User Manual

Frys

Läs bruksanvisningen innan du använder enheten
och spara den för framtida bruk.

1. Garantiinformation
I intresse av din säkerhet och för att säkerställa rätt användning, bör du läsa denna
bruksanvisning samt tips och varningar noggrant innan du installerar och använder
enheten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor, är det viktigt att se
till att alla personer som använder enheten är väl förtrogna med dess drift och
säkerhetsfunktioner. Spara dessa instruktioner och förvara dem tillsammans med
enheten om den skulle flyttas eller säljas, så att alla som använder den under dess livstid
kommer att informeras korrekt om enhetens användning och säkerhet.
För säkerhet för liv och egendom, vänligen följ försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade på grund av försummelse.

Barn och utsatta människors säkerhet
 Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående
användningen av enheten av en person som är ansvarig f ör deras säkerhet.
 Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
 Rengöring och underhåll får inte göras av barn, såvida de inte år från 8 år och
uppåt och är under uppsikt.
 Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för
kvävning.
 Om du kasserar enheten, dra ut kontakten ur eluttaget, klipp av anslutningskabeln (så
nära enheten som möjligt), samt ta bort dörren för att förhindra att lekande barn
drabbas av elstötar eller stänger in sig själva i enheten.
 Om denna enhet med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre enhet med
fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, bör du se till att fjäderlåset är obrukbart innan
du kasserar den gamla enheten. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet









Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från
hinder.
Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
Skada inte kylmediumkretsen.
Använd inte andra elektriska apparater (till exempel glassmaskiner) inuti kyl -och
frysenheter, om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
Rör inte glödlampan om den har varit på en längre tid, eftersom den kan vara väldigt
varm.
Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig
drivgas i denna enhet.
Kylmediet isobutan (R600a) är inneslutet i kylmediumkretsen i enheten. Det är
en naturlig gas med hög miljövänlighet, men som ändå är brandfarlig.
Under transport och installation av enheten, säkerställ att ingen av
komponenterna i kylmediumkretsen skadas.
o Undvik öppen eld och antändningskällor
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o Se till att grundligt ventilera rummet där enheten är belägen.
Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt.
Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och liknande områden,
såsom
o Köksutrymmen för personal i butiker, kontor och andra
arbetsmiljöer;
o På bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra
boendeliknande miljöer;
o Bed & breakfast-miljöer;
o Catering och liknande icke-säljande miljöer.
Alla elektriska komponenter (kontakt, strömsladd, kompressor och etc.) måste bytas ut av
en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.
Glödlampan som medföljer denna enhet är en ”glödlampa för speciell användning” och
endast användbar med enheten den medföljer. Denna ”lampa för speciell användning”
kan inte användas för hembelysning.
Elsladden får inte förlängas.
Se till att kontakten inte är klämd eller skadad av enhetens baksida. En
klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
Se till att du kan komma åt enhetens stickkontakt.
Dra inte i elsladden.
Om eluttaget är löst, ska du inte sätta i stickkontakten. Det finns risk för
elektriska stötar eller brand.
Du får inte använda enheten utan lampan.
Observera att enheten är tung. Försiktighet bör iakttas när den flyttas.
Du bör inte ta bort eller vidröra objekt i frysen om dina händer är fuktiga/våta,
eftersom detta kan orsaka hudavskrapningar eller frostskador/frysbrännskador.
Undvik att enheten utsätts för långvarig exponering av direkt solljus.

Daglig användning





Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
Placera inte heta objekt på plastdetaljer i apparaten.
Fryst mat ska inte återfrysas när den har tinat.
s
Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkaren anvisningar för
dessa.
s
 Enheten tillverkarrekommendationer för förvaring bör följas strikt. Se relevanta
instruktioner.
 Placera inte kolsyrade eller bubbeldrycker i frysen eftersom det skapar tryck på
behållaren och kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på enheten.
 Isglass kan orsaka frostskador om den konsumeras direkt från enheten.
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Skötsel och rengöring
 Innan underhåll ska genomföras, stäng av enheten och dra ur stickkontakten
från vägguttaget.
 Rengör inte enheten med metallföremål.
 Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från enheten. Använd en
plastskrapa.
 Du bör regelbundet undersöka dräneringshålet i kylskåpet för tinat vatten. Vid
behov, rengör dräneringshålet. Om dräneringshålet är blockerat, kommer
vatten att samlas i botten av enheten.

Installation
Viktigt! För elektrisk anslutning, följ noga anvisningarna under respektive paragraf.










Packa upp enheten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte
enheten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till
den plats där du köpte den. Behåll isåfall förpackningsmaterialet.
Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter
enheten, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt enheten, om detta saknas kan
det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ
instruktionerna som är relevanta för installationen.
Där så är möjligt bör produktens distansorgan vara mot en vägg för att
undvika att du vidrör eller stänger in varma delar (kompressor,
kondensator), för att förhindra möjlig brännskada.
Enheten får inte placeras nära element eller spisar.
Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av enheten.

Underhåll
 Allt elektriskt arbete som krävs för att göra underhåll av enheten ska utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
 Denna produkt måste underhållas av en auktoriserad serviceverkstad och endast
originaldelar får användas.

Energibesparing
 Placera inte varm mat i enheten;
 Placera inte olika livsmedel väldigt nära varandra eftersom det förhindrar att luft
cirkulerar;
 Se till att inga livsmedel vidrör baksidan av facket(n);
 Om det blir strömavbrott, öppna inte dörren(arna);
 Öppna inte dörren(arna) ofta;
 Öppna inte dörren(arna) under en längre tid;
 Sätt inte termostaten på väldigt kalla temperaturer;
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 Vissa tillbehör, såsom lådor, kan avlägsnas för att få större lagringsvolym och
lägre energiförbrukning.

Miljöskydd
Denna enhet innehåller inte gas som kan skada ozonskiktet, i dess kylmedelskrets
eller isoleringsmaterial. Enheten får inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall och skräp. Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: enheten
ska kasseras i enlighet med bestämmelserna från de lokala myndigheterna. Undvik
att skada kylenheten, särskilt värmeomkopplaren.

Kassering av enheten.
1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Skär av huvudkabeln och kassera den.

2. Oversikt
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3. Installation
1. Ta bort de 2 skruvarna på baksidan

2. Lyft försiktigt bort den övre luckan SCM
från frysen, dra sedan ut terminalen. Ta
sedan bort den övre luckan.

3. Ta bort de tre skruvarna och ta sedan bort
det övre gångjärnet som håller dörren på
plats. Lyft dörren och placera den på en
vadderad yta för att förhindra repor.

4. Ta bort skruvarna och det nedre
gångjärnet. Ta sedan bort de justerbara
fötterna på båda sidor.

5. Skruva bort det nedre gångjärnsstiftet, vrid
på fästet och byt ut det.
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6. Montera fästet som håller det nedre
gångjärnsstiftet. Byt ut de båda justerbara
fötterna.

7. Sätt på dörren igen. Se till att dörren är i
linje horisontellt och vertikalt, så att
tätningarna är stängda på alla sidor innan du
slutligen drar åt det övre gångjärnet.

8. Anslut terminalerna på displaykortet, sätt
sedan lägga tillbaka kåpan.

9. Skruva fast de 2 skruvarna på baksidan.

10. Med dörren stängd, kontrollera att dörren
är i linje horisontellt och vertikalt och att
tätningarna är stängda på alla sidor innan du
slutligen drar åt det nedre gångjärnet.
Återjustera nivåfötterna vid behov.
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Montera det externa dörrhandtaget (om det finns ett yttre handtag):

Bakre distansorganet - Skruva fast det bakre distansorganet på baksidan av enheten

Utrymmeskrav



Se till att det är tillräckligt med utrymme för att öppna dörren
Ha åtminstone 50 mm avstånd på två sidor
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Balansera enheten
För att göra detta justerar du de två nivåfötterna på framsidan av enheten.
Om enheten inte står jämnt kommer inte dörrarna och de magnetiska tätningarna att täckas på
rätt sätt.

Positionering
Installera enheten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på enhetens typskylt:

Klimatklass

Omgivningstemperatur

SN

+10 C till +32 C

N

+16 C till +32 C

ST

+16 C till +38 C

T

o

o

o

o

o

o

o

o

+16 C till +43 C

Placering
Enheten ska installeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, pannor, direkt
solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För att säkerställa bästa
prestanda om enheten är placerad under en överhängande väggenhet, måste det minsta
avståndet mellan den övre delen av skåpet och väggenheten vara minst 100 mm. Helst bör
dock enheten inte placeras under överhängande väggenheter. En stadig och balanserad
placering säkerställs genom en eller flera justerbara fötter under frysboxen.
Varning! Det ska vara möjligt att koppla bort enheten från elnätet; kontakten måste därför
vara lättillgänglig efter installationen.

Elektrisk anslutning
Innan du ansluter enheten, kontrollera att den
överensstämmer med din bostads strömförsörjning.
stickkontakt ska för detta ändamål vara jordad. Om
enheten till en separat jordad anslutning i enlighet
behörig elektriker.

spänning som anges på typskylten
Enheten måste vara jordad. Elsladdens
eluttaget i ditt hem inte är jordat, anslut
med gällande regler och konsultera en
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Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs. Den
här enheten överensstämmer med E.E.C.-direktiven.

5. Daglig användning
Första användningen
Rengöring av insidan
Innan du använder enheten första gången, tvätta insidan och alla interna tillbehör med
ljummet vatten och ett neutralt diskmedel för att få bort den typiska doften av en helt ny
produkt, och torka sedan torrt ordentligt.
Viktigt! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada
finishen.

Sätt på enheten
När du ansluter enheten kommer LED-indikatorn att tändas

Läge





Vid första tryckningen på lägeknappen ”Mode”, tänds lampan för ”Sup”, och enheten sätts
då på snabbfrysning och LED-indikatorn visar ”SF” (Super Freezing)
Vid andra tryckningen på lägeknappen ”Mode”, är ”Sup”-lampan avstängd och ”Eco”lampan lyser. Apparaten kommer då att gå in i ”Eco”-läge. Apparaten kommer att köra
inställningen på -16 ˚C och LED-indikatorn kommer att visa «SE» (Save Energy).
På tredje knapptryckningen på lägeknappen ”Mode”, kommer båda ”Sup” och ”Eco”
att släckas. Enheten kommer att återgå till inställningsläge (normal status)

Temperaturinställning
Tryck på ”Setting”-knappen (inställning) så tänds LED-displayen. Justera temperaturen genom att
trycka på inställningsknappen «Setting». Inställningsintervallet varierar från -16 ˚C till -22 ˚C. Efter
5 sekunder har inställningstemperaturen bekräftats.
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Låsa
Tryck på knapparna ”Mode” och ”Settings” samtidigt i 3 sekunder. Knapparna kommer då att
låsas och lampan som indikerar låsningen att tändas. Om du vill låsa upp knapparna, tryck
på knapparna ”Mode” och ”Settings” samtidigt i 3 sekunder.

Stänga av
Tryck och håll in ”Settings”-knappen i 5 sekunder och stäng av enheten. Om du vill slå på
enheten, tryck och håll in ”Settings”-knappen i 5 sekunder.

Visad temperatur
Viktigt! LED-indikatorn visar alltid temperaturinställningen, inte den verkliga temperaturen.

Larm om öppen dörr
Om dörren inte är stängd efter 5 minuter, kommer larmet om öppen dörr att höras. Larmet
ljuder var 5:e sekund i 5 minuter, för att sedan sluta i 5 minuter innan det startar om igen tills
dörren är stängd.

Larm om hög temperatur
Efter att ha varit på i 3 timmar och om temperaturen är mer än -8˚C kommer LED-indikatorn
växelvis att visa ”ht” (hög temperatur) och den verkliga temperaturen samt att avge larmet
med en frekvens på 1 Hz, tills du trycker på en valfri knapp för att stoppa det.

Infrysning av färska livsmedel





Frysen är lämplig för infrysning av färska livsmedel, samt för lagring av fryst och
djupfryst mat under lång tid.
Placera den färska maten som ska frysas i bottenfacket.
Den maximala mängden mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
Frysprocessen pågår i 26 timmar: under denna period bör du inte lägga till annan mat
som ska frysas in.

Förvaring av frysta livsmedel
Vid den första användningen eller efter en period ur bruk - innan du placerar produkten i
facket, ställ in enheten på superfrysläget (Super Freezing).
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Viktigt! I händelse av oavsiktlig avfrostning, exempelvis på grund av strömavbrott, måste
tinad mat konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter
tillagningen).

Upptining
Djupfryst eller fryst mat kan innan den ska användas tinas i kylskåpsfacket eller i
rumstemperatur, beroende på hur mycket tid som är tillgänglig för detta. Små bitar kan även
tillagas när de fortfarande är frysta, direkt från frysen. I det här fallet kommer matlagningen
att ta längre tid.

Användbara råd och tips
För att hjälpa dig att göra det mesta av superfrys-processen, har vi sammanställt några
användbara tips:









Den maximala mängden mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
Frys endast in livsmedel av högsta kvalitet, som är färska och grundligt rengjorda.
Tillred maten i små portioner för att den skall kunna frysas snabbt och fullständigt,
samt för att göra det möjligt att därefter tina endast den kvantitet som krävs.
Packa maten i aluminium eller polyeten och se till att förpackningarna är lufttäta.
Låt inte färsk, ofrusen mat röra redan fryst mat, för att undvika en temperaturhöjning
av den senare.
Fettsnåla livsmedel kan lagras bättre och längre än fettrika sådana. Salt minskar
lagringslivslängden på livsmedel.
Isglass kan, om den konsumeras omedelbart efter att den tagits ut ur frysen, möjligen
orsaka frysbrännskador på huden.
Det rekommenderas att skriva frysdatum på varje enskild förpackning för att behålla
kontrollen över lagringstiden.

Tips för förvaring av frysta livsmedel
För att få bästa prestanda från den här enheten bör du:






Se till att kommersiellt frysta livsmedel lagrades på ett korrekt sätt av återförsäljaren.
Var noga med att överföra frusna livsmedel från mataffären till frysen på kortast
möjliga tid.
Öppna inte dörren ofta eller lämna den inte öppen längre än absolut nödvändigt.
Tinad mat försämras snabbt och kan inte frysas igen.
Överskrid inte lagringsperioden som anges av livsmedelstillverkaren.

Rengöring
Av hygieniska skäl bör enhetens interiör, inklusive tillbehören i interiören, rengöras regelbundet.
OBS! Enheten får inte vara ansluten till elnätet under rengöringen på grund av risk för elektriska
stötar. Före rengöringen ska du stänga av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stänga
av eller dra ur kretsbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig enheten med en ångrenare. Fukt kan
då ackumuleras i de elektriska komponenterna, vilket innebär fara för elektriska stötar! Heta
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ångor kan leda till skador på plastdelar. Enheten måste vara helt torr innan den kan användas
igen.
Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan attackera plastdetaljer, t.ex. citronsaft
eller juice från apelsin, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.





Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med enhetens delar.
Använd inga slipande rengöringsmedel.
Ta ut all mat från frysen. Förvara den svalt, och väl täckt.
Stäng av enheten och dra ur kontakten från elnätet, eller stäng av eller dra ur
kretsbrytaren eller säkringen.
 Rengör enheten och interiörens tillbehör med en trasa och ljummet vatten. Efter
rengöringen, torka med rent vatten och torka torrt.
 När allt är torrt, är enheten klar för användning igen.

Avfrostning av frysen
Frysen kommer med tiden att successivt täckas av frost. Denna bör tas bort. Använd aldrig
vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från förångaren, eftersom du då kan skada den.
Men när isen blir mycket tjock på insidan, bör en fullständig avfrostning utföras enligt
följande:






Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Ta bort all lagrad mat, linda in den i flera lager tidningspapper och lagra på en kall
plats.
Håll dörren öppen och placera en behållare under enheten för att samla upp
smältvattnet.
När avfrostningen är avslutad, torka insidan ordentligt.
Sätt kontakten i uttaget för att sätta på enheten igen.

6. Feilsöking
OBS! Före felsökningen, koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en
kompetent person får göra felsökning som inte listas i den här bruksanvisningen.
Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal användning (kompressor, kylmediets cirkulation)

Problem
Enheten fungerar
inte

Möjlig orsak
Stickkontakten är inte inkopplad
eller den är lös, eller produkten
är avstängd

Lösning
Sätt i stickkontakten och slå på
enheten
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Säkringen har gått eller är defekt
Vägguttaget är defekt
Enheten fryser för
mycket

Temperaturen är för kall eller så
körs enheten inställd på -22˚C

Maten är inte fryst
nog

Temperaturen justeras inte
korrekt
Dörren var öppen under en
längre period
En stor mängd varm mat har
placerats inuti enheten de
senaste 24 timmarna
Enheten är placerad nära en
värmekälla

Kraftig frostbildning
på dörrtätningen

Ovanliga ljud

Dörrtätningen är inte lufttät

Enheten är inte balanserad
Enheten rör vid väggen eller
andra objekt
En komponent, t.ex ett rör, på
baksidan av enheten rör vid en
annan del av enheten eller
väggen

Kontrollera säkringen, byt ut vid
behov
Fel på elnätet ska korrigeras av
en elektriker.
Vrid temperaturregulatorn
tillfälligt till en varmare
inställning
Läs det inledande avsnittet för
temperaturinställning
Öppna endast dörren så länge
som det är nödvändigt
Vrid temperaturregulatorn
tillfälligt till en kallare inställning
Läs avsnittet om
rekommenderad placering av
frysen
Värm försiktigt de läckande
delarna av dörrtätningen med en
hårtork (inställd på kyligare
läge). Forma samtidigt den
varma dörrtätningen så att den
sitter korrekt.
Justera nivåfötterna
Flytta enheten något.
Vid behov, böj försiktigt
komponenten så att den är ur
vägen

Om felfunktionen visas igen, kontakta servicecentret.
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7. Service och Garanti
Reparation måste alltid utföras av auktoriserad fackpersonal, för att säkerställa elektrisk säkerhet.
Felaktiga reparationer kan leda till fara för användaren.
Garantin täcker inte skador som beror på fel till följd av; olycka, missbruk, försummelse eller
felaktigt underhåll.
Denna enhet är avsedd för privat användning och inte för kommersiell användning.
Enheten har två års garanti som gäller från inköpsdatumet. Garantin gäller inte om
instruktionerna inte följs, eller om enheten har utsatts för onormal belastning eller liknande.
Garantin gäller endast för material- eller tillverkningsfel, och vid uppvisning av inköpskvittot. I
övrigt gäller Konsumentköplagens bestämmelser.

8. EE-Avfall

Använda elektriska och elektroniska produkter, inklusive alla typer av batterier, ska levereras för
återvinning till din lokala återvinningsstation. (Enligt EU:s WEEE-direktiv - Waste Electrical and
Electronic Equipment).

Importör
iiglo.com
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
info@iiglo.com
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