpne døren ved strømbrudd. I et -

apparat vil frossen mat ikke påvirkes hvis

strømbruddet varer mindre enn timer oppgitt

på typebetegnelsen under "Konserveringstid

fra brudd (timer)".

Hvis strømstansen varer lengre enn

”Konserveringstid fra brudd (timer) må

matvarene kontrolleres og enten spises

umiddelbart eller tilberedes og så fryses inn

igjen.

3 - Det indre lyset virker ikke.

Kontroller strømforsyningen!

Kontroller installasjonen av lyspæren! Ta ut

strømforstyningen før du kontrollerer lyspæren!

(Se også avsnittet "Skifte det interne lyset")

4 - Andre mulige feil

Ikke enhver feil er en sak for vår kundeservice.

Veldig ofte kan du lett løse problemet uten å

be om hjelp. Før du ber om hjelp, vennligst

sjekk om feilen er forårsaket av en driftsfeil.

Hvis dette er tilfelle, og det bes om hjelp, vil

det belastes en serviceavgift selv om

innretningen fortsatt er under garanti.

Hvis problemet fortsetter, vennligst ta kontakt

med forhandleren eller kundeservice.

Vennligst ha type- og serienummer på

innretningen din klart når du ringer. Typeskiltet

befinner seg inne i kjøleskapet.

Omhengsling av dørene

Gå frem i nummerrekkefølge (Fig. 8).

Dette produktet har utvalgt

sorteringssymbol for avfall

elektrisk og elektronisk utstyr

(WEEE).

Dette betyr at dette produktet må

håndteres etter EU-direktivet

2002/96/EC for å resirkuleres eller

demonteres for å redusere

virkningen på miljøet. For ytterligere

informasjon, vennligst ta kontakt med lokale

eller regionale myndigheter.

Elektroniske produkter som ikke er inkludert

i utvalgt sorteringsprosess er potensielt farlige

for miljøet og menneskers helse pga.

tilstedeværelse av farlige substanser.

Resirkulering



Betydning av strømplugg (kun for informasjonsformål) no

Støy

(dB(A) re 1 pW)

A

B

C

D

E

F

G

Mer effektiv

Mindre effektiv

Energiforbruk kWt/år

(Basert på standard testresultater for 24 t)

Faktisk forbruk vil avhenge av

hvordan apparatet brukes og hvor

det er plassert

Fersk mat volum 1

Frossen mat volum 1

Kjøledel volum 1

Produsent

Modell

Strøm

11
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