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1. Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk bør du lese denne bruksanvisningen, inkludert tips
og advarsler, før du monterer og bruker fryseskapet for første gang For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette skapet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger
med maskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne kan sette seg inn i bruk og sikkerhet så
lenge maskinen er i bruk.
For å unngå skade på person og produkt er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten tar intet ansvar for skader som er forårsaket av at anvisningene ikke er blitt fulgt.

Sikkerhet for barn og utsatte personer
•

•
•
•
•

•

Dette apparatet kan brukes av barn fra 16 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, så sant de holdes under tilsyn og gis
veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene
som er involvert.
Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 16 år og er under
tilsyn av voksne.
Hold all emballasje borte fra barn. Det er fare for kvelning.
Når skapet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil
skapet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan
lukke seg selv inne i skapet
Hvis dette produktet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt
produkt med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger låsen før du
kasserer det gamle produktet. Dette forhindrer at det gamle produktet utgjør en dødsfelle for
barn.

Generelle sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i kabinett eller innebygd struktur
fri for hindringer.

|

ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner)
inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
ADVARSEL! Ikke ta på lyspæren hvis den har vært på en stund,
da den kan bli veldig varm*.
•
•
•

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brannfarlig drivgass i apparatet.
Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget
miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.
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•
•
•
•

Unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist.
Luft godt ut i rommet der apparatet står.
Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis
strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Dette produktet er kun ment for bruk i private husholdninger.

ADVARSEL! Samtlige elektriske komponenter (strømkabel, støpsel, kompressor)
må kun skiftes av sertifisert servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell.
ADVARSEL! Lyspæren som kommer med apparatet er en spesialpære som kun kan
brukes sammen med fryseskapet. Denne spesialpæren kan ikke brukes til vanlig belysning i
hjemmet*.
* Hvis det er lys innvendig

•
•
•
•
•
•
•
•

Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av fryseskapet. Et støpsel
som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
Sørg for at støpselet på fryseskapet er tilgjengelig. Ikke trekk i strømkabelen.
Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt
eller brann.
Dette fryseskapet må ikke brukes uten belysning.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.

Daglig bruk
•
•
•

•
•

Ikke sett varme gjenstander på plastdelene i fryseskapet. Ikke plasser matvarer direkte mot
bakveggen.
Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært tint*.
Oppbevar dypfryste ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra produsenten*. Produsentens
anbefalinger for oppbevaring av matvarer må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende
avsnittene.
Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk
på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade fryseskapet.*
Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.*

Stell og rengjøring
•
•
•
•

Slå av fryseskapet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Ikke bruk
metallredskaper til rengjøring av fryseskapet.
Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.*
Undersøk avløpet for tinevann i fryseskapet med jevne mellomrom.
Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av
fryseskapet.**
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* Hvis det er fryseseksjon.
** Hvis det er ferskvareseksjon.

Installasjon
Viktig! Følg instruksjonene i avsnittene for tilkobling til strømnettet nøye.
•

•
•
•
•

Pakk ut produktet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke koble til fryseskapet hvis det er skadet.
Meld snarest fra i butikken der du kjøpte skapet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til produktet.
Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele produktet, ellers kan det overopphetes. Følg
anvisningene for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
Produktet må ikke plasseres nær varmekilder som en radiator eller komfyr.
Pass på at støpselet er tilgjengelig etter montering.

Service
•
•

Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten skal gjøres av en
faglært elektriker eller kvalifisert person.
Dette produktet skal kun repareres av autorisert personell, og det må kun brukes originale
reservedeler.

Energisparing
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke sett varm mat inn i fryseskapet.
Ikke sett matvarene tett sammen, ettersom dette hindrer luftsirkulasjonen.
Sørg for at matvarene ikke kommer i kontakt med bakveggen.
Hvis strømmen går, må du ikke åpne døren(e).
Døren(e) bør ikke åpnes for ofte.
Ikke la døren(e) stå åpen for lenge.
Ikke still termostaten til for lav temperatur.
Noe av tilbehøret, som skuffene, kan tas ut for å få større lagringsvolum og lavere energiforbruk.

Miljøvern
Dette produktet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølemiddelkretsen eller i
isolasjonsmaterialet. Produktet skal ikke kasseres sammen med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonen inne holder brannfarlige gasser, og produktet skal således avfallsbehandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
Disse får du fra lokale myndigheter. Unngå at kjøleenheten blir skadet, spesielt når det gjelder
kompressoren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet kan gjenvinnes.
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Symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall. I stedet bør det leveres til et mottak for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.
Hvis du sørger for å avfallsbehandle dette produktet på riktig måte, er du med på å forhindre eventuelle
negative følger for miljøet og personers helse, som ellers kan forårsakes, dersom dette produktet ikke
avfallsbehandles korrekt For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du ta
kontakt med kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Emballasjematerialer
Materiale som er merket med symbolet kan gjenvinnes. Kast emballasjen i en passende beholder for
gjenvinning.

Avhending av produktet
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Kutt av strømkabelen og kast den.
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2. Oversikt

Hyller i kjøleskap
Dørhyller

Ekstra kjølig skuff

Grønnsaksskuff

Skuffer i fryser

Justerbare føtter

Merk: Bildet som vist er kun ment som referanse.
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3. Installasjon
Plassering
•
•
•
•

Velg en plassering uten direkte sollys.
Sørg for å ha nok plass til å åpne døren enkelt uten hindringer.
Plasser apparatet på et jevnt underlag.
Ha minst 50mm avstand til andre overflater på begge sider og baksiden.

Plasser apparatet på en plass hvor romtemperaturen stemmer overens med klimaklassen som står på
apparatets merkeskilt.

Klimaklasse

Romtemperatur

SN

+10 C to +32 C

N

+16 C to +32 C

ST

+16 C to +38 C

T

o

o

o

o

o

o

o

o

+16 C to +43 C

Apparatet må plasseres med god avstand til varmekilder som radiatorer, komfyrer, direkte sollys etc. Sørg
for at det er god plass rundt apparatet for å sikre god ventilasjon. Skap eller andre gjenstander over
apparatet må holde en avstand på minst 10 cm.
Apparatet må plasseres på et jevnt underlag, og vatres opp med de justerbare føttene.
Advarsel! Det må være mulig å frakoble apparatet fra strømnettet. Det må derfor være lett tilgang
til stikkontakten etter installasjonen.

Tilkobling til strømnettet
Før du kobler apparatet til strømnettet: Se til at voltstyrken og frekvensen på apparatets merkeplate er i
samsvar med strømnettet. Apparatet må kobles til jordet strømnett. Er du i tvil, ta kontakt med en
autorisert elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette apparatet er i
samsvar med E.E.C. Direktivene.
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Omhengsling av dør
Verktøy som trengs: Philips skrutrekker, flat strutrekker, Skiftenøkkel og delene som følger med
apparatet:

Pyntedeksel til Høyre side x1

•
•
•
•
•

Deksel til venstre hengsel x1

Påse at kjøleskapet er tomt og frakoblet strøm.
Sjekk at underlaget ikke sklir og er glatt under arbeidet.
Alle deler må tas godt vare på til monteringen av døren.
Legg ikke kjøleskapet på siden, da dette kan ødelegge kjølesystemet.
Vær 2 personer under arbeidet.

1. Reis opp apparatet og ta av dekselet med en flat skrutrekker. Pass på ledningene.

2. Lukk
døren, ta ut skruen fra toppdekselet med en
stjernetrekker. Ta av toppdekselet og hengsel dekselet, koble fra terminalen. Skru så ut skruene
på hengselet. Pass på at døren hele tiden er igjen.
Nærbilde
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3. Ta av døren, skru ut skruene fra midthengslet med en stjernetrekker,
og ta av den nedre døren.

4. Legg ned apparatet, og skru av den justerbare foten som anvist. Skru av det nedre hengslet med
en stjernetrekker.

5. Flytt styrepinnen på både nedre og øvre hengsel til motsatt side med en skiftenøkkel. Se tegning
under.

6. Skru fast det nedre hengslet under apparatet som vist under.
Skru på den justerbare foten.
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7. Sett på den nederste døren, juster og skru fast det midtre hengslet.

8. Sett på pyntedekselet som fulgte med apparatet på dørens høyre side. Ta samtidig av dekselet på
venstre side. Flytt også ledningen til den andre siden.

9. Sett på den øverste døren, og skru fast det øverste hengslet.
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10. Sett på dekselet for venstre hengsel som fulgte med apparatet.
Plasser ledningen som diagrammet under.

11. Fest dekselet og sett kontakten i terminalen.

12. Flytt pyntedekselet fra den ene siden til den andre.
Følg instruksjonene (Se under) for ikke å ødelegge dekselet.

13. Tilslutt, skru fast toppdekselet.
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4. Daglig bruk
Før førstegangs bruk
Rengjøring av apparatet
Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann og litt
nøytral såpe for å fjerne den typiske lukten av et helt nytt produkt, tørk godt.
Viktig! Ikke bruk vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

Kontrollpanel

12
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Knapper
A. Temperatur kontroll på kjøleskap.
B. Temperatur kontroll på fryser.
C. MODE / tastelås / tastelås av
Led display
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temperatur på kjøleskap.
Temperatur på fryser
ECO MODE
Ferie MODE
Super MODE
Tastelås

Under daglig bruk lyser temperaturen på kjøleskap og fryser.

Bruk av knappene
Temperatur innstilling av kjøleskap:
Trykk på knappen, så endrer innstillingen seg fra 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF.
Slipp knappen på den temperaturen du ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at temperaturen
er innstilt. Velger du OFF, vil kjølefunksjonen skru seg av.
Temperatur innstilling av fryseren:
Trykk på knappen, så endrer innstillingen seg fra -16°C til -22°C. Slipp knappen på den temperaturen du
ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at temperaturen er innstilt.
Mode / tastelås / tastelås av
Tastelås AV: Hold MODE knappen inne i 3 sekunder for å skru av tastelåsen.
Tastelås PÅ: Holde MODE knappen inne i 3 sekunder for å skru tastelåsen på.
Tastelåsen skrur seg på automatisk 25 sekunder etter siste innstilling er valgt.
Trykk på MODE knappen for å velge mellom ECO MODE, Ferie MODE og Super MODE. Stopp på det
programmet du ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at programmet er valgt.
MODE (Program)
ECO-MODE
Trykk MODE knappen og velg ECO-MODE. ECO ikonet vil lyse etter 5 sekunder. Under ECO-MODE vil
temperaturene ha følgende innstilling: Kjøleskap 5°C – Fryser -18°C.
Trykk MODE knappen på nytt for å gå ut av ECO-MODE
Ferie-MODE
Trykk MODE knappen og velg Ferie-MODE. Ferie ikonet vil lyse etter 5 sekunder. Under Ferie-MODE vil
temperaturen i kjøleskapet ha følgende innstilling: 7°C
Trykk MODE knappen på nytt for å gå ut av Ferie-MODE
Super-MODE
Trykk MODE knappen og velg Super-MODE. Frost symbolet vil lyse etter 5 sekunder. Under Super-MODE
vil fryseren ha full effekt i 26 timer, eller til man manuelt går ut av Super-MODE ved å trykke MODE
knappen.
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Innfrysing av fersk mat
1.
2.
3.
4.

Fryseren er egnet til innfrysing og lagring av frosne og dypfryst mat i lang tid.
Plasser ferske matvarer som skal fryses i fryserdelen.
Den maksimale mengden mat som kan fryses i 24 timer er spesifisert på typeskiltet .
Innfrysingen varer 24 timer: Legg ikke inn annen mat som skal fryses i denne perioden.

Lagring av frossen mat
Når apparatet først starter opp eller etter en periode ute av bruk, la apparatet gå i minst 2 timer på
høyere innstilling før du legger frossen mat i fryseren.
Viktig! Ved utilsiktet tining, for eksempel at strømmen har vært av i lengre tid, må den tinte maten
forbrukes raskt eller varmebehandles umiddelbart og deretter fryses.

Generell informasjon og tips
For å hjelpe deg å få mest mulig ut av fryseprosessen, her er noen viktige tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den maksimale mengden av mat som kan fryses på 24 timer er vist på typeskiltet.
Fryseprosessen tar 24 timer. Ingen videre matvarene som skal fryses bør tilsettes i løpet av denne
perioden.
Bare frys ned mat som er av god kvalitet, frisk og rengjort.
Pakk maten i små porsjoner for å få at innfrysingen skal skje raskt og fullstendig. Det gjør det også
lettere å tine kun den mengden man trenger.
Pakk inn maten i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette.
Unngå å legge romtemperert mat inntil allerede frosset mat
Mager mat har bedre holdbarhet enn fet mat. Salt reduserer holdbarheten.
Det er lurt å skrive frysedato på hver enkelt pakke, slik at du har kontroll på hvor lenge maten har
vært frosset.
Vær oppmerksom på at frosset mat kan gi frostskader dersom det kommer i kontakt med huden.

Tips for lagring av frossen mat i fryseren
For å oppnå best mulig resultat fra fryseren, bør du:
•
•
•
•
•

Sørge for de frosne matvarene var tilstrekkelig lagret i butikken.
Være sikker på at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren på kortest mulig tid.
Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
Så snart maten er tint, forringer holdbarheten raskt og kan ikke fryses igjen.
Ikke overstig lagringsperioden angitt av matprodusenten.

Tips for lagring av fersk mat i kjøleskapet.
For å oppnå mest mulig resultat av kjøleskapet, bør du:
•
•
•
•
•
•

Ikke oppbevar varm mat eller væsker i kjøleskapet.
Lukk dekselet eller pakke inn mat, spesielt hvis det har en sterk smak.
Kjøtt (alle typer): pakk inn i plastposer og legg dem på glasshyllene over grønnsaksskuffen.
Oppbevar kjøtt på denne måten maks en dag eller to.
Tilberedt mat, kalde retter, etc. tildekkes godt og plasseres i en hvilken som helst hylle.
Frukt og grønt bør skylles grundig og plasseres i grønnsaksskuffen.
Smør og ost plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft
borte så godt som mulig.
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•
•

Melkekartonger bør være lukket og oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

Rengjøring
Av hygieniske årsaker bør apparatet rengjøres regelmessig innvendig, inkludert tilbehøret.
Merk! Apparatet må ikke være tilkoblet strøm under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Før
rengjøring må apparatet slås av og støpselet må trekkes ut fra stikkontakten, eller sikringen må
skrus ut/slås av. Ikke rengjør apparatet med en damprengjøring. Det kan samle seg fuktighet i de
elektriske komponentene, og utgjøre en fare for elektrisk støt! Varme damper kan føre til skader på
plastdelene. Apparatet må være tørt før det slås på igjen.
Viktig! Eteriske oljer og organiske løsemidler kan skade plastdelene, som f.eks. sitronsaft eller juice fra
appelsinskall, smørsyre og rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.
•
•
•
•
•
•
•

Ikke la slike stoffer komme i kontakt med noen av delene på apparatet.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
Fjern alle matvarene fra fryseren. Oppbevar dem på et kjølig sted, godt tildekket.
Apparatet må slås av og støpselet må trekkes ut fra stikkontakten, eller sikringen må skrus ut/slås
av.
Rengjør apparatet og tilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring kan det tørkes over
det med rent vann, og en tørr klut for å tørke bort vannet.
Opphopning av støv på kondensatoren øker energiforbruket. Av denne grunn bør kondensatoren
på baksiden rengjøres nøye én gang i året med en myk børste eller en støvsuger.*
Etter at alt er tørt kan apparatet slås på igjen.

Tining
Fordamperen vil gradvis bli dekket med is. Denne isen bør fjernes. Ikke bruk skarpe metallredskaper til å
skrape rim av fordamperen, da det kan skade den.
Når isen blir veldig tykk, bør det foretas en fullstendig avriming som følger:
•
•
•
•
•

Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.
Hold døren åpen og plasser en bøtte for å samle opp smeltevannet.
Tørk av innsiden apparatet grundig når avrimingen er ferdig.
Sett inn støpselet i stikkontakten for å slå på apparatet igjen.

Feilsøking
Merk! Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten. Feil som ikke er oppført i
feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært
person.
Viktig! Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Ta kontakt med kundeservice dersom feilen oppstår igjen.
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Disse opplysningene trenger du for å få rask og riktig hjelp.
Skriv opplysningene her, se typeskiltet.
Problem

Apparatet fungerer ikke

Mulig årsak

Løsning

Apparatet er skrudd av

Velg en temperatur på apparatet

Støpselet er ikke satt skikkelig inn i
stikkontakten

Sett inn støpselet i stikkontakten

Sikringen har gått eller er defekt

Sjekk/skift sikring

Stikkontakten er defekt

Temperaturen på maten er for
høy

Temperaturen er ikke regulert
ordentlig.

Se avsnittet som omhandler
temperaturinnstillinger

Døren har stått åpen for lenge

La døren bare stå åpen så lenge som
nødvendig

Det har blitt satt inn store mengder
varm mat i løpet av de siste 24
timene

Sett temperaturen midlertidig til en kaldere
innstilling

Produktet står i nærheten av en
Varmekilde.
Apparatet kjøler for mye

Uvanlige lyder

Feil i strømnettet, må eventuelt
repareres av en elektriker

Temperaturen stilt inn for kaldt
eller apparatet kjører på SuperMODE

Se avsnittet som omhandler plassering
og lokasjon.

Sett temperaturen midlertidig til en
varmere innstilling

Produktet er i berøring med veggen
eller andre gjenstander.

Flytt produktet litt

Produktet står ikke i vater

Juster føttene

En komponent, for eksempel et rør,
på baksiden av apparatet berører en
annen del av apparatet eller veggen.

Bøy om nødvendig komponenten
forsiktig til side.
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6. Garantibestemmelser
Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Reparasjon må alltid
utføres av autorisert fagpersonell, slik at elektrisk sikkerhet ivaretas. Feil reparasjoner kan føre til fare for
bruker.
Garantien dekker ikke skade som følge av feil som et resultat av; uhell, misbruk, vanstell eller uriktig
vedlikehold.
Garantien gjelder ikke dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller har blitt utsatt for unormal belastning
eller lignende. Garantien gjelder kun materiale eller fabrikasjonsfeil, og ved fremvisning av
kjøpskvittering. Forøvrig vises til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Importør
iiglo
Østre Kullerød 4, N-3241Sandefjord, Norway
www.iiglo.com
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www.iiglo.com
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