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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 nettstedet vårt for å:

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 medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 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 apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.

• Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.

• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

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

utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast

den i samsvar med lokale reguleringer.

1.2 Generell sikkerhet
• Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og

lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,

kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og

andre boligtype miljøer
• ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets

kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
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• ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.

• ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
• ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i

oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.

• Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.

• Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.

• Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.

• Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet

apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som

følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter

apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.

• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.

• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.

• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.

• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget

fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte

det i forkant for å unngå riper på
gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
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ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.

• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på

typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.

• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.

• 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.

• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.

2.3 Bruk

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

 Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.

• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.

• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.

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

• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.

• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.

• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.

• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.

• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.

• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.

• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på

emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder

før du setter maten i fryseskapet.

2.4 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.

2.5 Service
• Kontakt det autoriserte

servicesenteret for å reparere
apparatet.

• Det skal bare brukes originale
reservedeler.

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.
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• 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. MONTERING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

3.1 Plassering
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.

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.

3.2 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på
undersiden fremme.

3.3 Lokalitet

Det må være mulig å koble
produktet fra strømmen.
Støpselet må derfor være
lett tilgjengelig etter
montering.

Dette produktet bør installeres i god
avstand fra varmekilder som radiatorer,
varmtvannsberedere, direkte sollys osv.
Forsikre deg om at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å
oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett
bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter i
bunnen av skapet muliggjør nøyaktig
vatring.
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100 mm

15 mm 15 mm

3.4 Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to
avstandsstykker som skal monteres som
vist på bildet.

1. Monter avstandsstykkene i hullene.
Pass på at pilen (A) er posisjonert
som vist på bildet.

45°

45°

A

1

2

2

2. Drei avstandsstykkene 45° mot
urviserens retning til de låses på
plass.

3.5 Omhengsling av døren

ADVARSEL!
Før du begynner ethvert
arbeid, må du trekke
støpselet ut av
stikkontakten.

FORSIKTIG!
Vi foreslår at dette arbeidet
utføres av to personer, og at
den ene holder produktet
godt fast mens den andre
arbeider.

1. Vipp produktet forsiktig bakover, slik
at kompressoren ikke berører gulvet.

2. Skru ut begge de justerbare føttene.

3. Skru ut skruene på det nederste
dørhengselet.

4. Fjern så produktdøren ved å trekke
den litt nedover.

5. Skru løs det øverste dørhengselet på
produktet, og skru det deretter på
plass igjen på den andre siden.

2

1

6. Fest produktdøren på øvre
hengselpinne.

7. Fjern det nedre hengselet. Sett
stiften over i pilens retning.

8. Skru ut skruen og sett den på igjen
på motsatt side.

9. Monter det nedre hengselet på
motsatt side mens du lar dørens
posisjon være uendret.

10. Skru inn en skrue på stedet som ble
frigjort på den andre siden samt de
justerbare føttene (2 stk).

11. Fjern og monter håndtaket på
motsatt side.
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1
2

3

4

FORSIKTIG!
Sett produktet på plass
igjen, sett det i vater, og
vent i minst fire timer før du
setter støpselet inn i
stikkontakten.

Foreta en endelig kontroll
for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske

pakningen sitter godt
inntil kabinettet.

• Døren åpner og lukker
korrekt.

Hvis
omgivelsestemperaturen er
lav (for eksempel om
vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som
den skal mot kabinettet. I så
fall venter du til pakningen
justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil
gjennomføre arbeidet som
beskrives over, kan du ta
kontakt med nærmeste
servicesenter. Mot regning
vil en tekniker ved
servicesenteret hengsle om
dørene.

3.6 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.
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4. BRUK

4.1 Betjeningspanel

1 2 3

5 4

1 Grønn kontrollampe

2 Rød kontrollampe

3 Termostatbryter

4 Halv mengde-posisjon

5 Full mengde-posisjon

4.2 Hovedbryter
La produktet stå oppreist i 4 timer etter
monteringen.

Sett støpselet inn i stikkontakten.

1. Drei termostatbryteren med
urviseren til Full mengde-posisjon.

Den grønne indikatorlampen tennes og
forblir tent til apparatet slås av.
2. La den kjøre i 8 timer for å oppnå

riktig temperatur før maten settes
inn.
Den røde indikatorlampen forblir
tent inntil riktig temperatur oppnås.

3. Når apparatet har nådd den innstilte
temperaturen (den røde
indikatorlampen har slukket), juster
termostatbryteren i henhold til
mengden mat som skal oppbevares.

Et par timer etter oppstart
slukker den røde
indikatorlampen for å vise at
riktig temperatur er nådd for
innstillingen som ble valgt,
og den forblir slukket for å
vise at alt er i orden. Den
tennes igjen hvis
frysertemperaturen stiger
unødig, for eksempel etter
at fryserdøren er blitt åpnet
eller matvarer er lagt inn,
men lampen skal slukkes
igjen når temperaturen er
tilbake til korrekt
oppbevaringsnivå.

4.3 Slå av
For å slå av produktet må du ta støpselet
ut av stikkontakten.

4.4 Temperturregulering
Temperaturen i produktet styres av
temperaturregulatoren på
betjeningspanelet.

For å bruke produktet fortsett som
følger:

• drei temperaturregulatoren mot MIN
for å oppnå minst mulig kulde.
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• drei temperaturregulatoren mot MAX
for å oppnå mest mulig kulde.

Når du skal fryse mindre
mengder med mat er
innstillingen for halvfull mest
egnet. Når du skal fryse
større mengder med mat er
innstillingen for fullastet
mest egnet.

Den nøyaktige innstillingen skal
imidlertid velges med tanke på at
temperaturen i produktet avhenger av:

• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres,

• plasseringen av produktet.

FORSIKTIG!
Plasser ikke tunge eller
varme gjenstander på
toppen av produktet for å
unngå skade.

4.5 Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i produktet (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises ved at
alarmlyset blinker.

Når normale forhold er gjenopprettet,
slutter alarmlampen å blinke.

5. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Innfrysing av ferske
matvarer
Det øverste fryseområdet er egnet til å
fryse ferske matvarer og til å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.

For frysing av ferske matvarer, plasser
dem i fryseseksjonen (øverst) og la dem
ligge der i 24 timer.

Flytt den frosne maten i det (nedre)
oppbevaringsområdet for å gjøre plass til
en ny runde innfrysing.

Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.

Innfrysingen tar et døgn: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn flere
matvarer 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 produktet stå på i
minst 8 timer på høyeste innstilling før du
legger inn matvarer.

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 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
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6. RÅD OG TIPS

6.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:

• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.

• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.

• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).

• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.

6.2 Tips for strømsparing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må

ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.

6.3 Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy

kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.

• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.

• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.

• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.

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

• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.

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

6.4 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært

oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra

butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.

• 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 Generelle advarsler

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

Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.

Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.

7.2 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
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
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FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.

7.3 Regelmessig rengjøring

FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.

FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.

2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.

3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres

kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.

7.4 Avriming av fryseren

FORSIKTIG!
Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape
rim av fordamperen, da det
kan skade den. 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.

Ca. 12 timer før avriming
velger du en lavere
temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve før
driftsbruddet.

Det vil alltid danne seg en viss mengde
rim på frysehyllene og i området øverst i
seksjonen.

Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca.
3-5 mm tykt.

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

2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem
på et kaldt sted. 

ADVARSEL!
Ikke berør frosne
matvarer med våte
hender. Hendene dine
kan fryse fast til
matvarene.

3. La døren stå åpen og sett
plastskraperen inn i holderen nederst
på midten, plasser en beholder
under for å samle opp smeltevannet. 

Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseseksjonen for å få
avrimingsprosessen til å gå raskere.
Fjern også stykker av is som løsner
før avrimingen er ferdig.

4. Tørk fryseseksjonens innside grundig
når avrimingen er ferdig, og
oppbevar skraperen for fremtidig
bruk.

5. Slå på produktet.
6. Drei termostatbryteren til Full

mengde-posisjonen og la det kjøre i
minst 8 timer.

7. Etter at den røde kontrollampen er
slukket, legg inn de matvarene som
ble tatt ut i seksjonen.

8. Juster termostatbryteren i henhold til
mengden matvarer.

7.5 Perioder uten bruk
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Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:

1. Koble apparatet fra
strømforsyningen.

2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim apparatet (om nødvendig).
4. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
5. La døren(e) stå åpne for å hindre

ubehaglig lukt.

FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å
for å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.

8. FEILSØKING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Hva du må gjøre hvis...

Problem Mulig årsak Løsning

Apparatet virker ikke. Apparatet er slått av. Slå på apparatet.

 Støpselet sitter ikke ordent-
lig i stikkontakten.

Sett støpselet ordentlig i
stikkontakten.

 Det er ikke strøm i stikkon-
takten.

Koble et annet elektrisk ap-
parat til stikkontakten. Kon-
takt en autorisert elektriker.

Apparatet er støyende. Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.

Hørbar eller visuell alarm er
på.

Skapet er nettopp slått på. Se "Alarm ved åpen dør" el-
ler "Alarm ved høy tempera-
tur".

Temperaturen i apparatet er
for høy.

Se "Alarm ved åpen dør" el-
ler "Alarm ved høy tempera-
tur".

Kompressoren arbeider uav-
brutt.

Temperaturen er innstilt feil. Se kapittelet "Bruk".

 Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samti-
dig.

Vent noen timer og kontrol-
ler temperaturen igjen.

 Romtemperaturen er for
høy.

Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.

 Matvarene du la i apparatet
var for varme.

Avkjøl matvarer til romtem-
peratur før du legger de i
skapet.
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Problem Mulig årsak Løsning

Døren er ikke skikkelig luk-
ket.

Se "Lukke døren".

Det er for mye rim og is. Døren er ikke riktig lukket el-
ler pakningen er deformert/
skitten.

Se "Lukke døren".

Vannavløpspluggen er ikke
riktig plassert.

Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.

Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.

Pakk maten bedre inn.

Temperaturen er innstilt feil. Se kapittelet "Bruk".

Døren er ikke skikkelig ju-
stert eller berører ventila-
sjonsgrillen.

Apparatet står ikke plant. Se i avsnittet "Nivellering".

Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.

Temperaturregulatoren er ik-
ke riktig innstilt.

Still inn lavere/høyere tem-
peratur.

 Døren er ikke skikkelig luk-
ket.

Se "Lukke døren".

 Matvarene har for høy tem-
peratur.

Avkjøl matvarene til romtem-
peratur før du legger de i
skapet.

 For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.

Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.

Istykkelsen er mer enn 4-5
mm.

Avrim apparatet.

 Du har åpnet døren for ofte. Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.

Det sirkulerer ikke kald luft i
apparatet.

Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.

Vanskelig å åpne døren. Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter den
ble lukket.

Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.

Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.

8.2 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.

2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i "Montering".

3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
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9. TEKNISKE DATA

9.1 Produktinformasjonsark

Varemerke Husqvarna

Modell QT85W1 933012749

Kategori 8. Fryseskap

Energieffektivitetsklasse A++

Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te-
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert

144

Lagringsvolum i liter, kjøleskap -

Lagringsvolum i liter, Star -

Lagringsvolum i liter, skuff -

Lagringsvolum i liter, vin -

Lagringsvolum i liter, total 90

Lagringsvolum i liter, fryser 90

Lagringsvolum i liter, chiller -

Lagringsvolum i liter, andre deler -

Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la-
gringsvolum (l)

****

Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen

-

Frostfritt (J/N), kjøleskap -

Frostfritt (J/N), fryser Nei

Strømbruddsikker i t 22

Frysekapasitet i kg/24t 8

Klimaklasse SN-N-ST-T

Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C

10

Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C

43

Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW 40

Innebygget apparat J/N Nei

Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukken-
de til lagring av vin J/N

Nei
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9.2 Ytterligere tekniske data

Apparatets mål

Justerbar 850 mm

Bredde 550 mm

Dybde 612 mm

Spenning 230 - 240 V

Frekvens 50 Hz

Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.

10. 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 användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se

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

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

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

SVENSKA 17



1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
• 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.

• Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

apparaten utan uppsikt.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn

och kassera det på lämpligt sätt.

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

www.husqvarna-electrolux.se18



• VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.

• VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.

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

förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.

• Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.

• 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 servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

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

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som

följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör

sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.

• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.

• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.

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

• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i

direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser

som är mycket fuktiga eller kalla.
• 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.
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VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.

VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.

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

• 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
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.

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

2.3 Användning

VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.

 Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.

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

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

• 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 frysta maten.
• Lägg maten i påse eller

förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.

2.4 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.

2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten.

• Använd endast originaldelar.

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.
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• 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.

3. INSTALLATION

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Placering
Produkten ska 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
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.

3.2 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den
installeras. Detta görs med de två
justerbara fötterna på bottens framsida.

3.3 Placering

Det måste gå att koppla loss
produkten från elnätet.
Kontakten måste därför vara
lättåtkomlig efter
installationen.

Produkten måste placeras på säkert
avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För att säkerställa
funktionen: Om produkten placeras
under en överhängande väggenhet skall
det finnas minst 100 mm fritt utrymme
mellan produktens översida och
väggenheten. Produkten bör dock inte
placeras under överhängande
väggenheter. Produkten ställs in vågrätt
med en eller flera justeringsfötter i
botten.
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100 mm

15 mm 15 mm

3.4 Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två
distanshållare som ska monteras på det
sätt som visas i figuren.

1. Sätt i distanserna i hålen. Kontrollera
att pilen (A) pekar så som visas på
bilden.

45°

45°

A

1

2

2

2. Vrid distanserna moturs 45° tills de
låser på plats.

3.5 Omhängning av dörr

VARNING!
Dra ur stickkontakten från
eluttaget innan du påbörjar
arbetet.

FÖRSIKTIGHET!
Vi rekommenderar att du ber
någon om hjälp med att
hålla ett fast grepp om
dörren under arbetets gång.

1. Luta produkten försiktigt bakåt så att
kompressorn inte kommer i kontakt
med golvet.

2. Skruva loss de båda justerbara
fötterna.

3. Skruva loss skruvarna till dörrens
nedre gångjärn.

4. Ta bort produktens dörr genom att
dra den lite nedåt.

5. Skruva loss produktens övre
gångjärnssprint, och skruva sedan
tillbaka den på den andra sidan.

2

1

6. Sätt dörren på den övre
gångjärnssprinten.

7. Avlägsna det nedre gångjärnet.
Flytta över sprinten i pilens riktning.

8. Skruva loss skruven och skruva fast
den på motsatta sidan.

9. Installera det nedre gångjärnet på
den andra sidan utan att ändra
dörrens position.

10. Skruva i den ena skruven på den
plats som blivit ledig på den andra
sidan, och skruva på de justerbara
fötterna (2 delar).

11. Ta bort och sätt tillbaka handtaget
på den motsatta sidan.
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1
2

3

4

FÖRSIKTIGHET!
Ställ tillbaka produkten på
plats, justera in den i våg
och vänta sedan minst fyra
timmar innan du ansluter
den till eluttaget.

Kontrollera slutligen
följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen suger

fast ordentligt mot
skåpet.

• Dörren öppnas och
stängs ordentligt.

Om rumstemperaturen är
låg (t.ex. på vintern) kanske
tätningen inte fäster
ordentligt. Vänta i så fall tills
tätningen har anpassat sig
på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om
dörren själv kan du kontakta
närmaste auktoriserade
serviceverkstad. En
servicetekniker hänger om
den mot en avgift.

3.6 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och

nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens 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
hushållsapparaten 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
EU:s direktiv.
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4. ANVÄNDNING

4.1 Kontrollpanelen

1 2 3

5 4

1 Grön indikatorlampa

2 Röd indikatorlampa

3 Temperaturreglage

4 Halvladdat läge

5 Fulladdat läge

4.2 Slå på
Låt produkten stå upprätt i 4 timmar efter
installationen.

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

1. Vrid temperaturreglaget medurs till
fulladdat läge.

Den gröna indikatorlampan tänds och
förblir tänd tills produkten stängs av.
2. Lämna produkten påslagen i 8

timmar för att låta den komma upp i
rätt temperatur innan du placerar
mat inuti.
Den röda indikatorlampan lyser tills
korrekt temperatur har uppnåtts.

3. När produkten har uppnått den
inställda temperaturen (den röda
indikatorlampan har slocknat) justerar
du temperaturreglaget efter hur
mycket livsmedel som ska förvaras.

Några timmar efter start
slocknar den röda
indikatorlampan, vilket
anger att korrekt temperatur
för den valda inställningen
har uppnåtts. Den förblir
släckt för att indikera att
allting är som det ska. Den
tänds om temperaturen i
frysen stiger obefogat, när
frysens dörr har öppnats
eller när matvaror har lagts
in. Lampan bör emellertid
slockna så snart
temperaturen återgår till det
korrekta värdet.

4.3 Stänga av
Stäng av produkten genom att koppla
bort den från eluttaget.

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

Gör följande för att använda produkten:

• vrid temperaturreglaget mot MIN för
att få låga frysnivåer.

• vrid temperaturreglaget mot MAX för
att få höga frysnivåer.

www.husqvarna-electrolux.se24



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

Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
hushållsapparaten beror på:

• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som förvaras,
• hushållsapparatens placering.

FÖRSIKTIGHET!
För att undvika skada på
apparaten ska inget tungt
eller varmt placeras på den.

4.5 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i apparaten (t.ex.
på grund av ett tidigare strömavbrott
eller om dörren lämnats öppen) indikeras
genom att en larmindikering blinkar.

Vid återgång till normala förhållanden
slutar larmindikeringen att blinka.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Frysfacket (det övre) är lämpligt för
infrysning av färska livsmedel och
långvarig förvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.

När du ska frysa in matvaror ska du
placera dem i (det övre) frysfacket och
lämna dem där i 24 timmar.

Lägg djupfryst mat i (nedre)
förvaringsfacken för att lämna utrymme
för en ny infrysning.

Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.

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 8 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.

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
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).

5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.

6. RÅD OCH TIPS

6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:

• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
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• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.

• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).

• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.

6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt

den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.

6.3 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena

matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för

effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller

plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.

• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra

för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.

• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.

• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.

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

6.4 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta

matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.

• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.

• 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.

7.1 Allmänna varningar

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.

Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.

7.2 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 inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.

7.3 Regelbunden rengöring

FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
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FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.

Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.

2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.

3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och

kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.

7.4 Avfrostning av frysen

FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den 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.

Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv för driftsavbrottet.

En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.

Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.

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

2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats. 

VARNING!
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.

3. Låt dörren stå öppen och sätt fast
plastskrapan längst ned i mitten och
placera en behållare undertill för att
samla upp avfrostningsvattnet. 

För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.

4. När avfrostningen är klar torkar du
noga av produktens insida. Spara
skrapan för framtida bruk.

5. Slå på produkten.
6. Vrid temperaturreglaget till läget

Fulladdad och lämna frysen igång i
minst 8 timmar.

7. När den röda indikatorn har slocknat
lägger du in matvarorna igen.

8. Justera temperaturreglaget efter hur
mycket livsmedel som lagras.

7.5 Långa uppehåll i
användning

Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta produkten (om det behövs).
4. Rengör produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så

att inte dålig lukt bildas.
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FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.

8. FELSÖKNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Vad gör jag om...

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Produkten fungerar inte. Produkten är avstängd. Slå på produkten.

 Stickkontakten sitter inte or-
dentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten ordent-
ligt i eluttaget.

 Eluttaget är strömlöst. Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon-
takta en behörig elektriker.

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

Ljudligt eller visuellt larm är
på.

Maskinen har nyligen satts
på.

Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".

Temperaturen i produkten är
för hög.

Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".

Kompressorn arbetar utan
uppehåll.

Temperaturen är felaktigt in-
ställd.

Se kapitlet "Drift".

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

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.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd

Det har bildats för mycket
frost och is.

Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.

Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.

Placera vattentömningsplug-
gen på rätt sätt.

Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna or-
dentligt.

Temperaturen är felaktigt in-
ställd.

Se kapitlet "Drift".

Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgallret.

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

Temperaturen i produkten är
för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt in-
ställd.

Ställ in en högre/lägre tem-
peratur.

 Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.

 Matvarornas temperatur är
för hög.

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

 Många matvaror inlagda för
förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.

Frosten är tjockare än 4-5
mm.

Avfrosta produkten.

 Dörren har öppnats för ofta. Öppna dörren bara när det
behövs.

Kalluft cirkulerar inte i pro-
dukten.

Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.

Det är svårt att öppna dör-
ren.

Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.

Vänta några sekunder mel-
lan stängning och återöpp-
nande av dörren.

Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.

8.2 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.

2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".

3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
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9. TEKNISKA DATA

9.1 Informationsblad

Varumärke Husqvarna

Modell QT85W1 933012749

Kategori 8. Stående frysskåp

Energieffektivitetsklass A++

Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur ap-
paraten används och var den placeras

144

Förvaringsvolym i liter, kyl -

Förvaringsvolym i liter, stjärna -

Förvaringsvolym i liter, källarzon -

Förvaringsvolym i liter, vin -

Förvaringsvolym i liter, total 90

Förvaringsvolym i liter, frys 90

Förvaringsvolym i liter, sval -

Förvaringsvolym i liter, annat utrymme -

Stjärnmärkning av frysutrymme med största förva-
ringsvolym (l)

****

Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något

-

Frostfri (J/N), kyl -

Frostfri (J/N), frys Nej

Säkerhet vid strömavbrott i h 22

Infrysningskapacitet” i kg/24 tim 8

Klimatklass SN-N-ST-T

Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna ap-
parat är avsedd att användas, i °C

10

Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna ap-
parat är avsedd att användas, i °C

43

Akustiskt buller dB(A) re1 pW 40

Inbyggd apparat J/N Nej

Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N

Nej
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9.2 Ytterligare teknisk data

Produktens mått

Höjd 850 mm

Bredd 550 mm

Djup 612 mm

Nätspänning 230 - 240 V

Frekvens 50 Hz

Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.

10. 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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