
ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS 
FUNKTIONER

Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel 
och infrysning av färska livsmedel.

Idrifttagande av frysen
Man behöver inte reglera frysens temperatur med termostaten 
eftersom tillverkaren redan har ombesörjt detta.
Sätt in stickkontakten i eluttaget.
Larmet aktiveras eftersom temperaturen ännu inte är tillräckligt 
låg för frysförvaring.
Lägg inte in livsmedel i frysen förrän larmet har upphört 
(mer information finns i det medföljande produktbladet).

Reglering av temperaturen
Se det medföljande produktbladet för upplysningar om reglering 
av temperaturen.

Anmärkning:
Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörren 
öppnas kan inverka på den invändiga temperaturen i frysen.
Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa 
faktorer.

6:e sinnets funktion (“6th sense”)
6:e sinnets funktion aktiveras automatiskt i följande situationer:
När frysdörren öppnas
Funktionen aktiveras varje gång dörren öppnas om temperaturen 
inuti frysen ändras nämnvärt. Funktionen är på under den tid som 
krävs för att återställa optimala förvaringsvillkor.
När mat läggs in för infrysning
Funktionen aktiveras varje gång matvaror läggs in i frysen och den 
förblir aktiv under den tid som krävs för att skapa bästa möjliga 
villkor för infrysning av de inlagda matvarorna. Funktionen 
säkerställer även en god balans mellan infrysningskvalitet och 
energiförbrukning.
ANMÄRKNING: Hur lång tid 6:e sinnets funktion skall vara aktiv 
beräknas efter mängden mat som skall frysas, men hänsyn tas även 
till mängden fryst mat som finns i frysen och rumstemperaturen. 
Det är sålunda helt normalt att variationer i dessa faktorer 
påverkar frysens beteende.

Infrysning

På frysens typskylt anges hur många kilo färska livsmedel 
som kan frysas in under 24 timmar.
Tryck på snabbinfrysningsknappen (och håll den intryckt tills den gula 
kontrollampan tänds) 24 timmar innan matvarorna skall frysas in.
Vanligtvis är det tillräckligt att snabbinfrysningsfunktionen är på 24 
timmar efter att livsmedlen lagts in för infrysning. Sedan kan 
snabbinfrysningsfunktionen stängas av.

Observera!
Om små mängder mat skall frysas räcker det att snabbinfrysningen 
är på i ett par timmar. Använd knappen för att koppla ur 
funktionen så förbrukar inte apparaten onödig elektrisk energi.
På apparater med 6:e sinnets funktion kontrolleras apparatens 
funktion automatiskt och användaren behöver inte göra några 
inställningar (se avsnittet 6:e sinnets funktion “6th Sense”).
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Råd för infrysning och förvaring av färska livsmedel.
Färska livsmedel som skall frysas in kan slås in i aluminiumfolie 
eller plastfolie eller läggas i plastförpackningar, plastburkar med 
lock eller frysbehållare, förutsatt att dessa är lämpliga för 
infrysning av livsmedel.
Livsmedlen skall vara färska, mogna och av allra bästa kvalitet.
För att färsk frukt och grönsaker skall behålla sina näringsämnen, 
sin struktur, sin konsistens, färg och smak, skall de om möjligt 
frysas in omedelbart efter skörd.

Det är lämpligt att låta vanligt kött och kött av vilt hänga innan det 
fryses in.

Anmärkning:
Låt alltid varma livsmedel svalna innan du lägger in dem i frysen.
Förtär omedelbart livsmedel som tinat helt eller delvis. 
Frys aldrig om tinade livsmedel, såvida du inte först använder det 
för att tillaga en maträtt som kräver att livsmedlet kokas. När 
livsmedlet är tillagat kan det frysas igen.

Infrysning och förvaring av livsmedel
Placera matvarorna som skall frysas i de speciella 
infrysningsutrymmena.
Kylklamparna (om sådana finns) skall läggas ovanpå matvarorna 
som förvaras i den översta lådan.
Under strömavbrott bör frysklamparna alltid placeras ovanpå de 
frysta livsmedlen i den översta lådan för att temperaturen inte 
skall stiga så snabbt (gäller modeller med frysklampar).

Viktigt:
I vidstående tabell anges hur många månader frysta 
livsmedel av olika slag kan förvaras i frysen. Följ dessa 
anvisningar.
Samtliga deklarerade prestationer hänför sig till frysens 
funktion utan kylklampar, med undantag för den s.k. 
temperatursänkningstiden.

Märkning av livsmedel
Märk livsmedlet och placera det i frysen.
Vi rekommenderar att förpackningarna märks med 
infrysningsdatum så att du vet hur länge matvarorna kan förvaras i 
frysen.

Råd om förvaring av frysta livsmedel
Att tänka på när du köper frysta livsmedel:

Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt 
eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om 
förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte 
förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat 
tina.
Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken 
det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
Lägg in de frysta livsmedlen i frysen så fort du kommer hem.
Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 
timmar.
Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som 
möjligt. Respektera det “bäst före datum” som anges på 
förpackningen.
Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på 
matförpackningen.

MÅNADER LIVSMEDEL
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Ta ur lådorna
Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem uppåt en aning och dra 
sedan ut dem.

Alla lådor, förutom lådan längst, ner kan tas ut, vilket är praktiskt 
när man behöver mer utrymme i frysen (Fig. 1).
Kontrollera att matvarorna inte når högre än gränsmarkeringarna 
som finns på frysens sidoväggar (på vissa modeller).

På frysförpackningarna anges hur länge varorna kan 
förvaras i frysen. Följ dessa anvisningar noggrant.

Tillverkning av isbitar
Fyll isbitslådan till 2/3 med vatten och ställ in den i frysen.
Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss isbitslådan 
om den har fryst fast på botten av frysen.
Bänd en aning på isbitslådan så går det lättare att få loss isbitarna.

Anmärkning:
Det går inte att öppna frysdörren direkt efter att man har stängt 
den (förutom på modeller med specialventil).
Vi rekommenderar att du väntar två till tre minuter så att det 
vakuum som bildats släpper. 

Intelligent issystem med påfyllare
Vissa modeller är utrustade med ett speciellt system för 
istillverkning som består av en påfyllare, isbitslådor med dispenser 
och en ishink. Detta system gör det lätt att fylla islådorna med 
vatten, ta ut isbitarna och förvara dem.
Påfyllaren underlättar påfyllningen av vatten i isbitslådorna, 
eftersom man inte behöver ta ut lådorna ur frysen och slipper 
riskera att spilla vatten på köksgolvet.

Fylla på vatten i isbitslådorna: 
Innan isbitslådorna fylls med vatten skall de rengöras enligt 
anvisningarna i avsnittet om rengöring. 
Dra ut påfyllaren ur hållaren. 
Fyll påfyllaren med vatten utan att ställa ned den och sätt sedan 
tillbaka den i den speciella hållaren. Vattnet fylls automatiskt på 
i isbitslådorna.
Det tar ett par timmar innan isen är färdig. Därefter är 
issystemet färdigt att leverera isbitar och allt du behöver göra är 
att trycka på knapparna.  Isbitarna ramlar ner direkt i den 
speciella hinken.

Observera!
Kontrollera att det inte finns kvar några isbitar i isbitslådorna 
innan du sätter tillbaka påfyllaren.
Kontrollera också att det inte finns någon is på fjädrarna. Skölj 
eventuellt bort isen under rinnande vatten.
Om du behöver mer plats i frysen kan de uttagbara delarna av 
issystemet tas ur.

Fig. 1
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UTRYMMET "SHOCK FREEZE" Chockinfrysning (på vissa modeller)
Utrymmet "Shock Freeze" har speciellt framtagits för att snabbt frysa in upp till 2 kg färska livsmedel.
Funktionen för chockinfrysning "Shock Freeze" reducerar att det bildas iskristaller inuti livsmedlen under
infrysningsfasen, vilket garanterar bättre kvalitet på maten då denna tinas upp för att förtäras.
När funktionen "Shock Freeze" inte är påslagen kan utrymmet användas för vanlig infrysning eller för
förvaring av redan frysta matvaror.

Påslagning/Avstängning av funktionen "Shock Freeze":
1. Se till att minst 12 timmar förflutit sedan senaste gången du slog på funktionen "Shock Freeze". Aktivera

inte denna funktion oftare än var 12:e timme.
2. Töm utrymmet.
3. Placera de livsmedel som skall frysas in i utrymmet, med ett par centimeters avstånd från fläktarna som

sitter i bakdelen av utrymmet, för att den kalla luften skall kunna cirkulera.
4. Aktivera funktionen "Shock Freeze" genom att snabbt nudda vid symbolen på kontrollpanelen:

symbolen tänds och fläktarna i bakdelen av utrymmet startar. Kalluftcirkulationen ökar och därmed
även infrysningseffekten. 

5. För att erhålla maximal hastighet på infrysningen rekommenderar vi att du inte stänger av funktionen
och inte öppnar luckan under de påföljande 4-5 timmarna.

6. Funktionen "Shock Freeze" stängs automatiskt av efter 4-5 timmar efter den slagits på: symbolen
slocknar och fläktarna stängs av. Det går även att stänga av funktionen “Shock Freeze” när som helst:
med ett snabbt tryck på symbolen på kontrollpanelen - symbolen slocknar och fläktarna stängs av.

Anmärkningar:
- Går ej att använda tillsammans med funktionen "Fast Freeze" Snabbinfrysning

För att få bästa resultat kan funktionerna "Shock Freeze" och "Fast Freeze" inte aktiveras samtidigt.
Därför kommer en aktivering av funktionen "Fast Freeze" medan funktionen "Shock Freeze" är aktiv att
betyda att "Shock Freeze" stängs av, och vice versa.

- Om fläktarna inte genast startar, och om funktionen "Shock Freeze" pågår längre tid än
normalt
Efter att ha slagit på funktionen "Shock Freeze" är det möjligt att symbolen tänds, men fläktarna
startar inte.   Detta är normalt för fläktarna, och det betyder att just då pågår en avfrostning av frysen. I
slutet av avfrostningen (maximal tid: 1,5 timme) kommer fläktarna att aktiveras, och "Shock Freeze"-
processen startar.

- Om symbolen inte tänds
Om symbolen (“Fast Freeze”) inte tänds efter att du tryckt på : du har tryckt för länge på
symbolen . För att aktivera funktionen "Shock Freeze" skall du endast nudda snabbt vid symbolen

, utan att trycka in den.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING
1. Apparaten fungerar inte.

Är det strömavbrott?
Har strömmen brutits med hjälp av 
huvudströmbrytaren?
Har en säkring gått?
Är termostaten inställd på rätt sätt?
Har installationen utförts på rätt sätt?

2. De bildas för mycket frost.
Är dräneringsröret  för avfrostningsvattnet 
placerat på rätt sätt?
Är dörren ordentligt stängd?

3. Den gula, röda och gröna 
kontrollampan tänds inte. Kontrollera 
först punkt 1 och gör sedan följande:

Kontakta Service.

Anmärkningar:
Att listen på skåpets framsida blir varm är 
inget fel, utan avsikten är att förebygga 
kondensbildning.
Blås- och gurgelljud som kommer från 
kylsystemet är helt normala.

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj 
apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av 
rengöring och underhåll utförs.
På elektroniska modeller skall på/av-knappen tryckas 
in innan stickkontakten dras ut ur eluttaget.
Rengör regelbundet ventilationsgallren och kondensatorn, 
som är placerad på baksidan av frysen. Använd en 
dammsugare eller en borste för ändamålet.
Rengör regelbundet insidan av frysen med en svamp som 
fuktats i ljummet vatten och/eller ett milt rengöringsmedel. 
Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte 
slipmedel.

När du åker bort (längre bortavaro)
Töm frysen.
Skilj frysen från elnätet.
Frosta av skåpet och rengör det invändigt.

Låt dörren stå på glänt för att slippa dålig lukt och fukt 
inuti frysen.

Anmärkning: För att slå på elektroniska modeller skall 
på/av-knappen tryckas in efter att stickkontakten satts 
in i eluttaget
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SERVICE
Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand 
(se “Felsökning”).

2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om 
felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du 
ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten 
stå och vila i en timme och gör sedan om 
försöket.

3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand 
kontaktar du Service.
Uppge:

Vilken typ av problem det rör sig om,
Modell,

Servicenumret (detta nummer finns efter 
ordet SERVICE på typskylten som finns inuti 
apparaten),
Fullständig adress,
Telefon- och riktnummer.

Anmärkning:
Omhängning av skåpets dörr som utförs av 
Service täcks inte av garantin.
Dörren kan inte hängas om på apparater med 
handtag på framsidan.

Installera apparaten långt ifrån värmekällor. Om apparaten placeras i ett varmt rum eller i närheten av
värmekällor (värmeelement, spis) eller om den utsätts för direkt solljus ökar energiförbrukningen, vilket
bör undvikas.
Om apparaten inte kan placeras långt ifrån värmekällor måste följande minsta avstånd respekteras:
- 30 cm från kol- eller gasoleldade spisar;
- 3 cm från elektriska spisar och/eller gasspisar.
För optimal prestanda förutse:
- ett minimum utrymme på 5 cm över apparaten;
- ett minimumavstånd på 4 cm från den bakre väggen;
- placera de andra närstående möblerna på ett avstånd tillräckligt för att tillåta minimal luftcirkulation
Placera apparaten på en torr plats med god ventilation. Ställ apparaten i våg. Justera höjden med de
främre fötterna om det är nödvändigt.
Rengör apparatens insida.
Sätt i de medföljande tillbehören.

Elektrisk anslutning
Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.
Data angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad inuti skåpet.
Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren accepterar inget
ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar
inte har följts.
Låt en behörig fackman byta ut eluttaget om stickkontakten och eluttaget inte är av samma typ.
Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.

Att skilja apparaten från elnätet
Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.

INSTALLATION


