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Med reservation för ändringar.

 Säkerhetsföreskrifter

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använ-
da produkten på korrekt sätt är det viktigt att du nog-
grant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive
tips och varningar, innan du installerar och använder
produkten första gången. För att undvika onödiga
misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder
produkten har god kännedom om dess skötsel och
skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och
se till att den följer med produkten om den flyttas eller
säljs, så att alla som använder produkten får korrekt
säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och egen-
dom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföre-
skrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansva-
rar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte
har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av per-

soner (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk
förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och
kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produk-
ten för att säkerställa att de inte leker med den.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.

• När du skall kassera produkten: koppla loss den
från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära pro-
dukten som möjligt) och demontera dörrarna så att
lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller lö-
per risk att bli innestängda.

• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtät-
ningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjä-
derbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra
fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gam-

la produkten. Då finns det ingen risk att produkten
blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

Varning 

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i pro-
duktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/

eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i
denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och andra ar-

betsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra typer av bo-

endemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikatio-

ner.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för

att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i pro-

dukten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har
godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldme-

del. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock
brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas un-
der transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändan-

de källor
– ventilera noga rummet där produkten står

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att för-
söka modifiera denna produkt på något sätt. En ska-
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dad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/el-
ler elektriska stötar.

Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkon-
takt, kompressor) får endast bytas ut av en certifi-

erad serviceagent eller annan kvalificerad serviceper-
sonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas

av produktens baksida. En skadad stickkontakt
kan överhettas och orsaka brand.

3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när pro-
dukten har installerats.

4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter

löst. Risk för elektriska stötar eller brand före-
ligger.

6. Produkten får inte användas utan att innerbe-
lysningens lampglas (i förekommande fall) sit-
ter på plats.

• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.

• Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i
dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta
kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.

• Se till att produkten inte exponeras för direkt sols-
ken under långa perioder.

• Lamporna (i förekommande fall) som används i den
här produkten är speciallampor som endast är av-
sedda för användning i produkter som denna. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.

Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i pro-

dukten eftersom de kan explodera.
• Följ rekommendationerna om förvaring från produk-

tens tillverkare noga. Se relevanta anvisningar.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur

eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat

vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om
tömningskanalen täpps igen samlas vatten på pro-
duktens botten.

Installation

Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.

• Packa upp produkten och kontrollera att den inte
har några utvändiga skador. Anslut inte produkten
om den är skadad på något sätt. Rapportera ome-
delbart eventuella skador till din återförsäljare, och
spara i så fall förpackningsmaterialet.

• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar
innan du nätansluter produkten så att oljan kan rin-
na tillbaka i kompressorn.

• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt pro-
dukten, annars överhettas den. För att erhålla till-
räcklig ventilation, följ instruktionerna som är rele-
vanta för installationen.

• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd
mot en vägg för att undvika risken för brännskador
genom kontakt med produktens varma delar (kom-
pressor, kondensor).

• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.

• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installa-
tion av produkten.

• Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns
en vattenanslutning).

Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att ut-

föra service på produkten skall utföras av en behö-
rig elektriker eller annan kompetent person.

• Service på denna produkt får endast utföras av en
auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar
får användas.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan

skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsam-
mans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmate-
rialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall
därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som
kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att
skada kylenheten, särskilt på baksidan nära konden-
sorn. Material i denna produkt som är märkta med
symbolen  kan återvinnas.
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Kontrollpanel

1

7

6

5

2

3

4

1 ON/OFF-knappen

2 Larmåterställningsknapp

3 OK -knappen

4 Knapp för att höja kylens temperatur

5 Display

6 Knapp för att sänka kylens temperatur

7 Mode-knappen
Det går att ändra de förinställda knappljuden till
att låta högre genom att samtidigt trycka in MODE
7  -knappen och MINUS 6  -knappen i några

sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display/kontrollampor

1 2 4

5

6

7

3

1 Eko-funktion

2 Semesterfunktionen

3 D.A.C fläktfunktion

4 Barnlås

5 Temperaturindikering för kyl

6 Larmindikator

7 Shoppingfunktion

Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte är

tänd.
3. Temperaturindikeringarna visar den inställda

standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en
annan temperatur.

Varning Om dörren lämnas öppen några minuter
släcks innerbelysningen automatiskt.

Belysningen tänds igen när dörren stängs och öppnas
igen.

Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i några sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan:

dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen kan justeras ge-
nom att man trycker på temperaturreglagen.
Ställa in standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
Temperaturindikatorn visar den inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

Viktigt Efter ett strömavbrott sparas den inställda
temperaturen.

För optimal förvaring av livsmedel väljer du Eco Mode-
funktionen. Se funktionen " Eco Mode".
Eco Mode-funktion
För optimal förvaring av livsmedel väljer du Eco Mode-
funktionen.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol

visas.
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Kontrollampan Eco Mode blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Kontrollampan Eco Mode tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills Eco Mode blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Eco Mode släcks.

Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en an-
nan temperatur att ställa in.

Barnlås
Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de
inte används oavsiktligt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol

visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för

barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
Semesterfunktionen
Med denna funktion kan du ha kylen stängd och tom
under exempelvis en semester eller annan längre tid-
speriod utan att dålig lukt bildas.

Viktigt Kylen måste vara tom när funktionen aktiveras.

Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol

visas.
Kontrollampan för semesterfunktionen blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar den inställda tem-
peraturen.

2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för semesterfunktionen tänds.

Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för se-

mesterfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för semesterfunktionen släcks.

Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en an-
nan temperatur i kylen.

D.A.C-fläktfunktion
Kylutrymmet har en D.A.C-
fläkt. (Dynamic Air Cooling)
som medger snabb nedkyl-
ning av matvaror och en
jämnare förvaringstempe-
ratur
Vi rekommenderar att du
aktiverar D.A.C-fläkten när
rumstemperaturen över-
skrider 25 °C
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol

visas.
D.A.C-indikatorn blinkar.

2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
D.A.C-indikatorn visas.

Fläkten arbetar endast när kompressorn arbetar.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills indikatorn D.A.C

blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn D.A.C släcks.
Shoppingfunktionen
Om du behöver lägga in en större mängd varma mat-
varor när du har handlat rekommenderar vi att du akti-
verar shoppingfunktionen för att kyla matvarorna snab-
bare och för att inte värma upp andra matvaror i kyl-
skåpet.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol

visas.
Kontrollampan för shoppingfunktionen blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar den inställda tem-
peraturen.

2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.

Shoppingfunktionen stängs av automatiskt efter cirka 6
timmar.
För att avaktivera funktionen innan den stängs av auto-
matiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för

shoppingfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
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Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en an-
nan temperatur i kylen.

Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några mi-
nuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:

• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter
När normala förhållanden har återställts (dörren är
stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen stängas av ge-
nom att trycka på en knapp.

När maskinen används första gången

Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör
dess insida 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.

Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skur-
pulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

Kontrollera att tömnings-
slangen på baksidan av
kylskåpet tömmer ut i upp-
samlingsskålen.

Daglig användning

Användning av kylskåpet
Temperaturen i detta kylskåp kan ställas in mellan +2
och +8 °C.
Under normal drift visar displayen den aktuella tempe-
raturen.

En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn
till att temperaturen inne i produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.

Viktigt Om produkten är inställd på en låg temperatur
och omgivningstemperaturen är hög eller full med
matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost bildas på baksidan. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur
för att möjliggöra automatisk avfrostning och
därigenom också sänka energiförbrukningen.

Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är
försedda med ett antal
hyllstöd så att hyllorna kan
placeras enligt önskemål.
Vissa hyllor måste lyftas
upp i bakkanten för att kun-
na avlägsnas.

Viktigt Flytta inte glashyl-
lan ovanför grönsakslådan detta för att säkerställa kor-
rekt luftcirkulation.

Grönsakslåda
Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grön-
saker.
På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som
kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lå-
dan enligt dina personliga behov.
Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.
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Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara olika
stora matförpackningar kan
dörrhyllorna placeras på
olika nivåer.
Dra hyllan stegvis i pilar-
nas riktning tills den loss-
nar, placera den sedan en-
ligt önskemål.

Viktigt Flytta inte den stora nedre dörrhyllan för att
säkerställa korrekt luftcirkulation.

Råd och tips

Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen

längre tid än absolut nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturregla-

get är inställt på en låg temperatur och produkten är
full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinu-
erligt och medföra att frost eller is bildas på insidan
av produkten. Om detta inträffar, ställ in temperatur-
reglaget på ett varmare läge för att möjliggöra auto-
matisk avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.

Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i

kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har

en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glas-
hyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst
två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över
och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg
i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekom-
mande fall). Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de
kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör där-
för förvaras i separata behållare.
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda,
lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller
plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.

Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpli-
gen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör
inte förvaras i kylskåpet.
Tips för temperaturen i kylskåpet
En lämplig temperatur i ky-
len är cirka +5 °C. När
temperaturreglaget är in-
ställt på +5 °C represente-
rar detta den genomsnittli-
ga temperaturen i kylen.
Det är normalt att det är
varmare längst upp i kylen
och kallare längst ned. Om
temperaturreglaget är inställt på en kall temperatur,
den omgivande temperaturen är hög eller om kylen är
helt full är kompressorn igång en längre tid. Detta ger
en lägre temperatur i den nedre delen av kylen på
grund av kall luft som faller ned. Det kan resultera i att
matvaror med högt vatteninnehåll börjar frysa. Ändra
till en högre temperaturinställning om det är för kallt i
kylen.

Viktigt Lägg inte matvaror mot eller nära
temperatursensorn (A) eller hyllor mot tömningshålet.
Följden kan bli för kalla temperaturer.

Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som
förvaras i kylskåpet, placera ett glas vatten centralt i
kylskåpet och ställ en riktig termometer med en nog-
grannhet på +/– 1°C i det. Efter 6 timmar kan tempera-
turen kontrolleras. Mätningen ska utföras under kon-
stanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i ky-
len).

A
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Underhåll och rengöring

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

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten:
underhåll och påfyllning får därför endast utföras

av en auktoriserad servicetekniker.

Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljum-

met vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka

dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.

Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel
för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark
lukt.

Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på
produktens baksida med en borste. Detta förbättrar
produktens prestanda och bidrar till en lägre energiför-
brukning.

Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Viktigt När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten så att inte golvet repas.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller
kemikalier som kan skada plastkomponenterna i pro-
dukten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med
varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra
produkten utvändigt.

Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen.
Använd inte heller produkter som används för att ge
ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar
fingeravtryck.

Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

Rengöring av ventilationsgallret
Ventilationsgallret kan av-
lägsnas så att det kan tvät-
tas.
Öppna dörren när du skall
avlägsna ventilationsgall-
ret:
1. Lossa gallrets övre

kant genom att dra
det utåt/nedåt.

2. Dra gallret rakt ut för att avlägsna det helt.
3. Dammsug under produkten.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylut-
rymmet varje gång kompressorn stannar under normal
användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en rän-
na i en särskild behållare som sitter ovanför kompres-
sorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regel-
bundet rengöra avfrost-
ningsvattnets tömnings-
hål i mitten av kylskåp-
sutrymmet för att undvika
att vattnet rinner över
och droppar ned på mat-
varorna.

Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall
användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig

lukt bildas.

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

Under drift kan ibland små, men irriterande, problem
uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servi-
cetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att
lösa sådana problem för att undvika onödiga service-
avgifter.

Viktigt Produkten avger vissa ljud under drift
(kompressor och cirkulation). Detta är normalt och
innebär inte att något är fel.

Viktigt Produkten arbetar hela tiden, så när
kompressorn stannar innebär inte detta att produkten
är utan ström. Det är därför du inte får ta i de elektriska
delarna utan att först koppla bort produkten från
eluttaget.

Problem Möjlig orsak Åtgärd
Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt

(alla fötter och hjul ska ha kontakt
med golvet). Se avsnittet ”Avvägning”.

Larmsignalen ljuder. Larmi-
konen blinkar.

Dörren är inte ordentligt stängd Se avsnittet "Larm vid öppen dörr".

 övre eller undre fyrkanten
visas på temperaturdisp-
layen.

Ett fel har inträffat vid mätningen av
produktens temperatur.

Kontakta vår lokala serviceavdelning
(kylsystemet fortsätter att hålla matva-
rorna kalla, men temperaturen kan
inte justeras).

Kompressorn arbetar hela ti-
den.

Temperaturreglaget kan vara felak-
tigt inställt.

Ställ in en varmare temperatur.

 Dörren är inte ordentligt stängd Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
 Dörren har öppnats för ofta Låt inte dörren stå öppen längre än

nödvändigt.
 Matvarornas temperatur är för hög. Låt matvarornas temperatur sjunka till

rumstemperatur innan du lägger in
dem.

 Rumstemperaturen är för hög. Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner inne i kylskå-
pet.

Vattenutloppet är igentäppt. Rengör vattenutloppet.

 Matvaror hindrar vattnet från att rin-
na till vattenuppsamlaren.

Kontrollera att inga matvaror har kon-
takt med den bakre väggen.

Vatten rinner på golvet. Smältvattnet rinner inte genom ut-
loppet till avdunstningsbrickan ovan-
för kompressorn.

Anslut smältvattenutloppet till av-
dunstningsbrickan.

Temperaturen i produkten är
för låg.

Temperaturreglaget kan vara felak-
tigt inställt.

Ställ in en varmare temperatur.

Temperaturen i produkten är
för hög.

Temperaturreglaget kan vara felak-
tigt inställt.

Ställ in en lägre temperatur.

 Dörren är inte ordentligt stängd Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd
 Matvarornas temperatur är för hög. Låt matvarornas temperatur sjunka till

rumstemperatur innan du lägger in
dem.

Temperaturen i kylen är för
hög.

Kalluft cirkulerar inte i produkten. Se till att kalluft kan cirkulera i produk-
ten.

 Stora mängder mat har lagts in för
kylning på en gång.

Lägg in mindre mängder mat för kyl-
ning samtidigt.

Produkten fungerar inte. Produkten har stängts av. Sätt på produkten.
 Stickkontakten sitter inte ordentligt i

eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i elutta-
get.

 Produkten får ingen ström. Eluttaget
är strömlöst.

Anslut en annan elektrisk produkt till
eluttaget. Kontrollera säkringen. Kon-
takta en behörig elektriker.

Lampan fungerar inte. Lampan är trasig. Se avsnittet ”Byte av lampan”.
 Dörren har varit öppen för länge. Stäng dörren.
Dörren blockerar ventila-
tionsgallret.

Produkten står inte i våg. Se avsnittet ”Avvägning”.

Dörren är felinriktad. Produkten står inte i våg. Se avsnittet ”Avvägning”.

Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

Byte av glödlampan
Produkten har en innerbelysning bestående av en
LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta
vår serviceavdelning
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna

2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta

serviceavdelningen.

Tekniska data

  KS3795 KS3795X
Mått    
 Höjd 1750 mm 1750 mm
 Bredd 595 mm 595 mm
 Djup 623 mm 623 mm
Nätspänning  230 V 230 V
Frekvens  50 Hz 50 Hz
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Den tekniska informationen anges på typskylten som
sitter till vänster inne i produkten samt på energietiket-
ten.

Installation

Försiktighet För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda produkten på korrekt sätt,

läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation"
innan du installerar produkten.

Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstempe-
raturen motsvarar den klimatklass som anges på typs-
kylten:

Klimat-
klass

Omgivningstemperatur

SN +10 till +32 °C
N +16 till +32 °C
ST +16 till +38 °C
T +16 till +43 °C

Plats
För bästa effekt: om produkten placeras under en över-
hängande väggenhet skall det finnas minst 40 mm fritt
utrymme mellan produktens översida och väggenhe-
ten. Produkten bör dock helst inte placeras under över-
hängande väggenheter.

Utrymmet för ventilation
kan vara:
• direkt ovanför produk-

ten
• bakom och ovanför

överskåpet.
I detta fall måste ut-
rymmet bakom över-
skåpet vara minst 50
mm djupt.

50mm

Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspän-
ningen och nätfrekvensen överensstämmer med de
värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är
försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nät-

spänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalifi-
cerad 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 EG-direktiven för
CE-märkning.
Avlägsna transportstöden
Din produkt är utrustat med transportstöd för att säkra
dörren under transport.
Avlägsna dessa stöd på följande sätt:

1. Öppna dörren.
2. Ta bort transport-

stödet från dörrsi-
dorna.

3. Ta bort transport-
stödet från nedre
gångjärnet (vissa
modeller).

3

2

Viktigt Vissa modeller har en ljuddämpande dyna
undertill. Ta inte bort denna dyna.

Distanshållare
Montera distanshållarna som medföljer i tillbehörsp-
åsen såsom figurerna visar.

Om två produkter place-
ras intill varandra, mon-
tera de små självhäftan-
de distanshållarna mel-
lan produkterna.

Montera distanshållarna på kondensorns (svart galler)
fästen på baksidan av produkten.
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Avvägning

Se till att produkten står i
våg där den installeras.
Justera vid behov fötter-
na med medföljande
skruvnyckel.
Dörrjusteringen är be-
roende av att produkten
står i våg.

Omhängning av dörrar
Om du vill hänga dörren åt andra hållet, kontaktar du
närmaste serviceavdelning. En servicetekniker hänger
om den mot en avgift.

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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