
KØLE-/FRYSESKAB
JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
KJØLESKAP MED FRYSER
KYL-FRYS

BRUGERVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING

DA
FI
NO
SV

2
16
30
44

ENF2440AOW
ENF2440AOX

Ukrainian ENF2440AOW - ENF2440AOX_DA-SV.indd   1 2016-02-15   14:49:52



VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux produkt. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers 
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig 
i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske 
resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:

Få råd om brug, brochurer, adgang til fejlfindingsfunktion og serviceinformation:
www.electrolux.com

Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.electrolux.com/productregistration

Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelige, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, serienummer

 Advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger.
 Generelle oplysninger og gode råd.
 Miljøoplysninger.

Retten til ændringer uden varsel forbeholdes.
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3 DANSK

Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres og tages i 
brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installe-
res forkert, og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid bruger-
vejledningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer 

med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som 
mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under op-
syn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde 
samt forstår de medfølgende farer.

• Lad ikke børn lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.

1.2 Generelt om sikkerhed
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende an-

vendelse, som f.eks.:
 – Gæstehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre 
arbejdsmiljøer

 – Af kunder på hoteller, moteller, overnatningssteder med Bed 
and Breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen

• Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i 
apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.

• Brug ikke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde 
afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten.

• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Brug ikke el-apparater indvendigt i køleskabet, medmindre det 

anbefales af producenten.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt 

rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløs-
ningsmidler eller metalgenstande.

• Der må ikke opbevares eksplosive stoffer, såsom spraydåser med 
brandfarlige drivmidler, i apparatet.

• Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde 
udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekni-
ker med tilsvarende kvalifikationer.

1.  OM SIKKERHED
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4 www.electrolux.com

2.1 Installation

  ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres  
af en sagkyndig.

• Fjern al emballage.
• Undlad at installere eller bruge et 

beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen,  

der følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter 

apparatet, da det er tungt. Brug 
altid sikkerhedshandsker.

• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring 
apparatet.

• Vent mindst 4 timer, inden du slutter 
apparatet til strømforsyningen. Således 
kan olien løbe tilbage i kompressoren.

• Installer ikke apparatet tæt på radiatorer 
eller komfurer, ovne eller kogeplader.

• Apparatets bagside skal anbringes 
mod æggen.

• Installer ikke apparatet i direkte sollys.
• Apparatet må ikke installeres i områder 

med for høj fugtighed eller kulde. Det 
kan f.eks. være tilbygninger, garager 
eller vinkældre.

• Når du flytter apparatet, skal du løfte op 
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

2.2 Tilslutning, el

  ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.

• Apparatet skal tilsluttes jord.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres 

af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at de elektriske data på 

typeskiltet svarer til strømforsyningen. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal du 
kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig 
stikkontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere eller 
forlængerledninger.

• Sørg for, at du ikke beskadiger de 
elektriske komponenter (f.eks. netstik, 
netledning, kompressor). Kontakt 
servicecenteret eller en elektriker for 
at skifte de elektriske komponenter.

• Netledningen skal være under niveauet 
for netstikket.

• Sæt først netstikket i stikkontakten 
ved installationens afslutning. Sørg 
for, at der er adgang til elstikket efter 
installationen.

• Undgå at slukke for maskinen ved 
at trække i ledningen. Tag altid selve 
netstikket ud.

2.3 Brug

  ADVARSEL!
Risiko for personskade, forbræn-
dinger, elektrisk stød eller brand.

• Apparatets specifikationer må ikke 
ændres.

• Anbring ikke el-apparater (f.eks. 
ismaskiner) i apparatet, medmindre det 
er angivet på apparatet som egnet af 
producenten.

• Vær omhyggelig med ikke at 
forårsage skade på kølekredsløbet. 
Det indeholder isobutan (R600a), 
en naturgas med høj biologisk 
nedbrydelighed. Denne gas er 
brandbar.

• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, 
skal du sørge for, at der ikke er åben ild 
eller antændelseskilder i rummet. Luft ud 
i rummet.

• Lad ikke varme ting røre apparatets 
plastdele.

• Sæt ikke læskedrikke i frostrummet. 
Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker 
i apparatet.

• Undlad at bruge brændbare produkter 
eller ting, der er fugtet med brændbare 
produkter, i apparatet eller i nærheden 
af eller på dette.

• Rør ikke ved kompressoren eller 
kondensatoren. De er varme.

• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, 
hvis dine hænder er våde eller fugtige.

• Indfrys ikke madvarer, der har været 
optøet.

• Overhold opbevaringsanvisningerne 
på emballagen til frostvaren.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER 
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5 DANSK

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

  ADVARSEL!
Risiko for personskade eller skader 
på apparatet.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud 
af kontakten inden vedligeholdelse.

• Apparatets kølesystem indeholder 
kulbrinter. Kun en faguddannet person 
må udføre vedligeholdelse og opladning 
af enheden.

• Undersøg jævnligt apparatets afløb, 
og rengør det, hvis det er nødvendigt. 
Hvis afløbet er blokeret, ophobes 
afrimningsvandet i bunden af apparatet.

2.5 Bortskaffelse

  ADVARSEL!
Risiko for personskade eller 
kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og bortskaf den.
• Fjern døren, så børn og kæledyr ikke 

kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og 

isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder 

brændbar gas. Kontakt din 
genbrugsplads ang. oplysninger om, 
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

• Undgå at beskadige delene til 
køleenheden, der befinder sig 
i nærheden af varmeveksleren.

3. BETJENINGSPANELET

3.1  Skyder til temperaturregulering i køleskabsrummet

Skyderen til temperaturregulering bruges 
til at regulere temperaturen i køleskab og 
fryser, og skyderen på termostaten bruges 
til at skabe balance i fordelingen af luft-
strømmen i de enkelte rum. Med skyderen 
slået ned ledes der en større luftstrøm til 
køleskabet og en mindre luftstrøm til fryse-
ren, så køleskabet afkøles hurtigere. Ved 
normal brug sættes skyderen i midterste, 
normal stilling. Det burde ikke være nød-
vendigt at justere temperaturvælgeren, hvis 
skyderen stilles i den normale indstilling.

3.2 Sådan tændes apparatet 
og indstilles termostaten
Hvis det bliver for koldt i kølerummet med 
kontakten indstillet på "Min", skal du blot 
dreje kontakten tilbage til "Normal". Hvis 
temperaturen bliver højere i kølerummet 
med kontakten indstillet på "Max", skal 
du blot dreje kontakten til "Normal".
Du tænder for apparatet ved at slutte 
den til strømforsyningen og indstille 
termostaten. Termostatknappen er 
placeret øverst.

3.3 Luftfordelingskomponenter 
i køleskabet
Termostaten regulerer automatisk 
temperaturen i køleskabs- og frostrum, 
afhængigt af hvilken værdi du har indstillet 
termostatknappen til:
1. Hvis den omgivende temperatur 

er høj (om sommeren), indstilles 
termostatknappen til "5, 6 eller 7".

2. Hvis den omgivende temperatur 
er lav (om vinteren), indstilles 
termostatknappen til "1 eller 2".

3. Indstil termostatknappen til 3 eller  
4 ved normal drift.

Skyder

Min.

Normal

Maks.
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6 www.electrolux.com

4.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug, vaskes det 
indvendigt (inkl. tilbehør) med lunkent vand 
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske 
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

4. IBRUGTAGNING

  VIGTIGT!
Brug ikke sulfosæbe eller skuremid-
del. Det vil skade overfladen.

5. DAGLIG BRUG

5.1  Grøntsagsskuffe

Skuffen egner sig til opbevaring  
af frugt og grønt.

5.2  Nedfrysning af friske  
madvarer

Frostrummet er velegnet til indfrysning af 
friske madvarer og til opbevaring af frosne 
og dybfrosne madvarer i lang tid.
Læg de friske madvarer, der skal 
indfryses, i den nederste afdeling.
Den maksimale mængde madvarer, der 
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte 
indfrysningskapacitet), står på typepladen 
indvendig i skabet.
Indfrysningen varer 24 timer: I løbet af 
denne periode bør du ikke lægge nye 
madvarer til indfrysning.

5.3  Opbevaring af frosne  
madvarer

Ved første ibrugtagning eller efter at have 
været ude af brug i lang tid. Lad apparatet 
være tændt i mindst 2 timer på høje 
indstillinger, inden du lægger madvarer 
i rummene.

  VIGTIGT!
Hvis madvarerne optøs ved et 
uheld, f.eks. som følge af strøm-
svigt, der har varet længere end 
den tid, der er angivet i diagrammet 
i de tekniske specifikationer under 
"Risikotid", er det nødvendigt at 
spise madvarerne eller at tilberede 
dem og derefter fryse dem ned igen 
(når de er kølet ned).

5.4  Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer 
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen 
eller ved stuetemperatur, afhængig af 
hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden 
optøning direkte fra fryseren: Hvis det 
er tilfældet, vil tilberedningstiden være 
længere.

5.5  Isterningbakker

Apparatet har en eller flere bakker til 
isterninger.
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7 DANSK

5.6 Tilbehør

Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, 
så hylderne kan placeres efter ønske.

Placering af lågehylder

Hylderne i døren kan sættes i forskellig 
højde, så der er plads til madvarer af 
forskellig størrelse.
Gør følgende for at foretage disse 
justeringer: Træk gradvist hylden i pilenes 
retning, indtil hylden er fri, og sæt den 
derpå i den ønskede højde

Lampe for temperatur

Dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land 
skal køleskabets nederste afdeling 
være forsynet med en særlig enhed 
(se tegningen), der viser den koldeste 
zone i denne.
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6.1  Normale driftslyde

• Undertiden kan der høres en svag 
gurglen eller boblen, når kølemidlet 
pumpes gennem spiralerne eller rørene. 
Det er normalt.

• Når kompressoren kører, pumpes 
kølemidlet rundt, og der kommer 
en snurrende og pulserende lyd fra 
kompressoren. Det er normalt.

• Varmeudvidelsen kan give pludselige 
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt 
fysisk fænomen. Det er normalt.

6.2  Energisparetips

• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad 
den ikke stå åben længere end højst 
nødvendigt.

6.3  Råd om køling af friske 
madvarer

Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller 

drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden, eller pak den ind, 

især hvis den lugter stærkt.

6.4  Råd om køling

Nyttige tips:
Kød (alle typer): Pakkes ind i plastposer 
og lægges på glashylden over 
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på 
denne måde i højst 1-2 dage.
Tilberedte madvarer, kolde retter mm.:  
Bør pakkes ind og kan lægges på alle 
hylder.
Frugt og grøntsager: Bør rengøres 
grundigt og lægges i den/de særlige 
skuffe(r).

Smør og ost: Bør lægges i specielle 
lufttætte beholdere eller pakkes ind i 
alufolie eller polyætylenposer, så luften 
holdes bedst muligt ude.
Mælkekartoner: Bør have låg på 
og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke 
lægges i køleskab, med mindre de er 
pakket ind.

6.5  Råd om frysning

Her er nogle vigtige tips om, hvordan 
du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, 

der kan indfryses på 24 timer (den 
såkaldte indfrysningskapacitet), står 
på typeskiltet.

• Indfrysningen tager 24 timer. I dette 
tidsrum bør der ikke lægges flere 
madvarer ind.

• Nedfrys kun 1. klasses madvarer,  
der er friske og grundigt rengjorte.

• Del maden op i små portioner, så den 
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du 
også hurtigt optø netop den mængde, 
du skal bruge.

• Pak maden ind i alufolie eller plast, 
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne 
madvarer røre ved frostvarer, så 
temperaturen stiger i dem.

• Magre madvarer holder sig bedre 
og længere end fedtholdige. Salt 
nedsætter madens holdbarhed.

• Hvis frosne væsker drikkes direkte fra 
frostrummet, kan de give forfrysninger.

• Det er en god idé at mærke alle pakker 
med indfrysningsdato, så du har styr på 
holdbarheden.

6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
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9 DANSK

6.6  Tips om opbevaring  
af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette 
apparat skal du:
• Sørge for, at købte frostvarer har været 

korrekt opbevaret i forretningen.

7.1 Rengøring

Af hygiejniske grunde bør apparatet 
rengøres jævnligt indvendigt sammen med 
det indvendige tilbehør.

  ADVARSEL!
Apparatet må ikke tilsluttes til 
lysnettet under rengøringen. Fare 
for elektrisk stød! Sluk for apparatet 
inden rengøring, og fjern stikket 
fra lysnettet, eller slå det helt fra. 
Rengør aldrig apparatet med en 
damprenser. Der kan ophobes fugt 
i de elektriske dele, fare for elektrisk 
stød! Varme dampe kan beskadige 
plastdelene. Apparatet skal være 
tørt, før det sættes i drift igen.

  VIGTIGT!
Æteriske olier og organiske opløs-
ningsmidler kan angribe plastde-
lene, f.eks. citronsaft eller saften 
fra appelsinskræller, butansyre, 
rengøringsmiddel med eddikesyre. 
Sådanne stoffer må ikke komme 
i berøring med apparatets dele. 
Brug ikke slibende rengøringsmidler 
og skuresvampe. 
Fjern madvarerne fra køleskabet. 
Opbevar dem godt overdækket 
på et koldt sted. 

• Sørge for at bringe frostvarer hjem 
fra butikken og lægge dem i fryseren 
hurtigst muligt.

• Åbne lågen så lidt som muligt, og ikke 
lade den stå åben længere end højst 
nødvendigt.

• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Sluk for apparatet, og fjern stikket 
fra lysnettet, eller sluk for eller fjern 
effektafbryderen eller sikringen. 
Rengør apparatet og det indvendi-
ge tilbehør med en klud og lunkent 
vand. 
Opvaskemidler, der fås i dagligvare-
butikker, kan også bruges. 
Tør efter med frisk vand efter 
rengøringen, og gnid det tørt. 
Ophobning af støv i kondensatoren 
øger energiforbruget. 
Rengør derfor kondensatoren bag 
på apparatet grundigt en gang om 
året med en blød børste eller en 
støvsuger. 

7.2  Afrimning af køleskab  
og fryser

De to rum i denne model er "no frost". 
Det betyder, at der ikke dannes rim, når 
apparatet kører, hverken på de indvendige 
vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den 
automatisk styrede blæser, der konstant 
sender kold luft rundt i rummet.
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8. HVIS NOGET GÅR GALT…

  FORSIGTIG!
Inden fejlfinding skal stikket tages 
ud af kontakten. Det er kun autori-
serede personer, der må gennem-
føre eventuel fejlfinding, der ikke er 
beskrevet i denne håndbog.

  VIGTIGT!
Der er visse lyde under normal brug 
(kompressor, køleskab, cirkulati-
onssystem).

Kontakt servicecenteret, hvis den samme 
fejl opstår igen.
For at kunne hjælpe dig hurtigt og korrekt 
skal du have nedenstående oplysninger 
klar. Skriv de nødvendige oplysninger her, 
se typeskiltet.
Modelbeskrivelse ...............
(Mod.)
Produktnummer ...............
(PNC)
Serienummer ...............
(S.N.)

8.1  Udskiftning af pæren

Før pæren tages ud, afbrydes strømmen, 
der fører til køleskabet, på stikkontakten. 
Hvis det ikke gøres, kan det forårsage 
elektrisk stød eller personskade. 

1. Brug en stjerneskruetrækker til at tage 
skruerne ud med.

2. Fjern lysdækslet.
3. Skru pæren ud i den retning, der er 

vist på billedet
4. Udskift den med en 1,5 watt 

køleskabspære af samme størrelse 
og form.

5. Sæt lysdækslet på igen.
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Fejl Mulig årsag Løsning

Apparatet virker 
ikke

Der er ikke tændt for apparatet Tænd for køleskabet.

Stikket er ikke sat i eller er løst. Sæt stikket i.

Sikringen er sprunget eller er 
defekt.

Kontrollér sikringen,  
udskift den om nødvendigt.

Stikket er defekt. Funktionsfejl i lysnettet skal
udbedres af en elektriker.

Apparatet køler 
for meget.

Temperaturen er indstillet for 
koldt.

Vælg midlertidigt en varmere 
temperatur.

Maden er  
for varm.

Temperaturen er ikke indstillet 
korrekt.

Se afsnittet "Første 
ibrugtagning"

Døren har stået åben i en 
længere periode.

Åbn kun døren så længe som 
nødvendigt.

Der er blevet lagt en stor 
mængde madvarer i apparatet 
inden for det sidste døgn.

Vælg midlertidigt en koldere 
temperatur med termostat-
knappen.

Apparatet befinder sig  
nær en varmekilde.

Se afsnittet om installationssted

Den indvendige 
belysning virker 
ikke.

Pæren er defekt. Se afsnittet om udskiftning af 
pære.

Kraftig ophob-
ning af rim, 
muligvis også på 
dørens tæt-
ningsliste.

Dørens tætningsliste er ikke 
lufttæt (muligvis efter døren er 
blevet vendt).

Opvarm forsigtigt de utætte 
dele af dørpakningen med en 
hårtørrer (på en kold indstilling). 
Form samtidig den opvarmede 
dørtætningsliste med hånden, 
så den sidder korrekt.

Mærkelige lyde. Apparatet er ikke nivelleret. Genjuster benene.

Apparatet er i kontakt med 
væggen eller andre genstande.

Flyt apparatet en smule.

En komponent, f.eks. et rør 
på apparatets bagside rør en 
anden af apparatets dele eller 
væggen.

Bøj om nødvendigt delen væk.

Kompressoren 
starter ikke med 
det samme, 
når tempera-
turindstillingen 
ændres.

Det er normalt og skyldes ikke 
en fejl.

Kompressoren går i gang efter 
et stykke tid.

Vand på gulvet 
eller på opbeva-
ringshylderne.

Vandafløbet er blokeret. Se afsnittet om rengøring og 
vedligeholdelse
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9. TEKNISKE DATA

Yderligere tekniske oplysninger 
findes på typeskiltet i venstre 

side indvendig i skabet samt 
på energimærket.

Mål

Højde 1687 mm

Bredde 558 mm

Dybde 613 mm

Temperaturstigningstid       10 t

10. INSTALLATION

Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, 
før apparatet installeres. Dette for at 
forebygge ulykker og sikre, at apparatet 
bruges korrekt.

10.1  Opstilling

Apparatet opstilles et sted, hvor 
rumtemperaturen passer til den anførte 
klimaklasse på apparatets typeskilt.

Klimaklasse Omgivelsestempe
ratur

SN +10 ºC to +32 ºC

N +16 ºC til +32 ºC

ST +16 ºC til +38 ºC

T +16 ºC til +43 ºC

10.2  Placering

Apparatet bør placeres i god afstand 
fra varmekilder som radiatorer, kedler, 
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan 
cirkulere frit omkring skabets bagside. 
Hvis apparatet skal stå under et overskab, 
skal der være mindst 100 mm mellem 
apparatets topplade og overskabets 

underside. Så fungerer apparatet optimalt. 
Ideelt bør apparatet dog ikke placeres 
under overskabe. Apparatet kan sættes 
præcis i vater med en eller flere af de 
justerbare fødder på bunden af skabet.

  ADVARSEL!
Det skal være muligt at koble 
apparatet fra elinstallationen. Efter 
installationen skal stikket derfor 
være let at komme til.

10.3  Tilslutning, el

Inden tilslutning til lysnettet skal 
det kontrolleres, at spændingen 
og frekvensen på typeskiltet svarer 
til boligens strømforsyning.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket 
på netledningen har en kontakt til 
dette formål. Hvis der ikke er jord 
på stikkontakten, tilsluttes apparatet 
en særskilt jordforbindelse iht. 
Stærkstrømsreglementet. Spørg 
en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, 
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke 
overholdes.
Dette apparat opfylder gældende  
EU-direktiver.
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11. VENDING AF LÅGE

Den side, døren åbnes i, kan ændres fra 
højre (ved leveringen) til venstre side, hvis 
installationsstedet kræver det.
Før du begynder at lægge køleskabet 
på bagsiden for at få adgang til soklen, 

skal det hvile på en blød skumemballage 
eller lignende materiale for at undgå at 
beskadige kølerørene på køleskabets 
bagside.

1. Rejs køleskabet op, og brug en 
flad skruetrækker til at fjerne de 
4 skruedæksler bag på køleskabslågen.

2. Løsn og løft låget bagpå, og fjern 
det. Løft derefter den øverste dør, 
og anbring den på et blødt underlag 
for at forhindre, at den bliver ridset.

3. Fjern det øverste hængsels kerne, sæt 
den på i venstre side, og spænd den fast.

4. Fjern de to flangeskruer, og fjern 
derefter det midterste hængsel, der 
holder den nederste dør på plads. Løft 
den nederste dør, og anbring den på et 
blødt underlag for ikke at ridse den.

5. Fjern dækslerne til skruehullerne i højre 
side, som vist, og sæt dem på de 
afdækkede huller i venstre side.
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6. Fjern begge justeringsfødder og 
bundhængslets beslag ved at løsne 
boltene.

7. Skru bundhængslets stift af, vend 
beslaget, og sæt stiften i igen. 
Monter beslaget igen ved at skrue 
bundhængslets stift i. Skru de to 
justeringsfødder på igen. Sæt den 
nederste dør i den rigtige position. 
Sørg for, at døren er i vater. Sæt 
bundhængslets stift i dørens 
nederste hul, og spænd boltene.

8. Drej det midterste hængsel 180 grader, 
sæt det på plads i venstre side. Sæt det 
midterste hængsels stift i det øverste hul 
på den nederste dør, og spænd derefter 
boltene. Sæt den øverste dør i den 
rigtige position. Sørg for, at døren er 
i vater. Sæt det midterste hængsels stift 
i det nederste hul på den øverste dør.

9. Udskift låget ved at montere det øverste 
hængsels kerne i hullet i den øverste 
dør, og fastgør den med de 4 skruer. 
Sæt skruedækslerne på igen.
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  ADVARSEL!
Apparatet må ikke være sluttet til 
strøm, mens man skifter dørens 
placering. Tag først stikket ud.

Når du vender døren, skal du gøre 
dette først.
Flyt tilbehøret B fra den øverste dørs 
afdækning, og monter tilbehøret A,  
der er en lille aftagelig del fra en lille pose.

Fjern dækslerne, skru håndtaget af, og 
monter det på den modsatte side sammen 
med dækslerne. Luk de resterende huller 
med de propper, der ligger i pakken med 
brugervejledningen.

12. MILJØFORANSTALTNINGER

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende 
beholdere til genbrug. Hjælp med at 
beskytte miljøet og menneskelig sundhed 
samt at genbruge affald af elektriske og 
elektroniske apparater. 

Bortskaf ikke apparater, der er mærket 
med symbolet , sammen med 
husholdningsaffaldet. Lever produktet 
til din lokale genbrugsplads, eller kontakt 
din kommune.
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WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu 
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, 
joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista 
tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Käyttövinkit, esitteet, vianmääritys, huoltotiedot:
www.electrolux.com

Saat parempaa huoltoa, jos rekisteröit tuotteen:
www.electrolux.com/productregistration

Osta lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
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 Ympäristönsuojeluohjeita.

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
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Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja 
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingois-
ta, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. 
Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henki-

siä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää 
tätä laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa 
käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa 

ympäristöissä, kuten:
 – maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa 
ja muissa työympäristöissä

 – hotellien, motellien, majoitus ja aamiainen -ympäristöjen ja mui-
den majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt

• Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kaluste-
kaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.

• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla väli-
neillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.

• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne 

ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puh-

distusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, 
liuottimia tai metalliesineitä.

• Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten aeroso-
litölkkejä.

• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi 
vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen 
henkilö.

1.  TIETOJA TURVALLISUUDESTA
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2.1 Asennus

  VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai 

käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja 

ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on 

raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä 

laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin 

kytket laitteen sähköverkkoon. Täten 
öljy virtaa takaisin kompressoriin.

• Älä asenna laitetta lämmittimien tai 
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.

• Laitteen takaosa on asetettava seinää 
kohden.

• Laitetta ei saa asentaa suoraan 
auringonvaloon.

• Älä asenna laitetta liian kosteaan tai 
kylmään paikkaan, kuten vajaan, 
autotalliin tai viinikellariin.

• Kun siirrät laitetta, nosta sitä 
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.

2.2 Sähköliitäntä

  VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun 
pistorasiaan.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää 
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Varmista, että arvokilven sähkötiedot 
vastaavat kotitalouden sähköverkon 
arvoja. Ota muussa tapauksessa 
yhteyttä sähköasentajaan.

• Käytä aina oikein asennettua 
iskunkestävää pistorasiaa.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu 

(esim. pistoke, virtajohto, kompressori). 
Ota yhteyttä huoltopalveluun tai 
sähköasentajaan sähköosien 
vaihtamiseksi.

• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen 
alapuolella.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta 
asennuksen jälkeen. Varmista, että 
laitteen verkkovirtakytkentä on 
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta 
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö

  VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen 
tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.

• Älä muuta laitteen teknisiä 
ominaisuuksia.

• Älä aseta sähkölaitteita (esim. 
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei 
valmistaja ole antanut lupaa niiden 
käyttöön.

• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. 
Se sisältää isobutaania (R600a), joka 
on hyvin ympäristöön yhteensopiva 
maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.

• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, 
varmista, ettei huoneessa ole avotulta 
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä 
ilmanvaihdosta.

• Älä anna kuumien esineiden koskea 
laitteen muoviosia.

• Älä aseta hiilihappoa sisältäviä juomia 
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön 
muodostuu painetta.

• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai 
nesteitä laitteessa.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai 
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin 
tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Älä kosketa kompressoriin tai 
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.

• Älä poista pakastimen tuotteita tai 
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät 
tai kosteat.

• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita 
elintarvikkeita.

• Noudata pakasteiden pakkauksessa 
olevia säilytysohjeita.

2. TURVALLISUUSOHJEET 
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2.4 Hoito ja puhdistus

  VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai laitteen 
vaurioitumisen.

• Ennen kuin aloitat huollon tai 
puhdistuksen, kytke laite pois 
toiminnasta ja irrota pistoke 
pistorasiasta.

• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää 
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan 
ammattilainen saa huoltaa yksikköä 
ja täyttää sen uudelleen.

• Tarkista laitteen sulamisveden 
poistoaukko säännöllisesti ja puhdista 
se tarvittaessa. Jos poistoaukko on 
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen 
pohjalle.

2.5 Hävittäminen

  VAROITUS!
Henkilövahinko- tai 
tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
• Irrota ovi, jotta lapset ja eläimet eivät 

voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa 

ja eristysmateriaaleissa ei ole 
otsonikerrokselle haitallisia aineita.

• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. 
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta 
hävittämisestä paikalliselta 
viranomaiselta.

• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä 
olevaa jääkaapin osaa.

3. KÄYTTÖPANEELI

3.1  Lämpötilan liukusäädin jääkaappiosastossa

Lämpötilan liukusäätimellä säädetään 
jääkaapin ja pakastimen lämpötilaa, 
ja termostaatin liukusäätimellä 
tasapainotetaan kunkin osaston 
ilmankierron määrää. Kun liukusäädin on 
käännetty alaspäin, jääkaapin ilmankiertoa 
lisätään ja pakastimen vähennetään, 
joten jääkaappi jäähtyy nopeammin. 
Anna liukusäätimen olla keskikohdassa 
eli normaaliasennossa normaalikäytön 
yhteydessä. Lämpötilan valitsinta ei 
tarvitse käyttää, jos liukusäädin on 
normaaliasennossa.

3.2 Virran kytkeminen laitteeseen 
ja termostaatin asettaminen

Jos jäähdytetty osasto kylmenee liikaa, 
kun kytkin on Min-asennossa, palauta 
kytkin normal-asentoon. Jos jäähdytetyn 
osaston lämpötila nousee, kun kytkin on 
Max-asennossa, käännä kytkin normal-
asentoon.
Laitteeseen kytketään virta liittämällä se 
pistorasiaan ja asettamalla termostaatti. 
Termostaatin säädin on yläosassa.

3.3 Jääkaapin ilmankiertoväylä

Termostaatti säätää jääkaappi- ja 
pakastinosaston sisälämpötilaa 
automaattisesti termostaatin säätimen 
asennon mukaan:
1. Jos ympäristön lämpötila on korkea 

(kesällä), aseta säädin kohtaan 5, 6 
tai 7.

2. Jos ympäristön lämpötila on matala 
(talvella), aseta säädin kohtaan 1 tai 2.

3. Normaalioloissa säädin saa olla 
kohdassa 3 tai 4.

Säädin

Alin

Normaali

Ylin
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4.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, 
pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle 
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä 
ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle 

4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja 
varusteet lopuksi huolellisesti.

  TÄRKEÄÄ!
Älä käytä puhdistusaineita tai 
hankaavia jauheita, sillä ne 
vahingoittavat pintoja.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1  Vihanneslaatikko

Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten 
säilyttämiseen.

5.2  Tuoreiden elintarvikkeiden 
pakastaminen

Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden 
pakastamiseen sekä valmispakasteiden 
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan 
osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien 
elintarvikkeiden enimmäismäärä on 
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee 
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä 
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia 
pakastettavia ruokia.

5.3  Pakasteiden säilyttäminen

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä 
tai pitkän käyttämättömän jakson 
jälkeen. Anna laitteen käydä vähintään 
2 tuntia korkeimmalla asetuksella ennen 
elintarvikkeiden asettamista pakastimeen.

  TÄRKEÄÄ!
Jos pakasteet sulavat vahingossa, 
esimerkiksi kun virta on ollut kat-
kaistuna pitempään kuin teknisten 
tietojen kohdassa Käyttöönottoaika 
mainitun ajan, sulaneet ruoat on 
käytettävä välittömästi tai valmis-
tettava ruoaksi, minkä jälkeen 
ne voidaan pakastaa uudelleen 
(jäähtyneenä).

5.4  Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä 
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa 
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös 
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. 
Kypsennys kestää tässä tapauksessa 
pitempään.

5.5  Jääkuutioiden valmistus

Laitteen mukana toimitetaan yksi 
tai useampia jääkuutioastioita.
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5.6 Varusteet

Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin seinissä on kannattimia eri 
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan 
sijoittaa halutulle tasolle.

Ovihyllyjen sijoittaminen

Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille 
siten, että erikokoiset pakkaukset 
mahtuvat lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään 
seuraavasti: vedä lokeroa varovasti 
nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa 
kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen 
jälkeen haluamallesi korkeudelle

Lämpötilanäyttö

Tämä laite on myynnissä Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti jääkaapin 
alimpaan osastoon tulee kiinnittää 
erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee 
jääkaapin kylmimmän lämpötilan alueen.
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6.1  Normaalin toiminnan äänet

• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai 
pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen 
pumppautuessa kierukoiden tai putkien 
läpi. Tämä on normaalia.

• Kun kompressori on käynnissä, 
jäähdytysaine virtaa kaikkialla 
putkistossa, jolloin kompressorista 
kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä.  
Tämä on normaalia.

• Lämpölaajeneminen voi 
aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. 
Lämpölaajeneminen on luonnollinen 
fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.

6.2  Energiansäästövinkkejä

• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea 
auki pitempään kuin on tarpeen.

6.3  Tuoreiden elintarvikkeiden 
säilytys

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi 
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen 
säilyvyyden:
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia 

tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se 

folioon tms. erityisesti, kun ruoka 
on voimakastuoksuista.

6.4  Säilytysohjeita

Vinkkejä:
Liha (kaikki tyypit): pakkaa muovipusseihin 
ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle 
lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan 
muutama päivä.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: 
säilytä suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.

Hedelmät ja vihannekset: puhdista 
huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa 
laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä 
rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai 
muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitotölkit: säilytä suljettuina oven 
pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja 
valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa 
pakkaamattomana.

6.5  Pakastusohjeita

Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita 
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien 

elintarvikkeiden enimmäismäärä on 
merkitty arvokilpeen.

• Elintarvikkeiden pakastuminen kestää 
24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei 
saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

• Pakasta vain laadukkaita, tuoreita ja 
puhdistettuja elintarvikkeita.

• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta 
se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. 
Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain 
tarvitsemasi määrän.

• Pakkaa elintarvikkeet alumiinifolioon 
tai muovipusseihin mahdollisimman 
ilmatiiviisti.

• Älä anna tuoreiden pakastamattomien 
ruokien koskea jo pakastuneita 
tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.

• Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät 
paremmin ja pitempään rasvaisiin 
ruokiin verrattuna. Suola vähentää 
elintarvikkeiden säilytysaikaa.

• Jos pakastettuja nesteitä nautitaan 
suoraan pakastimesta otettuina, ne 
voivat aiheuttaa kylmävammoja.

• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin 
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata 
säilytysaikoja.

6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
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6.6  Pakasteiden säilytysohjeita

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi 
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi 

pakasteet on säilytetty oikein.

7.1 Puhdistus

Hygieenisistä syistä laitteen sisäosat 
sekä sisällä olevat lisävarusteet on 
puhdistettava säännöllisesti.

  VAROITUS!
Laitteen on oltava irti sähköverkosta 
puhdistuksen ajan. Sähköiskun vaa-
ra! Ennen puhdistamista laitteesta 
on katkaistava virta ja pistoke on 
irrotettava sähköverkosta tai virta 
katkaistava päävirtakytkimestä. Älä 
koskaan puhdista laitetta höyrypuh-
distimella. Kosteus voi kerääntyä 
sähköosiin, jolloin olemassa on 
sähköiskun vaara! Kuuma höyry voi 
vahingoittaa muoviosia. Laitteen on 
oltava kuiva ennen kuin se otetaan 
uudelleen käyttöön.

  TÄRKEÄÄ!
Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuotus-
aineet voivat syövyttää muoviosia, 
esim. sitruunamehu tai appelsiinin 
kuoren mehu, voihappo, etikkahap-
poa sisältävät puhdistusaineet. 
Älä anna näiden aineiden päästä 
kosketukseen laitteen osien kanssa. 
Älä käytä hankaavia puhdistusai-
neita. 
Poista kaikki ruoat pakastimesta. 
Säilytä niitä viileässä ja suojaa ne 
hyvin. 

• Laita pakasteet pakastimeen 
mahdollisimman nopeasti ostoksilla 
käynnin jälkeen.

• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä 
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

• Älä käytä tuotetta pakkaukseen 
merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

7. HOITO JA PUHDISTUS

Laite tulee kytkeä pois päältä ja pisto-
ke irrottaa sähköverkosta, tai katkai-
sin tai sulake on kytkettävä pois. 
Puhdista laite ja sen sisällä olevat 
lisävarusteet liinalla ja haalealla 
vedellä. 
Voit käyttää myös tavallista 
astianpesuainetta. 
Pyyhi pinnat puhtaalla vedellä ja 
kuivaa ne puhdistuksen jälkeen. 
Jos lauhduttimeen on kertynyt pö-
lyä, energiankulutus on suurempi. 
Puhdista laitteen takaosassa oleva 
lauhdutin tämän vuoksi huolellisesti 
kerran vuodessa pehmeällä harjalla 
tai imurilla. 

7.2  Jääkaapin ja pakastimen 
sulattaminen

Tämän mallin osastot ovat 
huurtumattomia. Tämä merkitsee sitä, että 
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan 
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä 
pakkausten päälle.
Huurtumattomuus perustuu 
automaattisesti ohjattuun puhaltimeen, 
joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti 
osaston sisällä.

Ukrainian ENF2440AOW - ENF2440AOX_DA-SV.indd   23 2016-02-15   14:50:03



24 www.electrolux.com

8. KÄYTTÖHÄIRIÖT

  HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen 
kuin aloitat vianmäärityksen. Vian-
määritystoimenpiteitä, joita ei ole 
mainittu tässä käyttöohjeessa, saa 
tehdä ainoastaan ammattitaitoinen 
henkilö.

  TÄRKEÄÄ!
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen 
normaaliin toimintaan (kompressori, 
jäähdytysaineen kierto).

Jos ongelma toistuu, ota yhteys 
huoltoliikkeeseen.
Huoltoliike tarvitsee seuraavat tiedot 
voidakseen auttaa nopeasti ja oikein. 
Kirjoita tarvittavat tiedot tähän, ne on 
merkitty arvokilpeen.
Mallitunnus ….............
(Malli)
Tuotenumero …….........
(PNC)
Sarjanumero ….............
(S.N.)

8.1  Lampun vaihtaminen

Ennen kuin irrotat lampun, katkaise 
jääkaapin virransaanti päävirtakytkimestä. 
Muutoin voit saada sähköiskun tai fyysisiä 
vammoja. 

1. Irrota ruuvit ristipääruuvitaltalla.
2. Poista lampun suojus.
3. Irrota lamppu kiertämällä sitä kuvan 

mukaiseen suuntaan
4. Vaihda se saman muotoiseen 

ja kokoiseen 1,5 watin 
jääkaappilamppuun.

5. Kiinnitä lampun suojus takaisin.
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Laite ei toimi Laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa

Kytke laite toimintaan.

Pistoke ei ole pistorasiassa tai 
se on kiinnitetty löysästi.

Kytke pistoke pistorasiaan.

Sulake on palanut tai  
se on viallinen.

Tarkista sulake, vaihda 
tarvittaessa.

Pistorasia on viallinen. Sähköasentajan on korjattava
virtalähteen toimintahäiriöt.

Laite jäähtyy 
liikaa.

Lämpötila on asetettu 
liian kylmäksi.

Käännä lämpötilan säädin 
väliaikaisesti lämpimämmälle 
asetukselle

Ruoka on liian 
lämmintä.

Lämpötila on säädetty 
virheellisesti.

Katso käynnistykseen liittyvää 
osaa.

Ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa. Pidä ovea auki vain tarvittava aika.

Laitteeseen on asetettu suuria 
määriä lämpimiä ruokia vii-
meisten 24 tunnin aikana.

Käännä lämpötilan säädin 
väliaikaisesti matalamman 
lämpötila-asetuksen kohdalle.

Laite sijaitsee lämpölähteen 
lähellä.

Lue asennusohjeet.

Sisävalo ei toimi. Lamppu on viallinen. Katso lampun vaihtamiseen 
liittyvää osaa.

Laitteeseen 
muodostuu 
huomattavasti 
huurretta, 
mahdollisesti 
myös oven 
tiivisteeseen.

Oven tiiviste ei ole ilmatiivis 
(mahdollisen oven kääntämi-
sen jälkeen).

Kuumenna oven tiivisteen 
vuotavia kohtia varoen 
hiustenkuivaimella (viileällä 
lämpötila-asetuksella). Muokkaa 
samalla kuumennettuja oven 
tiivisteitä kädellä niin, että ne 
asettuvat oikein paikoilleen.

Laitteesta kuuluu 
poikkeavia ääniä.

Laitetta ei ole tasapainotettu. Säädä jalkoja.

Laite koskee seinään tai muihin 
esineisiin.

Siirrä hiukan laitetta.

Jokin laitteen takana oleva 
osa, esimerkiksi jokin putki, 
koskettaa laitteen toiseen 
osaan tai seinään.

Taita tarvittaessa osaa niin, 
että se ei ole tiellä.

Kompressori ei 
käynnisty heti 
lämpötilan sää-
tämisen jälkeen.

Tämä on normaalia, 
eikä tarkoita vikaa.

Kompressori käynnistyy jonkin 
ajan kuluttua.

Vettä lattialla 
tai hyllyillä.

Veden tyhjennysaukko 
on tukkiutunut.

Katso puhdistukseen ja 
huoltoon liittyvää osaa
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9. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty 
laitteen sisälle, vasemmalle 

puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen 
ja energiatarraan.

Mitat

Säädettävä 1687 mm

Leveys 558 mm

Syvyys 613 mm

Käyttöönottoaika      10 h

10. ASENNUS

Lue huolellisesti tietoja turvallisuudesta 
oman turvallisuutesi ja laitteen 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

10.1  Sijoittaminen

Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön 
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä 
mainittua ilmastoluokkaa.

Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila

SN 10–32 ºC

N 16–32 ºC

ST 16–38 ºC

P 16–43 ºC

10.2  Sijainti

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, 
kuten lämpöpattereiden, boilereiden 
tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon. 
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään 
vapaasti laitteen takana. Jos laite 
sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, 
laitteen yläreunan ja keittiökaapin 

välillä tulee olla vähintään 100 mm 
parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. 
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin 
välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin 
alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti 
vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden 
tai useamman säätöjalan avulla.

  VAROITUS!
Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan 
laite sähköverkosta. Asennuksen 
jälkeen pistokkeen on oltava hel-
posti käyttäjän ulottuvilla.

10.3  Sähköliitännät

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, 
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite 
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun 
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on 
varustettu maadoituskoskettimella. Jos 
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole 
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan 
ja pyydä asentajaa kytkemään laite 
erilliseen maadoitusliittimeen voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla 
vahingoista, mikäli edellä olevia 
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan 
yhteisön direktiivejä.
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11. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Ovet avautuvat oletusarvoisesti oikealta 
puolelta, mutta kätisyyden voi vaihtaa 
päinvastaiseksi sijoituspaikan mukaan.
Aseta jääkaappi maahan selälleen, jotta 

pääset käsiksi laitteen pohjaan. Aseta 
kaappi vaahtomuovin tai muun pehmeän 
materiaalin päälle, jotta kaapin takaosan 
jäähdytysputket eivät vahingoitu.

1. Nosta jääkaappi pystyyn ja irrota 4 
ruuvisuojusta sen kannen takaosasta 
tasapäisellä ruuvitaltalla.

2. Irrota ruuvit ja nosta kansi irti. Nosta sen 
jälkeen yläovea ja aseta se pehmeälle 
alustalle, jotta se ei naarmuunnu.

3. Irrota yläsaranan sisin osa, siirrä se 
vasemmalle puolelle ja kiinnitä se 
tukevasti.

4. Irrota kaksi itsekierteittävää ruuvia ja 
irrota keskisarana, joka pitää alaovea 
paikallaan. Nosta alaovea ja aseta 
se pehmeälle alustalle, jotta se ei 
naarmuunnu.

5. Irrota sarana-aukkojen suojukset 
laitteen oikealta puolelta ja siirrä ne 
avoimiin aukkoihin vasemmalle puolelle.
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6. Irrota molemmat säädettävät jalat 
ja irrota myös alasaranan pidike 
irrottamalla ruuvit.

7. Irrota ja poista alasaranan tappi, käännä 
sarana toisin päin ja kiinnitä se takaisin. 
Kiinnitä alasaranan tappiin sopiva pidike 
takaisin. Kiinnitä molemmat säädettävät 
jalat takaisin. Aseta alaovi paikalleen. 
Varmista, että ovi on suorassa, aseta 
alasaranan tappi oven alareikään ja 
kiristä ruuvit.

8. Käännä keskisaranaa 180 astetta 
ja siirrä se paikalleen vasemmalle. 
Kiinnitä keskisaranan tappi alaoven 
yläreikään ja kiristä ruuvit. Siirrä yläovi 
oikeaan asentoon. Varmista, että 
ovi on oikeassa tasossa ja kiinnitä 
keskisaranan tappi yläoven alareikään.

9. Kiinnitä kansi takaisin asettamalla 
yläsaranan sisin osa yläoven aukkoon 
ja kiinnittämällä se 4 ruuvilla. Kiinnitä 
ruuvisuojukset takaisin.
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  VAROITUS!
Laite ei saa olla kytketty verkkovir-
taan, kun oven kätisyyttä vaihde-
taan. Irrota virtajohto pistokkeesta 
ennen työhön ryhtymistä.

Kun käännät ovea, tee tämä ensin.
Siirrä lisävaruste B yläoven yläkannesta ja 
etsi pienessä pussissa oleva lisävaruste A, 
joka on pieni irrotettava osa

Irrota suojukset, ruuvaa kahva irti ja kiinnitä 
se vastakkaiselle puolelle suojusten 
kanssa. Peitä avoimiksi jääneet reiät 
asiakirjapakkauksessa olevilla tulpilla.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty 
merkillä .
Kierrätä pakkaus asettamalla se 
asianmukaiseen kierrätysastiaan. 
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä 
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. 

Älä hävitä merkillä  merkittyjä 
kodinkoneita kotitalousjätteen 
mukana. Palauta tuote paikalliseen 
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä 
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere 
tiår med erfaring og innovasjon med seg. Produktet er genialt og stilig, og det er designet 
med deg i tankene. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker 
det. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for:

Råd om bruk, brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration

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

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer

 Advarsel/forsiktig – sikkerhetsinformasjon
 Generell informasjon og tips
 Miljøinformasjon

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

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 

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

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

har tilsyn.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

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

bruk som:
 – gårdshus, personalkjøkken i butikker, kontorer og andre 
arbeidsmiljøer

 – av gjester på hoteller og moteller og beboere i andre boligtyper
• Hold ventilasjonsåpningene, i produktets kabinett eller innebygde 

struktur, fri for hindringer.
• Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke 

produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
• Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er av en 

type som anbefales av produsenten.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale 

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

• Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer, som spraybokser med 
brennbar drivgass, i dette produktet.

• Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av 
et autorisert serviceverksted.

1.  SIKKERHETSINFORMASJON

Ukrainian ENF2440AOW - ENF2440AOX_DA-SV.indd   31 2016-02-15   14:50:05



32 www.electrolux.com

2.1 Montering

  ADVARSEL!
Dette produktet må monteres av en 
kvalifisert person.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som 

følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, 

fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt 

produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler 

produktet til strømforsyningen. Dette  
er for at oljen skal kunne renne tilbake  
i kompressoren.

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

• Baksiden av produktet må stå mot 
veggen.

• Ikke monter produktet i direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet i for fuktige 

eller for kalde områder, for eksempel i 
tilbygg, garasjer eller vinkjellere.

• Når du skal flytte produktet, må du løfte 
det etter fronten for ikke å skrape opp 
gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling
  ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Alle elektriske tilkoplinger skal utføres av 

en kvalifisert elektriker.
• Kontroller at det er samsvar mellom den 

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

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet 
stikkontakt.

• Ikke bruk doble stikkontakter eller 
skjøteledninger.

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

• Strømkabelen må ligge under nivået til 
støpselet.

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

• Ikke trekk i strømkabelen når du  
kobler fra produktet. Trekk alltid  
i selve støpselet.

2.3 Bruk
  ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elek-
trisk støt eller brann.

• Produktets spesifikasjoner må ikke 
endres.

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

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

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

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

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

• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller 
væske i produktet.

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

• Ikke berør kompressoren eller 
kondensatoren. De er varme.

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

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

på emballasjen for frossen mat.

2. SIKKERHETSANVISNINGER 
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2.4 Rengjøring og vedlikehold

  ADVARSEL!
Fare for personskade eller skade på 
produktet.

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

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

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

2.5 Kassering

  ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

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

blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og 

isolasjonsmaterialet til dette produktet 
er ozon-vennlig.

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

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

3. BETJENINGSPANEL

3.1  Skyvekontrollen for temperatur inne i kjøleskapet

Skyvekontrollen for temperatur brukes 
til å stille temperaturen i kjøleskapet 
og fryseren. Skyvekontrollen på 
termostaten brukes til å balansere 
luftstrømmen mellom hver av delene. Når 
skyvekontrollen er stilt lavt, strømmer mer 
luft til kjøleskapet og mindre til fryseren, 
slik at kjøleskapet blir raskere kaldt. Ved 
normal bruk kan skyvekontrollen stå i 
midtposisjonen – normalinnstillingen. 
Det skal ikke være nødvendig å justere 
temperaturbryteren hvis skyvekontrollen 
står i normalinnstillingen.

3.2 Slik slår du på apparatet og 
stiller inn termostaten
Hvis det blir for kaldt når bryteren står 
på Min, flytter du bare bryteren tilbake 
til normal. Hvis temperaturen blir høyere 
når bryteren står på Max, flytter du bare 
bryteren tilbake til normal.
Du slår på produktet ved å koble til 
støpselet og stille inn termostaten. 
Termostatkontrollen finner du på toppen.

3.3 Vindstideler i kjøleskapet
Termostaten regulerer automatisk 
temperaturen i kjøleskap- og fryserdelen 
av apparatet, avhengig av hvilket tall 
betjeningsbryteren står på:
1. Hvis omgivelsestemperaturen 

er høy (på sommeren), setter du 
betjeningsbryteren på 5, 6 eller 7.

2. Hvis omgivelsestemperaturen 
er lav (på vinteren), setter du 
betjeningsbryteren på 1 eller 2.

3. Sett betjeningsbryteren på 3 eller 4 ved 
normale forhold.

Bryter

Min.

Normal

Maks.
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4.1 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske 
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt 
et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne 

4. FØRSTE GANGS BRUK

den typiske lukten som sitter i flunkende 
nye produkter. Husk å tørke nøye.

  VIKTIG!
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller 
skurepulver, da dette vil skade 
overflaten.

5. DAGLIG BRUK

5.1  Grønnsaksskuff

Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt 
og grønnsaker.

5.2  Frysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn 
ferske matvarer og for å oppbevare 
frossen og dypfryst mat over lengre tid.
Plasser de ferske matvarene som skal 
fryses, nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses 
i løpet av ett døgn, er spesifisert på 
typeskiltet, en etikett som sitter på 
innsiden av produktet.
Fryseprosessen tar 24 timer: ikke legg 
annen mat til nedfrysing i løpet av denne 
perioden.

5.3  Oppbevaring av frosne  
matvarer

Når produktet slås på for første gang, 
eller etter en periode der det ikke har vært 
i bruk. Før noen produkter plasseres i 
fryseseksjonene, må skapet gå i minst to 
timer på en høy innstilling.

  VIKTIG!
Dersom det oppstår tining, f.eks. 
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 
igjen (når den er kald).

5.4  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.

5.5  Isbitproduksjon

Dette produktet er utstyrt med et eller flere 
brett for produksjon av isbiter.
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5.6 Tilbehør

Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en 
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres 
etter ønske.

Plassere dørhyllene

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for 
oppbevaring av beholdere av forskjellig 
størrelse.
Slik gjør du slike justeringer: Trekk hyllen 
litt etter litt i pilenes retning til den løsner. 
Flytt den deretter dit du ønsker.

Temperaturindikator

Dette produktet selges i Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette landet, 
må det leveres med en spesialenhet (se 
figur) plassert i kjøleskapets nedre seksjon 
som skal vise den kaldeste sonen.
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6.1  Normale lyder under drift

• Du kan høre en lav gurglelyd 
eller boblelyd når kuldemediet 
pumpes gjennom spolekretsen eller 
rørledningene. Dette er normalt.

• Når kompressoren går, pumpes 
kuldemediet rundt i kjølesystemet, og 
du hører en summing og pulserende lyd 
fra kompressoren. Dette er normalt.

• Utvidelse på grunn av 
temperaturendringer kan gi en plutselig 
knakelyd. Det er et naturlig og ufarlig 
fysisk fenomen. Dette er normalt.

6.2  Tips til energisparing

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

6.3  Tips til kjøling av ferske 
matvarer

For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller 

dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig 

hvis den har sterk lukt.

6.4  Tips til kjøling

Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer 
og plasseres på glasshyllen over 
grønnsaksskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i en til to 
dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: 
dekkes til og plasseres på en hvilken som 
helst hylle.
Frukt og grønnsaker: vaskes nøye og 
plasseres i spesialskuffen(e).

Smør og ost: plasseres i lufttette bokser 
eller pakkes i aluminiumsfolie eller 
plastposer for å stenge ute så mye luft 
som mulig.
Melk: bør være lukket og oppbevares 
i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun 
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt 
innpakket.

6.5  Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best 
mulig frysing:
• Maksimal mengde mat som kan 

fryses på ett døgn, er spesifisert på 
typeplaten.

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

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

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

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

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

• Magre matvarer har lengre holdbarhet 
enn fete, mens salt reduserer 
matvarenes oppbevaringstid.

• Frossen væske som spises like etter at 
den er tatt ut av fryseren, kan forårsake 
frostskader på huden.

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

6. GENERELL INFORMASJON OG TIPS
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6.6  Tips til oppbevaring 
av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig 
effekt, bør du:
• Påse at frosne matvarer har vært 

oppbevart på riktig måte i butikken.

7.1 Rengjøring

Av hygieniske årsaker bør innsiden av 
produktet, inkludert innvendig tilbehør, 
rengjøres regelmessig.

  ADVARSEL!
Produktet kan ikke være koblet til 
strømforsyningen under rengjøring. 
Fare for strømstøt! Slå av produktet 
og ta støpselet ut av stikkontakten 
før rengjøring, eller slå det av eller 
koble ut. Ikke rengjør produktet 
med en dampvasker. Fuktighet kan 
samle seg i elektriske komponen-
ter, noe som kan føre til strømstøt. 
Varm damp kan føre til skade på 
plastdeler. Produktet må være tørt 
før det tas i bruk igjen.

  VIKTIG!
Eteriske oljer og organiske løse-
midler kan angripe plastdeler, f.eks. 
sitronsaft eller saft fra appelsinskall, 
smørsyre eller rengjøringsmidler 
som inneholder eddiksyre. 
Ikke la slike stoffer komme i kontakt 
med deler på produktet. 
Ikke bruk skuremidler. 
Ta matvarene ut av kjøleskapet. 
Oppbevar dem godt tildekket på 
et kjølig sted. 

• Forsikre deg om at frosne matvarer 
fraktes fra butikken til fryseren din 
hjemme så raskt som mulig.

• døren ikke åpnes for ofte, og at den 
ikke står åpen lenger enn nødvendig;

• ikke overskrid oppbevaringstidene 
som matvareprodusenten har merket 
emballasjen med.

7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Slå av produktet og ta støpselet 
ut av stikkontakten, eller slå av 
eller koble ut skillebryteren eller 
sikringen. 
Rengjør produktet og det innvendi-
ge tilbehøret med en klut og lunkent 
vann. 
Du kan også bruke vanlig oppvask-
middel. 
Stryk over med rent vann og tørk 
godt etter rengjøring. 
Oppsamling av støv ved kondensa-
toren øker strømforbruket. 
Rengjør derfor kondensatoren på 
baksiden av produktet forsiktig med 
en myk børste eller en støvsuger én 
gang i året. 

7.2  Avriming av kjøleskapet  
og fryseren.

På denne modellen er de to delene 
NoFrost. Det vil si at det ikke danner seg 
rim mens apparatet er i drift, verken på 
veggene eller på maten inne i skapet.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, 
er at kald luft hele tiden sirkulerer inne 
i apparatet ved hjelp av en automatisk 
kontrollert vifte.
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8. HVA MÅ GJØRES, HVIS ...

  FORSIKTIG!
Før feilsøking skal støpselet trekkes 
ut av stikkontakten. Bare kvalifiserte 
personer kan foreta feilsøking som 
ikke er nevnt i denne håndboken.

  VIKTIG!
Produktet lager lyder under normal 
drift (kompressor, kjøleskap, sirku-
lering).

Hvis funksjonsfeilen opptrer igjen, må 
du ta kontakt med et serviceverksted.
Du trenger denne informasjonen for 
å få rask og riktig hjelp. Skriv ned de 
nødvendige opplysningene her – du finner 
dem på typeskiltet.
Modellbeskrivelse ................
(Mod.)
Produktnummer …….........
(PNC)
Serienummer ................
(S.N.)

8.1  Skifte lyspære

Før du skifter lyspære, må du ta ut 
støpselet til kjøleskapet. Hvis du ikke gjør 
dette, kan du få elektrisk støt eller skade 
deg. 

1. Bruk en stjerneskrutrekker til å ta ut 
skruene.

2. Fjern dekselet foran lyset.
3. Skru ut lyspæren i henhold til 

anvisningene på bildet.
4. Sett inn en ny 1,5 watts lyspære til 

kjøleskap som har samme form og 
størrelse.

5. Skru lysdekselet på igjen.
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Problem Mulig årsak Løsning

Produktet funge-
rer ikke.

Produktet er ikke slått på. Slå på produktet.

Støpselet er ikke satt i eller  
er løst.

Sett i støpselet.

Sikringen har gått eller er 
ødelagt.

Kontroller sikringen, og bytt den 
om nødvendig.

Det er feil ved stikkontakten. Problemer med strømforsyningen 
må utbedres av en elektriker.

Produktet kjøler 
ned maten for 
mye.

Temperaturen er stilt for lavt. Innstill midlertidig en høyere 
temperatur

Maten er for 
varm.

Temperaturen er ikke regulert 
ordentlig.

Se avsnittet om igangsetting.

Døren har stått åpen lenge. La døren stå åpen bare så lenge 
som nødvendig.

Mye varm mat har blitt plassert  
i produktet det siste døgnet.

Sett temperaturkontrollen midler-
tidig til en lavere innstilling.

Produktet står i nærheten av en 
varmekilde.

Se avsnittet om monteringssted.

Lyset inne i ska-
pet fungerer ikke.

Lyspæren har gått. Se avsnittet om å skifte lyspære.

Det har samlet 
seg mye rim, 
muligens også på 
dørtetningen.

Dørtetningen er ikke lufttett (kan-
skje etter at døren er hengslet 
om).

Varm opp delene av dørtetningen 
som lekker, med en hårføner 
(med en kald innstilling). Samtidig 
former du den oppvarmede 
dørpakningen med hånden slik 
at den sitter som den skal.

Uvanlige lyder. Produktet står ikke i vater. Juster føttene.

Produktet berører veggen eller 
andre gjenstander.

Flytt produktet litt.

En komponent, f.eks. et rør, på 
baksiden av produktet berører 
en annen del av produktet eller 
veggen.

Bøy om nødvendig komponenten 
forsiktig til side.

Kompressoren 
starter ikke straks 
etter at du har 
endret temperatu-
rinnstilling.

Dette er normalt, det har ikke 
oppstått noen feil.

Kompressoren starter etter en 
viss tid.

Det er vann 
på gulvet eller 
hyllene.

Avløpshullet er tilstoppet. Se avsnittet om rengjøring og 
vedlikehold.
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9. TEKNISKE DATA

Du finner flere tekniske data på 
typeskiltet til venstre på produktets 

innside og på energietiketten.

Mål

Justerbar 1687 mm

Bredde 558 mm

Dybde 613 mm

Lagringstid ved strømbrudd      10 timer

10. MONTERING

Les Sikkerhetsinformasjon nøye før 
produktet monteres, for din egen sikkerhets 
skyld og for korrekt bruk av produktet.

10.1  Plassering

Monter produktet på et sted der 
omgivelsestemperaturen samsvarer med 
den klimaklassen som er oppført på 
typeskiltet.

Klimaklasse Omgivelsestemperatur

SN +10 ºC til +32 ºC

N +16 ºC til +32 ºC

ST +16 ºC til +38 ºC

T +16 ºC til +43 ºC

10.2  Plassering

Produktet bør monteres i god avstand 
fra varmekilder, som radiatorer, 
varmtvannsberedere, direkte sollys osv. 
Påse at luften kan sirkulere fritt rundt 
baksiden av skapet. For å oppnå best 
ytelse når produktet er plassert under 
et overskap, må den minste avstanden 

mellom toppen av produktet og skapet 
være minst 100 mm. Ideelt sett bør 
produktet ikke plasseres under overskap. 
Én eller flere justerbare føtter i bunnen av 
skapet muliggjør nøyaktig vatring.

  ADVARSEL!
Det må være mulig å koble produk-
tet fra strømforsyningen. Støpselet 
må derfor være lett tilgjengelig etter 
montering.

10.3  Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkontakten, 
må du 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 EU-direktiver.
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11. OMHENGSLING AV DØREN

Det er mulig å velge hvilken vei døren skal 
åpnes, enten fra høyre (slike den leveres) 
eller fra venstre hvis dette er nødvendig 
med hensyn til plasseringen.

Før du begynner, må du legge kjøleskapet 
på ryggen slik at du har tilgang til 
undersiden. Sørg for å støtte det opp på 
skumgummi eller lignende for å unngå 
skade på kjølerørene bak på kjøleskapet.

1. Reis opp kjøleskapet, og bruk en 
flat skrutrekker til å ta av de fire 
skruedekslene bak på kjøleskapslokket.

2. Skru opp skruene, løft av lokket bakfra 
og fjern det, og løft deretter av den 
øverste døren og plasser den på et 
mykt underlag for å unngå skrammer.

3. Ta av den øverste hengselskjernen,  
flytt den til venstre side, og fest godt.

4. Ta av de to flensskruene, og ta deretter 
av den midterste hengselen som holder 
den nederste døren på plass. Løft av 
den nederste døren, og plasser den på 
et mykt underlag for å unngå skrammer.

5. Fjern dekslene fra de riktige 
hengselshullene som vist på 
illustrasjonen, og flytt dem til det 
utildekkede hullet på venstre side.
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6. Ta av begge de justerbare føttene, og ta 
av den nederste hengelsbraketten ved 
å skru opp boltene.

7. Skru løs og fjern den nederste 
hengselspinnen, snu braketten, og sett 
den på plass. Sett på plass braketten 
ved å sette på plass den nederste 
hengselspinnen. Sett på plass igjen 
begge de justerbare føttene. Flytt den 
nederste døren til riktig posisjon. Hold 
døren på riktig nivå, og plasser den 
nederste hengselspinnen i det nederste 
hullet på døren, og stram deretter til 
boltene.

8. Få den midterste hengselen til å endre 
retning 180 grader, og flytt den deretter 
til venstre posisjon. Sett den midterste 
hengselspinnen i det øverste hullet 
på den nederste døren, og stram 
deretter til boltene. Flytt den øverste 
døren til riktig posisjon. Hold døren på 
riktig nivå, og plasser den midterste 
hengselspinnen i det nederste hullet på 
den øverste døren.

9. Sett på plass igjen lokket ved å 
plassere den øverste hengselskjernen 
i hullet på den øverste døren, og fest 
det med fire skruer. Sett på plass igjen 
skruedekslene.
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  ADVARSEL!
Når du endrer hvilken side døren 
åpnes på, kan ikke produktet være 
koblet til strømforsyningen. Trekk 
støpselet ut av stikkontakten først.

Når du hengsler om døren, må du 
gjøre dette først.
Flytt tilbehør B fra det øverste dekselet på 
den øverste døren og fest tilbehør A som 
ligger i en liten pose inne i produktet.

Fjern dekslene, skru løs håndtaket og 
fest den på andre siden sammen med 
dekslene. Dekk til de åpne hullene 
med pluggen som ligger i posen med 
dokumentasjonen.

12. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med 
symbolet .
Legg emballasjen i riktige beholdere for 
å resirkulere det. Hjelp til med å beskytte 
miljø og mennesker ved å resirkulere avfall 
fra elektriske og elektroniske apparater. 

Ikke kast produkter som er merket 
med symbolet , sammen med 
husholdningsavfall. Ta med produktet 
til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller 
kontakt noen i kommunen din for å få 
hjelp.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som formats av årtionden 
av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. 
Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resul-
tat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.se

Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar du använder originalreservdelar.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
 Allmän information och tips
 Miljöinformation.

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

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med 

reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar er-
farenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man 
använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

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

tillsyn.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

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

ningsområden som t.ex.:
 – Bondgårdar, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmil-
jöer

 – Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av 
boendemiljöer

• Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje 
eller i inbyggnadsutrymmet.

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

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

de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala ren-

göringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, 
lösningsmedel eller metallföremål.

• Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med lättantändligt 
drivmedel i produkten.

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

1.  SÄKERHETSINFORMATION
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2.1 Installation

  VARNING!
Endast en behörig person får instal-
lera den här produkten.

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

produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som 

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

när du flyttar den. Använd alltid 
skyddshandskar.

• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vänta minst 4 sekunder innan du 

ansluter produkten till eluttaget. 
Detta för att oljan ska rinna tillbaka 
i kompressorn.

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

• Produktens bakre yta måste ställas mot 
väggen.

• Installera inte produkten där den står 
i direkt solljus.

• Placera inte produkten i utrymmen där 
det är fuktigt eller kallt, till exempel i 
baracker, garage och vinkällare.

• Undvik att repa golvet genom att lyfta 
produktens framkant om du vill flytta den.

2.2 Elektrisk anslutning

  VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.

• Produkten måste vara jordad.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av 

en behörig elektriker.
• Kontrollera att produktens märkdata 

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

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

• Använd inte grenuttag eller 
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar 
de elektriska komponenterna 
(t.ex. stickkontakten, nätkabeln, 
kompressorn). Kontakta service 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 nätkabeln för att koppla bort 
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i 
stickkontakten.

2.3 Använd

  VARNING!
Risk för skador, brännskador eller 
elstötar föreligger.

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

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

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

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

• Låt inte varma föremål vidröra 
plastdelarna i produkten.

• Lägg inte in läsk i frysdelen. 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 tvättmaskinen.

• Vidrör inte kompressorn eller 
kondensorn. De är heta.

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

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

förpackningen till den frusna maten.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
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2.4 Skötsel och rengöring

  VARNING!
Risk för personskador och skador 
på produkten föreligger.

• Stäng av enheten och dra ur kontakten 
från eluttaget före underhåll.

• Kylenheten i denna vara innehåller 
kolväten. Endast behöriga personer får 
utföra underhåll och ladda produkten.

• Undersök regelbundet produktens 
tömningskanal och rengör den vid 
behov. Om tömningskanalen täpps igen 
samlas vatten från avfrostningen på 
produktens botten.

2.5 Kassering

  VARNING!
Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort dörren så att barn och djur 

inte kan stängas in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet  

i den här produkten är ozonfria.
• 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. KONTROLLPANEL

3.1  Glidreglage för temperaturkontroll i kylfacket

Glidreglaget för temperaturkontroll 
används för att justera temperaturen i 
kyl och frys. Glidreglaget på termostaten 
används för att balansera fördelningen av 
luft som flödar i varje fack. När glidreglaget 
vrids ner flödar mer luft i kylfacket och 
mindre luft i frysfacket, så att kylfacket 
blir kallt snabbare. För normal drift: Låt 
glidreglaget stå i normalläget i mitten. 
Du bör inte vara tvungen att justera 
temperaturreglaget om glidreglaget 
står i normalläget.

3.2 Slå på hushållsapparaten 
och ställa in termostaten

Om det blir för kallt i det kylda facket när 
reglaget står på "Min" vrider du bara tillbaka 
det till "Normal". Om temperaturen blir för 
hög i det kylda facket med reglaget på 
"Max", vrider du tillbaka det till "Normal".
Du slår på hushållsapparaten genom 
att ansluta den till elnätet och ställa in 
termostaten. Termostatreglaget sitter 
högst upp.

3.3 Luftvägar i kylskåpet

Termostaten reglerar automatiskt 
den inre temperaturen i kyl- och 
frysfacket, beroende på vilken siffra 
som termostatreglaget pekar mot:
1. Om den omgivande temperaturen är 

högre (på sommaren), ställer du in 
reglaget i läge "5, 6 eller 7".

2. Om den omgivande temperaturen är 
lägre (på vintern) ställer du in reglaget 
i läge "1 eller 2".

3. Under normala förhållanden ställer 
du in reglaget i läge 3 eller 4.

Reglage

Min

Normal

Max
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4.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första 
gången ska du rengöra insidan och alla 
invändiga tillbehör med ljummet vatten 
och en liten mängd neutral såpa för att ta 

4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

bort den typiska lukten hos nya produkter. 
Eftertorka sedan noga.

  VIKTIGT!
Använd inga starka rengöringsme-
del eller skurpulver eftersom sådana 
produkter skadar ytfinishen.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1  Grönsakslåda

Den här lådan är lämplig för förvaring av 
frukt och grönsaker.

5.2  Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av 
färska livsmedel och långvarig förvaring 
av frysta och djupfrysta matvaror.
Placera det färska livsmedlet som ska 
frysas in i det nedre facket.
Den största mängd mat som kan frysas 
inom 24 timmar anges på typskylten som 
sitter på insidan.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar: 
lägg inte in andra livsmedel som ska frysas 
under denna period.

5.3  Förvaring av fryst mat

Vid första användningen eller efter en 
period utan drift. Innan du lägger in 
produkter i facken ska frysen gå i minst 
två timmar på en högre inställning.

  VIKTIGT!
I händelse av en oavsiktlig avfrost-
ning, t.ex. ett strömavbrott som 
varar längre än den "temperaturhöj-
ningstid" som anges i den tekniska 
informationen under, måste den 
tinade maten konsumeras snabbt 
eller omedelbart tillagas och sedan 
frysas in på nytt (när maten har 
kallnat).

5.4  Tina livsmedel

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. 
Då tar tillagningen längre tid.

5.5  Göra isbitar

Den här enheten har en eller flera isbrickor.
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5.6 Tillbehör

Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett 
antal skenor så att hyllorna kan placeras 
enligt önskemål.

Placering av dörrhyllorna

För att kunna förvara olika stora 
matförpackningar kan dörrhyllorna 
placeras på olika nivåer.
Gör dessa justeringar så här: Dra försiktigt 
hyllan i pilarnas riktning tills hyllan lossnar 
och placera den sedan i önskad position

Temperaturdisplay

Denna produkt säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta land 
måste kylskåpet förses med en speciell 
anordning (se bild) som placeras i det 
nedre facket för att indikera den kallaste 
zonen i kylskåpet.
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6.1  Normala ljud under drift

• Du kan höra ett svagt porlande och ett 
bubblande ljud när kylmedlet pumpas 
genom spiralrören eller rörledningarna. 
Detta är normalt.

• När kompressorn är i drift pumpas 
kylmedlet runt och det hörs ett 
surrande och ett pulserande ljud från 
kompressorn. Detta är normalt.

• Den termiska utvidgningen kan orsaka 
ett plötsligt knäppande ljud. Detta är 
naturligt, ett ofarligt fysiskt fenomen. 
Detta är normalt.

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 kylning av färska 
livsmedel

För att få bästa resultat:
• Förvara inte varm mat eller vätskor 

som förångas i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, 

särskilt om den har en stark doft.

6.4  Tips för kylning

Praktiska råd:
För all slags mat: Lägg i plastpåsar 
och placera på glashyllan ovanför 
grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på 
detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat, kalla rätter etc.: Dessa bör 
täckas över och kan placeras på valfri 
hylla.
Frukt och grönsaker: Rengör noga 
och lägg i den speciella grönsakslådan 
(-lådorna).

Smör och ost: Dessa produkter bör läggas 
i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas 
i aluminiumfolie eller plastpåsar för att få 
bort så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: Dessa bör ha kapsyl och 
förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är 
förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

6.5  Tips för infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper 
dig att använda infrysningsfunktionen på 
bästa sätt:
• Den största mängd mat som kan frysas 

inom 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. 

Ytterligare livsmedel som skall frysas in 
bör inte läggas in under denna period.

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

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

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

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

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

• Frysta vätskor kan, om de konsumeras 
direkt från frysfacket, orsaka frysskador 
på huden.

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

6. RÅD OCH TIPS
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6.6  Tips för förvaring av fryst mat

Tänk på följande för att utnyttja 
produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta 

matvaror har förvarats på rätt sätt av 
återförsäljaren.

7.1 Rengöring

Av hygieniska skäl bör hushållsapparatens 
insida samt dess invändiga tillbehör 
rengöras regelbundet.

  VARNING!
Hushållsapparaten får inte vara 
ansluten till elnätet under rengöring. 
Risk för elstötar! Stäng av hushålls-
apparaten före rengöring och dra ut 
kontakten ur vägguttaget eller stäng 
av och slå ifrån huvudströmbryta-
ren. Rengör aldrig produkten med 
en ångtvätt. Fukt kan ansamlas i de 
elektriska komponenterna. Risk för 
elstötar! Het ånga kan ge skador 
på plastdelarna. Produkten måste 
torka innan den tas i bruk igen.

  VIKTIGT!
Eteriska oljor och organiska lös-
ningsmedel kan skada plastdelarna. 
Det kan till exempel röra sig om 
citronsaft, saften från apelsinskal, 
smörsyra eller rengöringsmedel 
som innehåller ättiksyra. 
Låt inte sådana ämnen komma 
i kontakt med hushållsapparatens 
delar. 
Använd inga rengöringsmedel med 
slipmedel. 
Ta ut alla matvaror ur kylskåpet. 
Förvara på en sval plats, väl 
övertäckta. 

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

• öppna inte dörren för ofta och låt den 
inte stå öppen längre tid än absolut 
nödvändigt.

• överskrid inte den förvaringsperiod 
som anges av tillverkaren.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Stäng av produkten och dra ut 
kontakten ur vägguttaget eller stäng 
av den och slå av huvudströmbryta-
ren/ta ut säkringen. 
Rengör produkten och de 
invändiga tillbehören med en trasa 
och ljummet vatten. 
Vanligt diskmedel kan också an-
vändas. 
Torka med rent vatten efter 
rengöringen och torka torrt. 
Ansamlingar av damm på konden-
sorn leder till ökad energiförbruk-
ning. 
Därför är det viktigt att rengöra 
kondensorn på enhetens baksida 
en gång per år med en mjuk borste 
eller dammsugare. 

7.2  Frosta av kylen och frysen

De två facken i den här modellen är 
"frostfira". Det innebär att det inte bildas 
någon frost när den är i drift, varken på 
innerväggarna eller på matvarorna.
Det beror på en kontinuerlig cirkulation av 
kalluft, som genereras av en automatisk 
fläkt, inne i facket.
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8. VAD DU SKA GÖRA OM ...

  OBS!
Ta ur stickkontakten från eluttaget 
innan felsökning påbörjas. Endast 
en auktoriserad person får utföra 
felsökning som inte beskrivs i den-
na bruksanvisning.

  VIKTIGT!
Enheten avger vissa ljud under 
normal användning (kompressor, 
kylskåpet, cirkulation av kylmedel).

Kontakta servicecentret om felet uppstår igen.
För att vi skall kunna hjälpa dig snabbt 
och korrekt behöver du ha nedanstående 
uppgifter till hands. Skriv ner den nödvändiga 
informationen här, se typskylten.
Modellbeskrivning ….............
(Mod.)
Produktnummer …….........
(PNC)
Serienummer ….............
(S.N.)

8.1  Byta lampa

Innan du tar bort glödlampan stänger 
du av strömmen till kylskåpet via 
huvudströmbrytaren. Om du inte gör det 
kan elstötar eller personskador uppstå. 

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att 
skruva ur skruvarna.

2. Avlägsna lampglaset.
3. Skruva ur glödlampan enligt bilden
4. Sätt i en 1,5 W glödlampa för kylskåp 

i samma form och storlek.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
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Problem Möjlig orsak Lösning

Enheten 
fungerar inte.

Hushållsapparaten är inte 
påslagen.

Sätt på produkten.

Kontakten är inte isatt eller 
sitter inte i ordentligt.

Sätt i kontakten.

En säkring har gått/säkringen 
är felaktig.

Kontrollera säkringen,  
byt vid behov.

Fel på uttaget. Fel i elnätet måste
åtgärdas av en elektriker.

Hushållsappa-
raten kyler för 
mycket.

Temperaturen är för lågt 
inställd.

Vrid temperaturreglaget till en 
varmare inställning tillfälligt.

Matvarorna är 
för varma.

Temperaturen är inte rätt 
inställd.

Se avsnittet om första använd-
ningen.

Dörren har stått öppen under 
en längre tid.

Låt inte dörren stå öppen mer 
än absolut nödvändigt.

En stor mängd varm mat har 
placerats i produkten under de 
senaste 24 timmarna.

Vrid temperaturreglaget till en 
kallare inställning tillfälligt.

Produkten står nära en värmekälla. Se avsnittet om installationsplats.

Den invändiga 
belysningen 
fungerar inte.

Lampan är trasig. Se avsnittet om hur du byter 
glödlampa.

En stor mängd 
frost har bildats, 
ev. även på 
dörrförseglingen.

Dörrförseglingen är inte lufttät 
(ev. efter omhängning av dör-
ren).

Blås varmluft på de delar av dörrför-
seglingen där det läcker (ej för varmt). 
Forma samtidigt den uppvärmda 
dörrförseglingen med handen tills 
den passar som den skall.

Ovanliga ljud. Produkten står inte i våg. Justera fötterna.

Enheten vidrör väggen eller 
andra föremål.

Flytta produkten lite grann.

En komponent, t.ex. ett rör, på 
baksidan av produkten vidrör 
någon annan del av produkten 
eller väggen.

Böj vid behov komponenten 
så att den inte är i vägen.

Kompressorn 
startar inte 
omedelbart 
efter att tem-
peraturen har 
ändrats.

Detta är normalt och indikerar 
inte att ett fel har uppstått.

Kompressorn startar efter en 
stund.

Vatten på golvet 
eller på hyllorna.

Tömningshålet är blockerat. Se avsnittet om underhåll och 
rengöring.
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9. TEKNISKA DATA

Mer teknisk information finns på 
typskylten som sitter till vänster 

inne i hushållsapparaten samt 
på energietiketten.

Mått

Höjd 1 687 mm

Bredd 558 mm

Djup 613 mm

Temperaturökningstid      10 h

10. INSTALLATION

Läs noga igenom avsnittet 
"Säkerhetsinformation" innan du installerar 
enheten, för din egen säkerhet och för att 
du ska kunna använda enheten på rätt sätt.

10.1  Placering

Installera enheten på en plats där den 
omgivande temperaturen motsvarar den 
klimatklass som anges på typskylten.

Klimatklass Omgivnings
temperatur

SN +10 till +32ºC

N +16 till +32ºC

ST +16 till +38ºC

T +16 till +43ºC

10.2  Plats

Produkten bör placeras på säkert 
avstånd från värmekällor såsom element, 
varmvattenberedare, direkt solsken, etc. 
Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets 
baksida. För bäst effekt, om enheten är 
placerad under en överliggande väggdel 
ska avståndet mellan skåpets översida 

och väggdelen vara minst 100 mm. 
Produkten bör dock inte placeras 
under överhängande väggenheter. 
Hushållsapparaten ställs in i våg med 
en eller flera justeringsfötter på botten.

  VARNING!
Det måste gå att koppla loss hus-
hållsapparaten från elnätet. Kontak-
ten måste därför vara lättåtkomlig 
efter installationen.

10.3  Elektrisk anslutning

Kontrollera att nätspänningen och 
nätfrekvensen överensstämmer med 
produktens märkdata som anges på 
typskylten före anslutning till ett eluttag.
Produkten måste vara jordad. 
Nätkabelns stickkontakt är försedd 
med en kontakt för detta ändamål. Om 
nätspänningsmatningen inte är jordad, 
kontakta en kvalificerad elektriker för att 
ansluta produkten till en separat jord enligt 
gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador 
orsakade av att ovanstående 
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna hushållsapparat uppfyller 
kraven enligt EEG- direktiven.
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11. OMHÄNGNING AV DÖRRAR

Vid leverans öppnas dörren från höger 
sida. Den kan hängas om till vänster sida, 
om så krävs på installationsplatsen.
Innan du börjar lägger du 

hushållsapparaten på dess baksida för 
att komma åt dess bas. Den bör placeras 
på det mjuka förpackningsmaterialet eller 
liknande material för att kylsystemet på 
baksidan skall skyddas.

1. Ställ kylskåpet upp. Använd en 
spårskruvmejsel för att ta bort de 
4 skruvskydden på baksidan av 
kylskåpets ovansida.

2. Skruva bort skruvarna och lyft upp 
panelen från baksidan och ta bort den. 
Lyft sedan av den övre dörren och lägg 
den på en vadderad yta så att den inte 
repas.

3. Ta bort det övre gångjärnet, flytta det till 
den vänstra sidan och dra åt ordentligt.

4. Ta bort de två flänsskruvarna och ta 
sedan bort det mittersta gångjärnet 
som håller den nedre dörren på plats. 
Lyft av den nedre dörren och lägg på en 
mjuk yta, så att den inte repas.

5. Ta bort hålskyddet på höger sida enligt 
bilden och flytta till det oskyddade hålet 
på vänster sida.
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6. Ta bort de båda justerbara fötterna 
och ta bort det nedre gångjärnsfästet 
genom att skruva bort skruvarna.

7. Skruva ur och ta bort stiftet på det 
nedre gångjärnet, vänd fästet och 
sätt dit stiftet igen. Sätt tillbaka 
gångjärnsfästet och passa in stiftet. 
Sätt tillbaka de båda justerbara 
fötterna. Sätt tillbaka den nedre dörren 
på plats. Justera dörrnivån, passa in 
stiftet på det nedre gångjärnet i dörrens 
nedre hål och dra sedan åt skruvarna.

8. Vänd det mittersta gångjärnet 180 
grader och flytta det sedan till den 
vänstra sidan. Passa in stiftet på det 
mittersta gångjärnet i det övre hålet 
på den nedre dörren, dra sedan åt 
skruvarna. Sätt tillbaka den övre dörren 
på plats. Justera dörrnivån, passa in 
stiftet på det mittersta gångjärnet i det 
nedre hålet på den övre dörren.

9. Sätt tillbaka panelen genom att sätta 
i det övre gångjärnet i hålet i den övre 
dörren, fäst med de 4 skruvarna. Sätt 
tillbaka skruvskydden.
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  VARNING!
När du hänger om dörren får hus-
hållsapparaten inte vara ansluten 
till elnätet. Dra först ut kontakten.

När du hänger om dörren, gör detta 
först.
Flytta tillbehör B från det övre skyddet 
i den övre dörren och montera tillbehör 
A som är en liten del som finns i en påse.

Tag bort pluggarna, skruva bort handtaget 
och montera det på motsatta sidan med 
skruvarna. Täck de öppna hålen med 
pluggen som ligger i förpackningen med 
bruksanvisningen.

12. MILJÖSKYDD

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

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