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REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYL- OCH
FRYSDELENS TEMPERATUR
A. Termostatvred
B. Ljusknapp
C. Indikator för
termostatinställning
D. Glödlampa (max 15 W)
Med termostaten regleras temperaturen i
både kyl och frys.
Termostaten inställd på 1/MIN: låg
kylningseffekt
Termostaten inställd mellan 1/MIN och 7/MAX:
kyleffekten kan justeras efter önskemål.
Termostaten inställd på 7/MAX: maximal
kylning.
Läget 3-5/MED som ger bästa förvaringsvillkor
rekommenderas.
Termostaten inställd på •: kylning och
belysning avstängda.

A. Kyldel
1. Termostat / Belysning
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Typskylt med namn
4. Frukt och grönsakslåda
5. Frukt- och grönsakslådans avskiljare
6. Sats för omhängning av dörr
7. Äggfack
8. Avskiljare
9. Dörrfack
B. Frysdel
10. Utrymme för infrysning och förvaring (lucka)
11. Isbitsbricka och/eller kylklamp
12. Undre korg för förvaring av frysta livsmedel
13. Frysdörr
14. Dörrens tätningslister

INFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL
Placera de färska livsmedlen som skall frysas in på hyllan i
frysdelen. Undvik direkt kontakt med redan infrysta livsmedel.
För att frysa in den mängd livsmedel som anges på typskylten,
vrid termostatratten till ett något varmare läge precis innan du
lägger in de färska livsmedlen (om till exempel det normalt
inställda värdet på en sifferskala är 4, vrid tillbaka ratten till
3,5).
Efter 24 timmar kommer livsmedlen att vara infrysta. Vrid då
tillbaka termostatratten till det tidigare läget.

Montera distanshållarna (på vissa
modeller) på ovansidan av
kondensorn som sitter på
baksidan av produkten.
När stickkontakten har satts in i
vägguttaget sätts produkten
automatiskt i funktion.
När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du
lägger in några matvaror.
Anmärkning:
- Om livsmedel läggs in i kylen innan korrekt
förvaringstemperatur har nåtts kan de bli förstörda.
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Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter
glödlampa.
Ta ut lampan på det sätt som visas på bilden.
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Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.
Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg
visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan
upp i en behållare där det förångas.
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Printed in Poland

Frysdelen bör avfrostas 1-2
gånger om året eller när
frostlagret blir 3 mm tjockt.
Det är normalt att det bildas
frost.
Hur mycket frost som bildas och
hur snabbt detta sker beror på
rumsförhållandena och hur ofta
dörren öppnas.
För att avfrosta enheten, stäng av produkten och plocka ut
alla matvaror.
Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter.
Gäller endast kylskåpen på bilden: Dra ut tappen för
avfrostningsvattnet och ställ en skål under utloppet.
När avfrostningen är klar, sätt tillbaka avfrostningstappen.
Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på
produkten igen och lägg tillbaka matvarorna.
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Tillbehörens antal och typ kan variera beroende på
modell.
Antibakteriellt skydd (beroende på modell):
- Frukt- och grönsakslåda med antibakteriella tillsatser (4)
- Dörrens tätningslister tillverkade i material som förhindrar
bakteritillväxt (14).
Användning av frysen:
- Frysdelen kan användas utan luckan när man vill ha mer
utrymme för livsmedel som tar stor plats.
- Den understa korgen får inte avlägsnas.
- Placera livsmedlen direkt på gallret.
Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens dörr är
ordentligt stängd.
Anmärkningar:
- Under strömavbrott sörjer frysklampen för att
förvaringstemperaturen hålls på optimal nivå under längre
tid.
- Samtliga hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens innertemperatur beror på
omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och
produktens placering. Överväg dessa faktorer när du ställer
in temperaturen.
- Produktens tillbehör får inte rengöras i diskmaskin.

