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•VARNING: Apparaten ska
installeras i enlighet med
tillverkarens anvisningar för att
undvika säkerhetsrisker på grund
av instabilitet.

•VARNING: Se till att produktens
ventilationsöppningar inte
blockeras.

•VARNING: Se till att
rörledningarna i produktens
kylkrets inte skadas.

•VARNING: Använd inga
mekaniska, elektriska och
kemiska metoder utöver de som
rekommenderas av tillverkaren
för att påskynda avfrostningen.

•VARNING: Använd inte och
placera inte elektriska enheter
inuti apparaten, såvida de inte är
av en typ som uttryckligen är
godkänd av tillverkaren.

•VARNING: (I förekommande fall)
ismaskiner och/eller
vattenautomater som inte är
direkt kopplade till en
vattenledning får endast fyllas
med dricksvatten.

•VARNING: (I förekommande fall)
automatiska ismaskiner och/eller
vattenautomater ska anslutas till
en vattenledning som levererar
dricksvatten enbart och vars
vattentryck är mellan 0,17 och
0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).

Information: Den här apparaten
innehåller inte CFC.
• För produkter med isobutan

(R600a): isobutan är en

miljövänlig naturgas, men den är
brandfarlig. Se därför noga till att
kylkretsens rörledningar inte
skadas. Var extra uppmärksam på
skadade rörledningar som
tömmer kylkretsen.

• C-pentan används som
blåsmedel i isoleringsskummet
och är en lättantändlig gas. Var
uppmärksam vid kassering.

• Denna apparat är avsedd att
användas i hushållet och för
liknande användningar så som
personalkök i affärer, på kontor
och i andra arbetsmiljöer.
- på lantgårdsboende och av
kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar 
- gästhem med rum inklusive
frukost 
- catering och liknande icke-
kommersiella syften

• Förvara inte explosiva ämnen,
såsom aerosolburkar med
brandfarliga drivmedel, inuti
produkten.

• Den här apparaten får användas
av barn från 8 års ålder och av
personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och
kunskap, om de fått handledning
eller instruktioner om
användningen av ugnen på ett
säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär.

• Rengöring och underhåll får inte
utföras av barn utan uppsikt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
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• För att undvika risken för att barn
blir instängda, med risk att
kvävas, tillåt inte att de leker med
produkten eller gömmer sig
i den.

• Det måste vara möjligt att koppla
bort apparaten från elnätet,
antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget om
åtkomligt, eller genom att bryta
eluttagets strömförsörjning med
hjälp av en flerpolig strömbrytare
som är installerad i enlighet med
nationella säkerhetsföreskrifter.

• Anslut apparaten till ett jordat
uttag: apparaten ska vara
ansluten till ett godkänt
jordningssystem.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Se till att nätkabeln inte skadas av
apparaten under installationen.

• Dra inte i apparatens elsladd.
• För att hantera och installera

apparaten krävs minst två
personer.

• Installation och underhåll, t.ex.
byte av elsladd, ska utföras av
tillverkaren eller en behörig
fackman i enlighet med
tillverkarens anvisningar och
gällande lokala
säkerhetsbestämmelser.
Undvik farliga situationer:
reparera eller byt inte ut delar på
apparaten, t.ex. elsladden,
om detta inte direkt
rekommenderas i
bruksanvisningen.



6

1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %
och är märkt med återvinningssymbolen .
Kassera materialet i enlighet med lokala
bestämmelser. Håll förpackningsmaterialen
(plastpåsar, delar av styrenplast, osv.) utom
räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att
leka med.

2. Skrotning/kassering
Den här apparaten är tillverkad av material som
kan återvinnas.
Apparaten är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EG
beträffande elektrisk och elektronisk utrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av den
här apparaten bidrar du till att förhindra
potentiella negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa.

Symbolen på apparaten eller i medföljande
dokument anger att denna apparat inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall utan måste
lämnas in hos en speciell uppsamlingsstation för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Gör apparaten obrukbar innan den kasseras
genom att klippa av nätkabeln. Avlägsna även
dörrar och hyllor så att barn inte kan klättra in och
bli instängda i apparaten.
Kassera apparaten enligt lokala bestämmelser om
avfallshantering och lämna in den hos en speciell
uppsamlingsstation. Lämna inte apparaten utan
tillsyn, inte ens i några få dagar, eftersom den är en
riskkälla för barn.
För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av den här apparaten,
kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där
apparaten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse 
• Denna apparat har utformats, tillverkats och

marknadsförts i enlighet med kraven i följande
EU-direktiv: 
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU och RoHS
2011/65/�EU.

• Denna apparat har utformats, tillverkats och
marknadsförts i enlighet med kraven i EU-
direktiven om ekodesign och energimärkning:
2009/125/EG och 2010/30/ EU.

Miljöråd

Läs noga igenom den här bruksanvisningen
för att kunna använda din apparat på bästa
möjliga sätt. Bruksanvisningen innehåller en
produktbeskrivning och värdefulla tips.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
1.  Ta av emballaget och försäkra dig om att

apparaten inte har skadats under transporten
och att dörren stänger ordentligt.
Återförsäljaren ska upplysas om eventuella
skador senast 24 timmar efter leverans.

2.  Vänta minst två timmar innan du sätter på
apparaten. Denna tid krävs för att kylsystemet
ska fungera på bästa sätt.

3.  Rengör apparatens insida före användning.

Innan apparaten används
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INSTALLATION
• Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv)

inte skadas när du flyttar apparaten.
• Kontrollera att apparaten inte placeras nära

en värmekälla.
• Installera apparaten på ett golv som klarar att

bära dess tyngd och på en plats som är lämplig
för dess storlek och användning.

• Apparaten är avsedd att användas på platser där
rumstemperaturen ligger inom följande
intervall, enligt klimatklassen som anges på
typskylten. Apparaten kanske inte fungerar
korrekt om den står länge vid en temperatur
utanför det specificerade området.

• Kontrollera att nätspänningen i ditt hem
överensstämmer med apparatens
märkspänning som anges på typskylten.

SÄKER ANVÄNDNING
• Förvara inte och använd inte bensin eller

brandfarliga vätskor eller gaser i närheten av
denna apparat eller andra elektriska

hushållsapparater. Ångorna kan orsaka brand
eller explosion.

• Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken
(finns på vissa modeller).

• Ät inte isbitar eller isglassar direkt efter att ha
tagit ut dem från frysen eftersom den låga
temperaturen kan orsaka köldskador.

• På apparater som är utrustade med ett luftfilter
på insidan av ett åtkomligt fläktlock ska filtret
alltid vara installerat när apparaten är igång.

• Koppla bort apparaten från eluttaget eller bryt
strömförsörjningen före rengöring eller underhåll.

• Använd kyldelen endast till att förvara färska
livsmedel och frysdelen endast till att förvara
frysta livsmedel, frysa in färska livsmedel och för
att tillverka isbitar.

• Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska
i frysdelen eftersom de kan spricka.

• Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i
direktkontakt med de invändiga ytorna i kyl-
eller frysdelen.

• “Lampan inuti produkten är särskilt avsedd för
användning i hushållsapparater och lämpar sig
inte för allmän belysning i hemmet (EG-direktiv
244/2009)”.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
skador på person, djur eller egendom om
ovanstående anvisningar och
säkerhetsföreskrifter inte följs.

Klimatklass Omg. T. (°C)
SN Från 10 till 32
N Från 16 till 32
ST Från 16 till 38
T Från 16 till 43

Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

• Installera apparaten på en torr, välventilerad
plats där den inte utsätts för direkt solljus eller
andra värmekällor (t.ex. värmeelement, spisar
osv.). Använd en isolerande platta vid behov.

• Se till att följa installationsanvisningarna för att
säkerställa en fullgod ventilation.

• Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten
bidrar till ökad energiförbrukning och minskad
kyleffekt.

• Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och var apparaten har placerats.
Temperaturinställningen bör beakta dessa
faktorer.

• Låt varm mat och varma drycker svalna innan du
placerar dem i apparaten.

• Blockera inte fläkten (i förekommande fall) med
matvaror.

• Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr,
stängs ordentligt efter att du har lagt in
matvarorna.

• Öppna dörren så sällan som möjligt.

• Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining.
Frysta matvarors låga temperatur hjälper till att
hålla livsmedlen kalla i kylskåpet.

• Specialfack kan finnas på vissa apparater (fack
för färsk mat, låda för nollgradig förvaring...).
Om inget annat anges i produktbladet kan de
tas bort utan att apparatens prestanda påverkas.

• Hyllornas placering i kylskåpet har ingen
inverkan på energiförbrukningen. Matvarorna
ska placeras på hyllorna på ett sådant sätt att
luften kan cirkulera fritt (matvaror ska inte
läggas tätt intill varandra eller den
bakre panelen).

• Du kan öka förvaringsutrymmet för fryst mat
genom att ta ut korgar och antifrosthyllan,
i förekommande fall, utan att det påverkar
energiförbrukningen.

• Skadade tätningar ska bytas ut så snabbt
som möjligt.

• Produkter med hög energiklass är utrustade
med högeffektiva motorer som har längre
funktionstid, men lägre energiförbrukning.
Därför gör det inget om motorn är igång under
en längre tid.

Tips för energibesparing
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Elektrisk anslutning för Storbritannien och Irland enbart

Varning - maskinen måste vara ansluten till jord

Byte av säkring
Om apparatens nätkabel är kopplad till en BS
1363A 13 A säkrad stickkontakt och en säkring
behöver bytas, använd en ASTA-godkänd säkring
av typen BS 1362 och gör följande:
1. Ta bort säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.

Viktigt:
Säkringslocket måste sättas tillbaka när säkringen
har bytts ut. Stickkontakten får inte användas om
säkringslocket saknas.
Om ett nytt lock behöver anskaffas, kontrollera
att den färgade insatsen eller färgens namn
nedtill på kontakten överensstämmer
med originallocket.
Nya säkringslock finns att köpa i din lokala elaffär.

Endast Irland
I regel gäller informationen för Storbritannien,
men även en tredje typ av stickkontakt och
eluttag används: 2-stifts stickkontakt med
jordning på sidan.

Eluttag/stickkontakt (gäller för båda länderna)
Om den monterade stickkontakten inte passar i
eluttaget, kontakta kundservice för mer
information. Försök inte att byta ut
stickkontakten på egen hand. Proceduren ska
utföras av en kvalificerad servicetekniker i
enlighet med tillverkarens anvisningar och
gällande säkerhetsföreskrifter.

Vid första användning

Anslut apparaten till elnätet.
På modeller med elektroniskt övervakningssystem kan en signal ljuda, vilket betyder att temperaturlarmet
har aktiverats: tryck på knappen för avaktivering av larm. Om ett antibakteriellt filter med lukthämmande
verkan medföljer ska du placera filtret i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen.

Anmärkning: När kylskåpet slås på tar det 4–5 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.

Rengör apparaten då och då med en mjuk och icke-slipande
mikrofiberduk för att inte repa ytorna. Ytan får inte rengöras med
produkter som innehåller slipmedel eller med en repande svamp
eller olämpliga verktyg.
Duken kan användas med eller utan rengöringsmedel. Som
rengöringslösning rekommenderas varmt vatten och ett milt
rengöringsmedel särskilt avsett för rengöring av kylskåpets insida.
Använd inte slipande rengöringsmedel och undvik mycket sura eller
alkaliska produkter eftersom de kan förstöra ytan.
Rengör regelbundet insidan av dräneringshålet i kylskåpets bakre panel nära frukt- och grönsakslådan
med det medföljande verktyget (se bilden) för att garantera att avfrostningsvattnet tappas av
fortlöpande och på ett korrekt sätt. Koppla bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll.

Underhåll och rengöring av apparaten
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Byte av glödlampa eller lysdiod(beroende på modell)

Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter lampan. Följ sedan anvisningarna för den typ av
lampa som används i apparaten.
Byt lampan mot en med samma funktion som finns att köpa hos kundservice och auktoriserade
återförsäljare.

Lamptyp 1)
Vrid lampan moturs enligt bilden för att ta ur den. Vänta 5 minuter
innan du ansluter apparaten igen.

- standardlampa (max 25W)
eller

- LED-lampa (med samma egenskaper)
bara tillgänglig genom Kundservice

Lamptyp 2)
Om apparaten är utrustad med
LED-lampor som visas i figuren
nedan ska du kontakta service om
lamporna behöver bytas.
LED-lampor har en längre livslängd,
ger bättre belysning och är
miljövänliga.

Glödlampa

LED-lampa

Om apparaten inte används

Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrosta apparaten vid behov och rengör den.
Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och
dålig lukt.

Vid strömavbrott

Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade
matvaror igen. Vid längre strömavbrott kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med
elektroniskt övervakningssystem).

Kyldel

Kyldelen passar för förvaring av färska livsmedel och drycker.

Avfrostning av kyldelen sker automatiskt.
Under automatisk avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.
Beroende på modellen kan produkten vara utrustad med ett speciellt fack “Noll Grader” som är perfekt
för förvaring av färskt kött och fisk.
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Varning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Anmärkning: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan
påverka den invändiga temperaturen i de två utrymmena. Ställ in temperaturen baserat på dessa
faktorer.

Anmärkning: Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen (framför allt på
glashyllorna). Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in
produkter med hög vattenhalt (t.ex. grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller).

Ta bort frukt- och grönsakslådan (beroende på modell)
Dra ut lådan så långt det går, lyft den och ta ut den.
Det går lättare att ta ut frukt- och grönsakslådan om du tömmer (och helst tar bort) de två nedersta
dörrfacken.

Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande verkan (beroende på modell)
Fläkten bidrar till en jämn fördelning av temperaturen inuti utrymmena, vilket i sin tur ger effektivare
livsmedelsförvaring och minskad fuktighet. Täpp aldrig till ventilationsområdet. Fläkten kan slås på/av
manuellt (se Snabbguide). Om den slås på kommer den att aktiveras automatiskt när nödvändigt.

Frysdel

Modeller med separat frysdel
Frysdelen passar för förvaring av frysta matvaror (till datummärkningen på förpackningen)
och infrysning av färska matvaror. Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på
typskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysutrymmet inuti frysdelen (se Snabbguiden)
och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptinade
matvaror ska inte frysas in igen. Det är viktigt att matvarorna slås in på ett sådant sätt att vatten,
fukt eller kondens inte tränger in.

Tillverkning av isbitar
Fyll isbitslådan (finns på vissa modeller) till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig
vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.

Ta ut lådorna (beroende på modell)
Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka
förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna.

Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på
gallren/hyllorna.

Modeller med frysfack

I frysdelen kan du även frysa in färska matvaror. Mängden
matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten.
Frysa in färska matvaror:
•     Placera matvarorna på gallret (om det finns på bild 1), eller direkt

på fackets botten (bild 1 och bild 2).

•     Placera matvarorna i mitten av facket cirka 20 mm från
redan infrysta livsmedel (bild 1 och 2).

bild 1

bild 2
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På modeller no-frost behöver man inte utföra någon avfrostning.
Att frost bildas är helt normalt för övriga modeller.
Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på omgivningsförhållandena och hur ofta
dörren öppnas. Ställ in en kallare temperatur eller slå på snabbinfrysningsfunktionen om sådan finns
(se Snabbguiden) fyra timmar innan matvarorna tas ut från frysdelen för att förlänga förvaringen av
maten under avfrostningen. Slå av apparaten och ta ut lådorna för att avfrosta frysdelen. Placera de
frysta matvarorna på en sval plats. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på
botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut
under avfrostningen.
Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.
Sätt på apparaten och lägg tillbaka matvarorna.

Hur man avfrostar frysdelen (beroende på modell)

AVFROSTNINGSSYSTEM (beroende på modell)

AVFROSTNINGSSYSTEM (beroende på modell) gör det enklare att avfrosta frysdelen.
Antifrosttillbehöret (bild 1) är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att
ta ut och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrosta frysdelen.
Avlägsna frost från antifrosttillbehöret genom att följa proceduren som beskrivs nedan.

- Öppna frysdörren och ta ut den övre lådan
(bild 2).

- Ta loss antifrosttillbehöret (bild 3) och ta ut
det (bild 4). Var försiktig så att du inte tappar
ned det på glashyllan.

Anmärkning: Om tillbehöret har fastnat eller är
svårt att ta ut ska du frosta av hela frysdelen och
inte försöka tvinga ut det med kraft.

- Stäng frysdelens dörr.

- Avlägsna frosten från tillbehöret genom att
skölja det under rinnande vatten (inte varmt)
(bild 5).

- Ställ tillbehöret på tork och torka av delar av
plast med en mjuk trasa.

- Sätt tillbaka tillbehöret genom att placera dess
baksida mot de utskjutande delarna i bild 6-A
och fäst tillbehörets handtag i hakarna ovan
(bild 6-B).

- Sätt tillbaka den övre lådan och stäng
frysdörren.

Du behöver inte avfrosta hela frysdelen för att
rengöra antifrosttillbehöret. Om
antifrosttillbehöret rengörs regelbundet behöver
frysdelen inte avfrostas lika ofta.

Anmärkning: Produktspecifikationerna, inklusive
volym och energiåtgång, har beräknats utan användning av antifrosttillbehöret.

Procedur för att rengöra antifrosttillbehöret
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Facket “Noll Grader” har utarbetats speciellt för att bibehålla
en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre
förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och
vintergrönsaker).

Hur facket slås på och av
Avdelningens inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på.

Slå på facket genom att trycka in knappen
som visas på bilden i mer än en sekund tills
symbolen tänds.

Den tända symbolen betyder att facket är på.
Tryck in knappen i mer än en sekund för att
slåav facket.

För att stänga av facket helt är det nödvändigt att ta ut lådan.

För korrekt funktion av facket “Noll Grader” är det nödvändigt att:
- kyldelen är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- lådan i facket “Noll Grader” ska vara insatt innan funktionen kan aktiveras
- ingen av följande specialfunktioner är vald: standby, kylning av, semester (finns på vissa modeller),

i så fall ska du ta ut maten som finns i det.

Anmärkning:
- Om symbolen inte tänds när facket slås på, kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Om problemet

kvarstår, kontakta en auktoriserad kundservice.
- Om facket aktiveras och lådan är öppen kan det hända att symbolen på kontrollpanelen släcks

automatiskt. Symbolen tänds igen när lådan sätts tillbaka.
- Oavsett om funktionen är på eller inte kan ett svagt ljud höras från facket. Detta är normalt.
- När facket är avaktiverat är temperaturen inuti det samma som i resten av kyldelen. Facket kan i så fall

användas för förvaring av frukt och grönsaker som är köldtåliga (bär, äpplen, aprikoser, morötter,
spenat, sallad osv.).

Viktigt: Om facket slås på medan matvaror med hög vattenhalt förvaras i det kan kondens bildas på
hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.
Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan på facket “Noll Grader”
eftersom de oavsiktligt kan falla ned mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

Fack “NOLL GRADER” (beroende på modell)
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Ta bort facket “Noll Grader”:
Utför följande steg:
- för att göra det lättare att ta ut facket rekommenderar vi att tömma (och helst ta bort) de nedre

dörrhyllorna
- stäng av facket
- ta bort facket genom att vrida det uppåt
- ta bort den vita plasthyllan under facket.

Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

För att kunna använda facket “Noll Grader” igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under
facket innan du sätter tillbaka lådan och slår på funktionen igen.
För att öka kylskåpets förvaringsutrymme och minska energiförbrukningen rekommenderar vi att
stänga av facket “Noll Grader” och ta bort facket.
Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och
ett milt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är
lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt
eller utvändigt.

Kundservice

Innan du kontaktar kundservice:
Sätt på apparaten igen och kontrollera om felet har åtgärdats. Om felet inte har åtgärdats ska du koppla
bort apparaten igen och göra om proceduren efter en timme.
Om felet kvarstår efter att du har utfört kontrollerna i felguiden och startat om apparaten ska du
kontakta kundservice, beskriva problemet och uppge:
• typen av fel
• modell
• apparatens typ och serienummer (står på typskylten)
• servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE 

på typskylten som finns inuti apparaten).

Anmärkning:
För denna apparat är inte vändbar dörrupphängning tillgänglig.
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