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KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.
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1.  SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og

oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.

• Ikke la barn leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn

med mindre de har tilsyn.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

1.2 Generelt om sikkerhet
• Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger

og liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer

og andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og

andre boligtyper
• Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller

i den innebygde strukturen fri for hindringer.
• Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som

ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.

• Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
• Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de

ikke er av en type som anbefales av produsenten.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre

produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun

nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
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skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.

• Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med brannfarlig drivgass i dette produktet.

• Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.

• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet

produkt.
• Følg monteringsanvisningene som

følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter

produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.

• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.

• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette
er for at oljen skal kunne renne tilbake
i kompressoren.

• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.

• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.

• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.

• Ikke monter dette produktet på
steder som er for fuktige eller kalde,
slik som konstruksjonstilbygg, garasjer
eller vinkjellere.

• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom

den elektriske informasjonen på

typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.

• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.

• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.

2.3 Bruk

ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.

• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.

• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.

• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.

• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
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antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.

• Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til
produktet.

• Ikke legg mineralvann i fryseren.
Dette vil skape press på beholderen.

• Ikke oppbevar lett antennelig gass
eller væske i produktet.

• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.

• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.

• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.

• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på

emballasjen for frossen mat.

2.4 Innvendig belysning
• Typen lampe som brukes i dette

produktet egner seg ikke til
rombelysning

2.5 Stell og rengjøring

ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.

• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.

• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.

• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.

2.6 Avfallsbehandling

ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og

dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og

isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.

• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.

• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.

3. BRUK

3.1 Betjeningspanel

21 3
1 Termostatbryter

2 Strømindikatorlampe

3 Alarmlys for høy temperatur
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3.2 Slå på

B

C

A

A) Termostatbryter
B) Halv mengde-posisjon
C) Full mengde-posisjon

1. Sett støpselet inn i vegg-kontakten.
2. Drei termostatbryteren til Full

mengde-posisjonen og la produktet
gå i 24 timer slik at det når riktig
temperatur før du setter inn mat.

Strømindikator-lampen tennes.
3. Juster termostatbryteren i henhold til

mengden matvarer.

3.3 Slå av
Drei termostatbryteren til posisjonen
OFF.

3.4 Regulere temperaturen
Temperaturen inne i produktet
kontrolleres av termostatbryteren som er
plassert på betjeningspanelet.

Gå frem som følger for å betjene
produktet:

• Drei termostatbryteren mot lavere
innstillinger for å oppnå mindre
kjøleeffekt.

• Drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå større
kjøleeffekt.

Hvis mindre mengder mat
skal fryses, er Halv mengde-
innstillingen den mest
passende. Hvis større
mengder mat skal fryses, er
Full mengde-innstillingen
den mest passende.

3.5 Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseren (for
eksempel på grunn av strømbrudd) vises
ved:

• Alarmlampen slås på
• det høres et lydsignal
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på bryteren for
tilbakestilling av alarm.

Ikke legg mat inn i fryseren i løpet av en
alarmfase.

Når normale forhold er gjenopprettet,
slår alarmlampen seg av automatisk.

4. FØRSTE GANGS BRUK

4.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i nye
produkter. Husk å tørke nøye.

OBS!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil
skade finishen.
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5. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.

Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet. 1)

Frysing varer 24 timer: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.

5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang,
eller etter en periode der det ikke har
vært i bruk, må du la det stå på i minst 24
timer med termostatbryteren i Full
mengde-posisjon før du legger inn
matvarer.

OBS!
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).

5.3 Åpne og lukke lokket

OBS!
Du må aldri bruke makt for å
åpne lokket.

Siden lokket er utstyrt med en
tettlukkende pakning, er det ikke lett å

åpne lokket igjen like etter at det ble
lukket (dette skyldes vakuum som dannes
inne i fryseren). Vent et par minutter før
du åpner produktet igjen.

Vakuumventilen vil hjelpe deg å åpne
lokket igjen.

5.4 Lavrimsystem
Dette produktet er ustyrt med
lavrimsystem (du kan se en ventil på
innsiden av fryserens bakside) som
minsker rimdannelse i fryseboksen med
opp til 80 prosent.

5.5 Oppbevaringskurver
Heng kurvene på den øvre kanten av
fryseren (A) eller plassere dem nede i
fryseren (B). Vri og lås håndtakene for
disse to posisjonene som vist på bildet.

A B

De følgende bildene viser hvor mange
kurver som kan plasseres i de forskjellige
frysermodellene.

Kurvene vil gli inn i hverandre.

230

806606 946 1061

1201 1336 1611

Ekstra kurver kan skaffes hos
forhandleren.

1) Se etter i "Tekniske data"
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6. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

6.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:

• Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer, er spesifisert på
typeplaten.

• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden.

• Kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses.

• Pakk matvarene i små porsjoner, slik
at de innfryses raskt og helt til kjernen
og slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke.

• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er
lufttette.

• Ikke la ferske, ufrosne matvarer
komme i kontakt med matvarer som
allerede er frosne for å hindre at
temperaturen øker i disse.

• Magre matvarer har lenger
holdbarhet enn fete; salt reduserer
matvarenes oppbevaringstid.

• Saftis som spises like etter at de er
tatt ut av fryseseksjonen, kan
forårsake frostskader på huden.

• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.

6.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:

• påse at frosne matvarer har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;

• påse at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid;

• ikke åpne døren for ofte eller la den
stå åpen lenger enn absolutt
nødvendig.

• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.

• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.

7. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

7.1 Regelmessig rengjøring

OBS!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.

Ikke bruk rengjøringsmidler,
skureprodukter, sterkt
parfymerte
rengjøringsprodukter eller
vokspolish til rengjøring inne
i produktet.
Unngå skader på
kjølesystemet.
Det er ikke nødvendig å
rengjøre
kompressorområdet.

1. Slå av produktet.
2. Rengjør produktet og tilbehøret med

varmt vann og nøytral såpe. 
Rengjør pakningen på lokket nøye.

3. La produktet tørke fullstendig.
4. Sett støpselet inn i stikkontakten.
5. Slå på produktet.
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7.2 Avriming av fryseren

OBS!
Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape
av rim, da produktet kan
skades. Ikke bruk mekaniske
redskaper eller annet utstyr
som ikke produsenten har
anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
En temperaturstigning i
pakkene med frossen mat
under tining, kan redusere
matens holdbarhetstid.

Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca.
10-15 mm tykt.

Mengden av frost på veggene i
produktet økes med det høye nivået av
luftfuktighet utenfor produktet og hvis
den frosne maten ikke er pakket riktig.

Avrim fryseren når den er tom eller bare
inneholder små mengder med mat.

1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt

inn i flere lag avispapir og legg dem
på et kaldt sted.

3. La lokket stå åpent, fjern pluggen fra
smeltevannsavløpet og samle alt
smeltevannet på et brett.

4. Når avrimingen er ferdig, tørk
innsiden av apparatet grundig, og
sett pluggen på igjen.

5. Slå på produktet.
6. Still termostatbryteren på maksimal

kjøling, og la produktet gå i to eller
tre timer med denne innstillingen.

7. Legg matvarene tilbake i rommet.

7.3 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:

1. Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten.

2. Fjern alle matvarer
3. Avrim og rengjør produktet og alt

tilbehøret.
4. La lokket stå åpent for å hindre at det

danner seg ubehagelig lukt.

Dersom du lar produktet
være i drift, bør du be noen
om å kontrollere det fra tid
til annen for å unngå at
matvarene blir ødelagt ved
et eventuelt strømbrudd.

8. FEILSØKING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem Mulig årsak Løsning

Produktet fungerer ikke. Produktet er slått av. Slå på produktet.

 Støpselet sitter ikke orden-
tlig i stikkontakten.

Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.

 Stikkontakten er ikke spen-
ningsførende.

Koble til en annen stikkon-
takt. Kontakt en kvalifisert
elektriker.

Produktet er støyintensivt. Produktet står ikke stødig. Kontroller at produktet står
stabilt.
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Problem Mulig årsak Løsning

Hørbar eller visuell alarm er
på.

Kabinettet er nettopp slått
på og temperaturen i pro-
duktet er fremdeles for høy.

Se etter i "Høy temperatur-
alarm", og ta kontakt med
nærmeste servicesenter hvis
problemet fortsatt oppstår.

Strømindikatorlys blinker. Det har oppstått en feil i
temperaturmålingen, eller
produktet fungerer ikke rik-
tig.

Kontakt nærmeste autori-
serte serviceverksted.

Lokket lar seg ikke lukke
skikkelig.

Lokket blokkeres av pakker
med matvarer.

Plassere pakkene på riktig
måte, se etiketten i produk-
tet.

Det er for mye rim. Fjern noe av rimet.

Det er vanskelig å åpne lok-
ket.

Pakningene på lokket er
skitne eller klebrige.

Rengjør pakningene på lok-
ket.

Ventilen er blokkert. Kontroller ventilen.

Lampen lyser ikke. Pæren er defekt. Se "Skifte lyspære".

Kompressoren arbeider uav-
brutt.

Temperaturen er innstilt feil. Se kapittelet «Bruk».

 Større mengder av mat som
skal fryses ble lagt i samti-
dig.

Vent noen timer og kontrol-
ler temperaturen igjen.

 Romtemperaturen er for
høy.

Se klimaklassediagrammet
på merkeplaten.

 Maten som ble lagt ned i
produktet var for varm.

La maten avkjøle seg til rom-
temperatur før du legger
den i fryseren.

 Lokket er ikke lukket skikke-
lig.

Kontroller at lokket lukker
skikkelig og at pakningen er
uskadde og rene.

Det er for mye rim. Lokket er ikke ordentlig luk-
ket eller pakningen er defor-
mert/skitten.

Se «Åpne og lukke lokket».

Vannavløpspluggen er ikke
riktig plassert.

Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.

Temperaturen er innstilt feil. Se kapittelet «Bruk».

Temperaturen i produktet er
for høy/lav.

Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.

Still inn en lavere/høyere
temperatur.

 Lokket er ikke lukket orden-
tlig.

Se «Åpne og lukke lokket».
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Problem Mulig årsak Løsning

 Produktets temperatur er for
høy.

La maten avkjøle seg til rom-
temperatur før du legger
den inn i produktet.

 Det er lagt mange matvarer
inn i produktet samtidig.

Legg færre matvarer inn i
produktet på samme tid.

Tykkelsen til frosten er større
enn 4-5 mm.

Avrim produktet.

 Lokket har vært åpnet for
ofte.

Åpne lokket bare hvis det er
nødvendig.

 Produktene som skal fryses
er plassert for nær hveran-
dre.

Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.

8.2 Kundeservice
Hvis produktet fremdeles ikke fungerer
tilfredsstillende etter at ovennevnte
kontroller er utført, kontakter du
nærmeste servicesenter.

For å oppnå rask service er det viktig at
du oppgir modell- og serienummer til
produktet ditt som du finner på
typeskiltet som befinner seg til høyre på
utsiden av produktet.

8.3 Skifte lyspære

ADVARSEL!
Ikke fjern lampedekselet ved
utbytting. Ikke bruk fryseren
dersom lampedekselet er
skadd eller mangler.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skift den brukte pæren ut med en ny

pære med samme effekt og som er
spesielt beregnet på
husholdningsprodukter (maksimal
effekt er oppført på lampedekselet).

3. Sett støpselet inn i stikkontakten.
4. Åpne lokket. Påse at lampen tennes.

9. MONTERING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

9.1 Plassering

OBS!
Dersom du vraker et
gammelt produkt som er
utstyrt med lås eller
smekklås på lokket, må du
passe på at den blir gjort
ubrukelig for å forhindre at
barn kan stenge seg inne.

Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
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den klimaklassen som er oppført på
produktet:

Klima-
klasse

Omgivelsestemperatur

SN +10°C til + 32°C

N +16°C til + 32°C

ST +16°C til + 38°C

T +16°C til + 43°C

Noen funksjonelle
problemer kan oppstå for
enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter

Produktets støpsel må være
tilgjengelig også etter at
produktet er installert.

9.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i

stikkontakten, forsikre deg om at

spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.

• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.

• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.

• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØS-
direktivene.

9.3 Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.

1. Plassere fryseren vannrett på et
stabilt underlag. Kabinettet skal hvile
på alle fire føttene.

2. Påse at det er en avstand på 5 cm
mellom produktet og veggen bak.

3. Påse at det er en avstand på 5 cm
mellom produktet og sidene.

10. STØY
Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

BRRR!HISSS!

CL
IC
K!

BL
UB
B! CRACK!

SSSRRR!

OK
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CLICK! CLICK!SSSRRR! SSSRRR!

BRRR! BRRR!HISSS! HISSS!

BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

11. TEKNISKE DATA

11.1 Tekniske data

   

Justerbar mm 876

Bredde mm 1061

Dybde mm 667,5

Stigetid Timer 32
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Elektrisk spenning Volt 230 - 240

Frekvens Hz 50

Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, og på
energietiketten.

12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med

symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
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BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se

Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.

 Varningar/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.
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1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av

barn utan tillsyn.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

1.2 Allmän säkerhet
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och

liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och

andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och

andra typer av boendemiljöer
• Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i

produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
• Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för

att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• Använd inga elektriska apparater inne i

förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
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• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.

• Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som

följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid

försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.

• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.

• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.

• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.

• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.

• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.

• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.

• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.

• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.

• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
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2.3 Använd

VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.

• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.

glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.

• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.

• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.

• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.

• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.

• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.

• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på

förpackningen till den frusna maten.

2.4 Inre belysning
• Lamptypen i den här produkten är

inte lämplig som rumsbelysning.

2.5 Skötsel och rengöring

VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.

• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.

• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.

• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.

2.6 Avfallshantering

VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i

den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller

brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.

• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
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3. ANVÄNDNING

3.1 Kontrollpanelen

21 3
1 Temperaturreglage

2 Strömindikatorlampa

3 Varningslampa vid för hög
temperatur

3.2 Slå på

B

C

A

A) Temperaturreglage
B) Halvladdat läge
C) Fulladdat läge

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget till fulladdat

läge och lämna produkten igång i 24
timmar för att låta den nå rätt
temperatur innan du placerar mat
inuti.

Motsvarande indikatorlampa tänds.
3. Justera temperaturreglaget efter hur

mycket livsmedel som lagras.

3.3 Stänga av
Vrid temperaturreglaget till OFF-läget.

3.4 Temperaturreglering
Temperaturen inuti produkten
kontrolleras av temperaturreglaget som
sitter på kontrollpanelen.

Gör följande för att använda produkten:

• För varmare temperatur, vrid
temperaturreglaget mot lägre siffra.

• vrid temperaturreglaget mot högre
siffra för att få kallare temperatur.

Om mindre mängder
livsmedel ska frysas in är
halvladdat läge lämpligast.
Om stora mängder
livsmedel ska frysas in är
fulladdat läge lämpligast.

3.5 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på
grund av ett strömavbrott) indikeras
genom att

• larmlampan tänds
• larmsignalen ljuder
Under larmperioden kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på knappen
Återställ larm.

Lägg inte in mat i frysen under
larmperioden.

När normala förhållanden har återställts
slocknar larmlampan automatiskt.
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4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.

Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten. 1)

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.

5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 24 timmar med
temperaturreglaget i läget Fulladdad
innan du lägger in några matvaror.

FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).

5.3 Öppna och stänga locket

FÖRSIKTIGHET!
Dra aldrig i handtaget med
överdriven kraft.

Eftersom locket har en tätt åtsittande
tätning är det inte så lätt att öppna direkt
efter stängning (på grund av vakuumet
som bildas på insidan). Vänta några
minuter innan du öppnar produkten
igen.

Vakuumventilen hjälper dig att öppna
locket.

5.4 Lågavfrostningssystem
Produkten har ett lågavfrostningssystem
(en ventil syns på baksidan inne i
frysboxen) som minskar uppbyggnaden
av is i frysboxen med 80 procent.

5.5 Förvaringskorgar
Häng korgarna på frysens övre kant (A)
eller placera dem inuti frysen (B). Vänd
och fixera handtagen för dessa två
positioner såsom visas på bilden.

A B

1) Se avsnittet "Tekniska data"
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Följande bilder visar hur många korgar
som kan placeras i de olika
frysmodellerna.

Korgarna glider in i varandra.

230

806606 946 1061

1201 1336 1611

Du kan köpa ytterligare korgar hos vår
lokala serviceavdelning.

6. RÅD OCH TIPS

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Tips för infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att
använda infrysningsfunktionen på bästa
sätt:

• Den största mängd mat som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.

• Infrysningsprocessen tar 24 timmar.
Ytterligare livsmedel som skall frysas
in bör inte läggas in under denna
period.

• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.

• Dela upp maten i små portioner för
en snabbare och fullständig
infrysning. Sedan kan du dessutom
plocka ut och tina endast den mängd
du behöver.

• Slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar, och se till att
förpackningarna är lufttäta.

• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.

• Magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar
livslängden på matvaror.

• Isglass kan, om den konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka
frysskador på huden.

• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.

6.2 Tips för förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:

• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.

• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt;

• Öppna inte locket för ofta och låt det
inte stå öppet längre tid än absolut
nödvändigt

• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.

• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
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7.1 Regelbunden rengöring

FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.

Använd aldrig skarpa
rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att
rengöra produkten invändigt
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet
Kompressorområdet
behöver inte rengöras.

1. Stäng av produkten.
2. Rengör regelbundet produkten och

tillbehören med varmt vatten och
neutral såpa. 
Rengör locktätningen noga.

3. Torka produkten noga.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Sätt på produkten.

7.2 Avfrostning av frysen

FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost eftersom produkten
kan skadas. Använd inga
mekaniska verktyg eller
andra medel för att
påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturökning hos frysta
matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.

Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 10-15 mm.

Mängden frost på väggarna i produkten
ökar om det är hög luftfuktighet i miljön
på utsidan och om de frusna matvarorna
inte förpackats ordentligt.

Bästa tillfället att avfrosta frysen är när
den innehåller lite eller ingen mat alls.

1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i

flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.

3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen
från tömningshålet och samla upp
allt avfrostningsvatten på en bricka.

4. När avfrostningen är klar, torka noga
av insidan och anslut frysboxen till
eluttaget.

5. Slå på produkten.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta

kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna
inställning.

7. Lägg tillbaka matvarorna som du
tidigare plockade ut.

7.3 Långa uppehåll i använding
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:

1. Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget.

2. Plocka ur alla matvaror
3. Avfrosta och rengör produkten och

alla tillbehör
4. Låt locket stå öppet för att undvika

obehagliga lukter

Om produkten lämnas
påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte
varorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.

8. FELSÖKNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
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8.1 Om produkten inte fungerar...

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Produkten fungerar inte. Produkten har stängts av. Slå på produkten.

 Stickkontakten sitter inte or-
dentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten orden-
tligt i eluttaget.

 Eluttaget är strömlöst. Anslut till ett annat eluttag.
Kontakta en behörig elek-
triker.

Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera om produkten
står stabilt.

Ljudligt eller visuellt larm är
på.

Skåpet har nyligen slagits på
eller temperaturen i pro-
dukten är för hög.

Se "Larm vid hög tempera-
tur" och om problemet kvar-
står, kontakta närmaste auk-
toriserade serviceverkstad.

Strömindikatorlampan blin-
kar.

Ett fel har uppstått vid mät-
ning av temperaturen eller
så fungerar inte produkten
som den ska.

Kontakta närmaste auktori-
serade serviceverkstad.

Det går inte att stänga lock-
et helt.

Matförpackningar blockerar
locket.

Arrangera förpackningarna
på rätt sätt. Se dekalen i pro-
dukten.

Det har bildats för mycket
frost.

Avlägsna överflödig frost.

Locket är svårt att öppna. Lockets tätningar är smutsi-
ga eller klibbiga.

Rengör lockets tätningar.

Ventilen är blockerad. Kontrollera ventilen.

Lampan fungerar inte. Lampan är trasig. Se avsnittet ”Byte av lamp-
an”.

Kompressorn är kontinuer-
ligt i drift.

Temperatur är felaktigt in-
ställd.

Se kapitlet "Drift".

 Stora mängder mat har lagts
in samtidigt för infrysning.

Vänta några timmar och kon-
trollera sedan temperaturen
igen.

 Rumstemperaturen är för
hög.

Se klimatklasstabellen på
märkskylten.

 Alltför varm mat har lagts in. Låt mat svalna till rumstem-
peratur före infrysning.

 Locket är inte stängt orden-
tligt.

Kontrollera att locket stängs
ordentligt och att tätningar-
na är oskadda och rena.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd

Det har bildats för mycket
frost och is.

Locket är inte stängt på rätt
sätt eller så är packningen
deformerad/smutsig.

Se "Öppna och stänga lock-
et".

Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.

Placera vattentömningsplug-
gen på rätt sätt.

Temperatur är felaktigt in-
ställd.

Se kapitlet "Drift".

Temperaturen i produkten är
för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt in-
ställd.

Ställ in en högre/lägre tem-
peratur.

 Locket är inte riktigt stängd. Se "Öppna och stänga lock-
et".

 Produktens temperatur är för
hög.

Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.

 Många produkter har lagts
in för förvaring samtidigt.

Lägg in färre produkter för
förvaring samtidigt.

Frosten är tjockare än 4-5
mm.

Avfrosta produkten.

 Locket har öppnats för ofta. Öppna locket bara när det
behövs.

 Produkter som ska frysas in
har placerats för nära varan-
dra.

Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.

8.2 Kundtjänst
Kontakta vår service om produkten
fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller.

För att erhålla snabb service är det viktigt
att du uppger frysboxens
modellbeteckning och serienummer.
Dessa uppgifter finner du på
garantisedeln eller på typskylten som
sitter på höger sida utanpå produkten.

8.3 Byte av lampan

VARNING!
Tillse att eventuellt lampglas
sättes tillbaka efter byte av
lampa. Använd inte
frysboxen om lampglaset är
skadat eller saknas.

1. Koppla bort produkten från
eluttaget.

2. Byt ut den gamla lampan mot en ny
lampa med samma effekt och som är
särskilt utformad för produkten (max.
effekt anges på belysningsenheten).

3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. Öppna locket. Kontrollera att

belysningen tänds.
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9. INSTALLATION

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Placering

FÖRSIKTIGHET!
Om du kasserar en gammal
frysbox som har ett lås eller
spärr i dörren måste du göra
låsanordningen obrukbar för
att förhindra att barn blir
instängda i produkten

Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-
klass

Omgivningstemperatur

SN +10 °C till + 32 °C

N +16 °C till + 32 °C

ST +16 °C till + 38 °C

T +16 °C till + 43 °C

Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
temperaturområdet. Korrekt
funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Om du
är osäker på var du ska
installera produkten kan du
kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter

När kylskåpet har installerats
skall stickkontakten vara
åtkomlig

9.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och

nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.

• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.

9.3 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.

1. Placera frysboxen horisontell på en
plan och stabil yta Frysboxen måste
stå stadigt på alla fyra fötterna

2. Se till att det är minst 5 cm fritt
utrymme bakom produkten

3. Se till att det är minst 5 cm fritt
utrymme på produktens sidor.

10. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
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11. TEKNISK INFORMATION

11.1 Tekniska data

   

Höjd mm 876

Bredd mm 1061

Djup mm 667,5

Temperaturökningstid Timmar 32

Nätspänning Volt 230 - 240

Frekvens Hz 50

Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter på utsidan av
produkten, samt på energietiketten.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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