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VIÐVÖRUN 
Það er mjög mikilvægt að þessi notendahandbók fylgi ísskápnum vegna frekari nota í 
framtíðinni. Ef skápurinn er seldur eða flyst í hendur annarra ætti handbókin að fylgja 
með. 
 
Eftirfarandi leiðbeiningar eru vegna öryggis. Þú ættir að lesa þær vel áður en 
ísskápurinn er settur upp og tekinn í notkun. 

Almennt öryggi 
• Þetta tæki er hannað til að vera 

notað af fullorðnum. Börn ættu ekki 
að fá að fikta í stjórntækjum eða 
leika sér með tækið. 

• Það er hættulegt að breyta 
ísskápnum eða virkni hans. 

• Áður en skápurinn er hreinsaður 
eða unnið er við viðhald á að taka 
hann úr sambandi. 

• Þessi ísskápur er þungur. Gætið 
varúðar þegar hann er fluttur til. 

• Ísmolar geta valdið frostbruna ef 
þeir eru settir í munninn beint úr 
frystihólfinu. 

• Gætið varúðar þegar þú 
ísskápurinn er notaður og að valda 
ekki skemmdum á frystikerfinu með 
viðeigandi hættu á vökvaleka. 

• Ekki setja ískápinn nálægt 
miðstöðvarofni eða eldavél. 

• Varist að ísskápurinn sé staðsettur í 
langvarandi sólarljósi. 

• Það verður að vera nægilegt 
loftrými á bak við ísskápinn og 
varist skemmdir á kælikerfinu. 

• Frystiskápar (aðrir en innbyggðir): 
Gott að staðsetja þá í kjallara eða 
öðru geymslurými. 

• Notið ekki önnur raftæki (eins og til 
dæmis ísgerðarvélar), inni í 
ísskápnum. 

Þjónusta/viðgerðir 
• Alla raflagnavinnu sem er 

nauðsynleg til að tengja þetta tæki 
ætti að framkvæma af löggiltum 

rafvirkja eða öðrum aðila sem er til 
þess hæfur. 

• Þjónustu við tækið á að sækja til 
þjónustuumboðs, og aðeins á að 
nota varahluti frá framleiðanda. 

• Þú átt ekki undir neinum 
kringumstæðum að gera við þetta 
tæki sjálfur. Viðgerðir sem 
framkvæmdar eru af óreyndum 
aðilum geta valdið meiðslum og 
alvarlegri bilunum. Hafið samband 
við þjónustuaðila á staðnum og 
gerið ávallt kröfu um varahluti frá 
framleiðanda. 

• Þetta tæki er með hættuleg efni í 
kælivökva; viðhald og áfylling á 
kælivökva á aðeins viðurkenndur 
þjónustuaðili að framkvæma. 

Notkun 
• Heimilisísskápar og frystiskápar eru 

hannaðir til að geyma aðeins 
matvæli til neyslu. 

• Besti árangur hvað varðar virkni 
næst í umhverfishita á bilinu +18°C 
til +43°C (flokkur T); +18°C til 
+38°C (flokkur ST) +16°C til +32°C 
(flokkur N); +10°C til +32°C (flokkur 
SN). Flokkun á þínum ísskáp sést á 
upplýsingaplötuViðvörun: Ef 
umhverfishitastig er ekki innan 
þeirra marka sem gefin eru upp fyrir 
þann flokk sem ískápurinn er í, 
verður að fylgja eftirfarandi 
tilmælum: Ef umhverfishitastig 
dettur niður fyrir ráðlagt lágmark er 
ekki hægt að tryggja hæfilegt 
hitastig í frystihólfi. Þess vegna er 
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ráðlagt að nota matvæli sem eru 
geymd þar sem fyrst. 

• Fryst matvæli sem hafa þiðnað ætti 
ekki að frysta á ný. 

• Fylgja á ráðleggingum framleiðenda 
varðandi geymslutíma. Athugið 
viðeigandi ráðleggingar. 

• Á bak við innri klæðningu 
ísskápsins er að finna leiðslur sem 
hafa að geyma kælivökva. Gæta 
verður þess að setja ekki gat á 
þessar leiðslur, því þá gætu orðið 
skemmdir á skápnum sem ekki er 
hægt að gera við, og þar að auki 
gætu matvæli tapast. NOTIÐ EKKI 
BEITT ÁHÖLD til að skrapa hrím 
eða klaka. Það má skafa burtu hrím 
með sköfunni sem fylgir með 
ísskápnum. Ekki á undir neinum 
kringumstæðum að skrapa burtu ís 
og klaka. Ís á að fá að bráðna 
sjálfur þegar skápurinn er affrystur. 

• Ekki setja gosdrykki eða slíka 
drykki í frystinn, því það getur 
myndað þrýsting á ílátið eða 
flöskuna, sem gæti valdið því að 
þær springa, sem gæti valdið 
skemmdum á skápnum. Notið ekki 
tæki til að flýta affrystingu, önnur en 
framleiðandi mælir með. Notið 
aldrei hluti úr málmi til að hreinsa 
skápinn, þar eð það gæti valdið 
skemmdum. 

 

Uppsetning 
• Við venjulega notkun hitnar 

þéttigrindin og kælipressan 
verulega. Vegna öryggis verður að 
vera lágmarksloftræsting eins og 
sýnt er í leiðbeiningunum.  

• Athugið: Haldið hindrunum fjarri 
loftræstigötum  

• Gætið þess að ísskápurinn standi 
ekki á rafleiðslunni. Mikilvægt: Ef 
rafleiðslan verður fyrir skemmdum, 

verður að skipta um hana með rétti 
rafleiðslu eða varahlut frá 
þjónustuumboði. 

• Ef ísskápurinn er fluttur í liggjandi 
stöðu er hugsanlegt að olía frá 
kælipressunni geti komist inn í 
kælikerfið. Það er því ráðlegt að láta 
ísskápinn stand uppréttann í hið 
minnsta tvær klukkustundir áður en 
hann er settur í samband, til þess 
að olían geti runnið til baka til 
pressunar. 

• Það eru ákveðnir hlutir í ísskápnum 
sem hitna þegar hann er í gangi. 
Gætið þess að næg loftræsting sé 
til staðar, því ella gætu hlutir bilað 
og matvæli orðið fyrir skemmdum. 
Sjá nánar upplýsingar um 
uppsetningu. 

• Hlutir sem hitna ættu ekki að 
standa berskjaldaðir. Þar sem það 
er mögulegt á bak ísskápsins að 
snúa að vegg. 

 

 

Verndun umhverfisins 
Þetta tæki inniheldur ekki efni sem 
hafa skaðleg áhrif á ósónlagið, hvorki 
í kælivökva né í einangrunarefni. 
Þegar tækinu er fargað á það ekki 
samleið með venjulegu sorpi. Varist 
að skemma kælieininguna, 
sérstaklega við varmaskiptinn á 
bakhliðinni. Upplýsingar um næsta 
förgunarstað fást hjá réttum aðilum 
hjá bæjar- og sveitarfélögum. Öll efni 

sem bera  merkið eru 
endurnýtanleg. 
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Notkun 
 

 

Stjórnborð 
A. Hnappur fyrir hitastilli 
B. Rofi fyrir venjulega 

frystingu/hraðfrystingu 
C. Viðvörunarljós 
D. Gaumljós fyrir hraðfrystingu 
E. Gaumljós Á (skápurinn er í 

sambandi) 
 

Hreinsa skápinn að innan 
Áður en skápurinn er tekinn í notkun í 
fyrsta sinn, þvoið hann að innan og 
alla aukahluti úr volgu vatni og 
hlutlausri sápu til að losna við 
framleiðslulyktina, þurrkið vel yfir. 
 

Notið ekki sterka sápu eða 
ræstiduft, þar eð þetta gæti skemmt 
yfirborðið. 
 

Notkun á frystinum 
Frystirýmið er merkt með merkinu 

, sem þýðir að það hentar til 
frystingar á matvælum, geymslu á 
matvælum og framleiðslu á klaka. 
 

Í byrjun 
Setjið skápinn í samband við næstu 
innstungu. (Gaumljósið (E) kviknar 
og sýnir að frystirinn er kominn í 
samband við straum). Snúið hnappi 
fyrir hitastilli til hægri í miðstillingu 
(viðvörunarljósið (C) kviknar). Til 
þess að fryst matvæli séu geymd við 
viðunandi aðstæður þarf hitastigið að 

vera minna en –18°C. Bíðið þar til að 
viðvörunarljósið (C) slokknar þegar 
réttu hitastigi í frystinum er náð. 
Til að slökkva á frystinum, snúið 
hitastillinum í “0” stöðu. 
Kæliskápurinn heldur áfram að vinna. 
 

Stilling á hitastigi 
Hitastigið er stillt sjálfvirkt og er hægt 
að hækka það (fá fram hærri hita) 
með því að snúa hitastilli á lægri tölu 
og fá fram meiri kælingu (kaldara) 
með því að snúa hitastilli á hærri tölu. 
Miðlungsstilling er yfirleitt 
heppilegust. 
 

Mikilvægt 
Ef umhverfishitastig er hátt eða að 
skápurinn er alveg fullur, og stillt 
er á lægsta hitastig, getur 
skápurinn gengið látlaust, sem 
myndar hrím á innri vegg 
skápsins. Í þessu tilfelli verður að 
stilla á hærra hitastig og gefa 
þannig ráðrúm fyrir sjálfvirka 
afþíðingu og minni orkunotkun. 
 

Hraðfrysting 
Til að fá fram hraðfrystingu, snúið 
hnappi N/S (B) á “S”-stillingu. 
Gaumljós fyrir hraðfrystingu (D) 
kviknar. 
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Viðvörunarljós vegna hitastigs (C) 
Viðvörunarljós vegna of lítils hita 
kviknar sjálfkrafa þegar hitastig í 
frystinum fer yfir tiltekið lágmark,s em 
tryggir langvarandi geymslu matvæla. 
Það er fullkomlega eðlilegt að 
viðvörunarljósið logi í stutta stund 
eftir að kveikt er á frystinum í fyrsta 
sinn. Það helst logandi þar til að 
heppilegt hitastig er komið í frystinn 
til geymslu á frystum matvælum. 
 
Að frysta fersk matvæli 
4ra stjörnu frystirýmið hentar 
til langtímageymslu á frystum 
matvælum, og til frystingar á ferskum 
matvælum. Ekki geyma matvæli 
lengur en leiðbeiningar frá 
framleiðanda segja til um. 
Setjið frystinn á hraðfrystingu. Bíðið 
hið minnsta í 3 stundir áður en þið 
setjið fersk matvæli í frystinn, ef hann 
hefur verið settur nýlega í gang. 
Ef frystirinn hefur þegar verið í gangi 
í nokkurn tíma snúið hitastillinu í “S” 
stöðu hið minnsta 24 stundum áður 
en ætlunin er að frysta matvæli, til að 
ná fram betri frystingu. 
Við venjulegar aðstæður þarf ekki að 
breyta stillingu á hitastigi frá 
hefðbundinni stillingu þegar matvæli 
eru fryst. 
 

Mikilvægt 
Ekki setja gosdrykki eða slíka drykki í 
frystinn, þar eð þeir gætu sprungið. 
Ísmolar sem notaðir eru beint úr frysti 
geta skaðað hörundið með 
frystibruna. 
Munið að matvæli sem hafa þiðnað 
eru fljót að skemmast. 
 

Geymsla á frosnum matvælum 
Þegar skápurinn er tekinn fyrst í 
notkun eða hann hefur ekki verið í 
notkun í nokkurn tíma, látið skápinn 
ganga í hið minnsta tvær 
klukkustundir á köldustu stillingu og 

snúið síðan hitastillinu á eðlilega 
stillingu. 
Til þess að ná bestum árangri út úr 
þessu tæki þarf að: 
Ef geyma á mikið magn matvæla, 
takið út allar skúffur og körfur og 
geymið matvælin á kælihillunum. 
Gætið þess að fara ekki yfir 
hleðslumörk, sem koma fram á efri 
hluta (þar sem það á við). 
 

Mikilvægt 
Ef ótímabær afþíðing á sér stað, til 
dæmis vegna rafmagnsleysis, og 
ef tíminn er lengri en gefið er upp í 
tæknilýsingu að skápurinn þoli að 
vera án rafmagns, þarf að nota 
affrystu matvælin fljótlega, eða 
sjóða þau og frysta á ný þegar þau 
hafa kólnað. 
 
Að láta frost fara úr matvælum 
Djúpfryst eða fryst matvæli sem á að 
fara að nota er hægt að affrysta í 
herbergishita eða í kælihólfinu. 
Tíminn fer eftir aðstæðum hverju 
sinni. 
Lítil stykki er hægt að matreiða frosin 
beint úr frysti. Í þessu tilfelli tekur 
matreiðslan lengri tíma. 
 

Framleiðsla ísmola 
Þessi ísskápur er búinn einu eða fleiri 
formum til framleiðslu á ísmolum. 
Fyllið þessi ílát með vatni og stingið 
síðan beint í frystihólfið. 
 
Notið ekki áhöld úr málmi til að 
losa ísmolaformin úr frystinum. 
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Notkun á kælihluta 
 

Að kveikja á  
Til að setja kælihlutann í gang, snúið 
hitastillihnappi, sem er inni í kælirýminu í 
æskilega stöðu. Hitastillið er með sex 
stillimöguleika og “0” stillingu (Stopp). 
Til að stöðva virkni kælirýmisins snúið 
hitastillinu í “0”-stöðu. Frystihlutinn helst 
áfram í gangi. 
 
Stilling á hitastigi 
Hitastigið er stillt sjálfvirkt og er hægt að 
hækka það (fá fram hærri hita) með því 
að snúa hitastilli á lægri tölu og fá fram 
meiri kælingu (kaldara) með því að snúa 
hitastilli á hærri tölu. 
 
Á hinn bóginn verður að velja nákvæma 
stillingu með það í huga að hitastig inni í 
kælirýminu byggist á: 

 

o Hitastigi í herberginu 
o Hve oft hurðin er opnuð 
o Magni matvæla sem eru í rýminu 
o Staðsetningu ísskápsins 
Miðlungsstilling er yfirleitt 
heppilegust. 
 

Færanlegar hillur 
Hliðar ísskápsins eru með brautum, svo 
það er hægt að staðsetja hillur þar sem 
þörf er á. 
 

Staðsetning á hillum í hurð 
Til þess að auðveldara sé að geyma 
umbúðir af mismunandi stærðum er 
hægt að hafa hillur innan á hurð í 
mismunandi hæð. 
 
Til að framkvæm breytingu á hæð gerið 
eins og hér segir: 
Lyftið hillunni rólega upp eins og 
örvarnar sýna þar til að þær eru lausar, 
setjið þær síðan á þann stað se, 
æskilegt er. 
 
 

 
 
 
 
Mikilvægt 
Ef umhverfishitastig er hátt eða að 
skápurinn er alveg fullur, og stillt er á 
lægsta hitastig, getur skápurinn 
gengið látlaust, sem myndar hrím á 
innri vegg skápsins. Í þessu tilfelli 
verður að stilla á hærra hitastig og 
gefa þannig ráðrúm fyrir sjálfvirka 
afþíðingu og minni orkunotkun. 
 

Kæling ferskra matvæla 
Til að ná bestum árangri: 
o Geymið ekki heitan mat eða vökva 

sem gufa upp í kæliskápnum. 
o Pakkið inn eða hjúpið matvæli, 

einkum ef þau gefa frá sér sterka lykt. 
o Staðsetjið matvæli þannig að loft leiki 

vel um þau.  
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Ráðleggingar 
 

Ráðleggingar varðandi kælingu 
Góð ráð: 
Kjöt (allar gerðir): pakkið inn í 
plastpoka og setjið á glerhilluna fyrir 
ofan grænmetisskúffuna. 
Til öryggis, geymið aðeins á þennan 
hátt í einn eða tvo daga hið mesta. 
Soðinn matur, kaldir réttir og þess 
háttar: þetta á að hjúpa og geyma á 
hvaða hillu sem er. 
Ávextir og grænmeti: Á að hreinsa vel 
og geyma í skúffunum sem eru í 
skápnum. 
Smjör og ostur: Á að geyma í 
loftþéttum ílátum eða pakka inn í 
álpappír eða plast, til að útiloka eins 
mikið loft og hægt er. 
Bananar, kartöflur, laukur og 
hvítlaukur: Ef þessu er ekki pakkað á 
ekki að geyma þetta í ísskáp. 
 

Ráðleggingar varðandi frystingu 
Til að ná sem bestum árangri í frystingu, 
þá eru hér nokkrar mikilvægar 
ráðleggingar: 

• Hámark þeirra matvæla sem hægt 
er að frysta í einu á 24 
klukkustundum er gefið upp á 
upplýsingaplötu. 

• Frystingin tekur 24 klukkustundir. 
Ekki ætti að bæta við öðrum 
matvælum á þessu tímabili. 

• Frystið aðeins matvæli í hæsta 
gæðaflokki, fersk og vel hreinsuð. 

• Útbúið smærri skammta svo 
fljótlegra sé að frysta og eins svo 
að hægt sé að affrysta hæfilega 
skammta. 

• Pakkið inn matvælum í álpappír 
eða plast og gangið úr skugga um 
að pakkningar séu loftþéttar. 

 
 
 
 
 
• Látið ekki ófrosin matvæli snerta 

það sem þegar er frosið, ella gæti 
það valdið breytingu á hitastigi þess 
síðarnefnda. 

• Magurt kjöt geymist betur en feitt; 
salt dregur einnig úr geymslutíma 
matvæla. 

• Ísmolar sem notaðir eru beint úr 
frysti geta skaðað hörundið með 
frystibruna. 

• Það er ráðlegt að skrifa 
dagsetningu þegar matvæli eru sett 
í frysti á pakkana. Þannig er betur 
hægt að fylgjast með geymslutíma. 

• Merkin á hillunum sýna 
mismunandi gerðir frystra matvæla. 

• Tölustafirnir tilgreina geymslutíma í 
mánuðum fyrir mismunandi gerðir 
matvæla. Hvort hærri eða lægri tala 
er valin fer eftir gæðum matvæla og 
meðhöndlun fyrir frystingu. 

• Ekki setja gosdrykki eða slíka 
drykki í frystinn, þar eð þeir gætu 
sprungið. 

Ráðleggingar varðandi geymslu á 
frystum matvælum 
Til að ná sem bestum árangri ættir þú 
að: 

• Ganga úr skugga um að aðkeypt 
fryst matvæli hafi verið geymd 
nægilega vel hjá söluaðila. 

• Að flytja fryst matvæli frá 
matvöruverslun í frystinn á sem 
skemmstum tíma. 

• Ekki opna hurðina eða skilja hana 
eftir opna lengur eða oftar en 
nauðsynlegt er. 

• Þegar matvæli eru affryst þá 
skemmast þau fljótt og ekki á að 
frysta þau á ný. 

• Ekki fara fram yfir þann 
geymslutíma sem framleiðandi 
leggur til.  
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Viðhald 
 

Takið ísskápinn úr sambandi 
áður en nokkurt viðahald er 
framkvæmt. 
 
Viðvörun 
Þetta tæki er með hættuleg efni í 
kælivökva; viðhald og áfylling á 
kælivökva á aðeins viðurkenndur 
þjónustuaðili að framkvæma. 
 

Þegar skápurinn er ekki notaður 
um lengri tíma 

Þegar skápurinn er ekki notaður um 
lengri tíma á að gera eftirfarandi 
ráðstafanir: 
Takið skápinn úr sambandi við 
rafmagn. 
Fjarlægið öll matvæli. 
Affrystið skápinn og hreinsið skápinn 
að innan og alla aukahluti. 
Skiljið hurðina eftir lítillega opna til að 
skápurinn sé loftræstur og þar með sé 
losnað við óþægilega lykt. 
 
Inniljós 
Hægt er að komast að perunni í 
inniljósinu á eftirfarandi hátt: 
Losið skrúfuna sem heldur hlífinni yfir 
ljósinu. 
Losið lausa hlutann eins og sýnt er á 
teikningunni. 
 

Ef ekki kviknar á ljósinu þegar 
hurðin er opin, athugið hvort peran 
sé nægilega vel skrúfuð í. Ef ekki 
skiptið þá aftur um peru. 
Stærð peru er gefin upp á hlífinni. 
 

Affrysting 
Hrím á sjálfkrafa að fara úr skápnum í 
hvert sinn sem kælipressan stöðvast í 
venjulegri notkun. Vatnið sem verður til 
við affrystinguna lekur niður í sérstakan 

geymi aftan á skápnum, yfir 
kælipressunni, þar sem það gufar upp. 
 
Það er mikilvægt að hreinsa 
niðurfallsopið í miðri rennunni á bakhlið 
skápsins til að koma í veg fyrir að vatn 
safnist saman og renni inn í skápinn og 
yfri matinn sem þar er. Notið sérstakt 
áhald sem fylgir með og er í 
niðurfallinu þegar þú færð skápinn til 
þín. 
Á hinn bóginn bætist reglulega við hrím 
í frystihólfið. Þetta á að fjarlægja 
reglulega með plastsköfunni sem fylgir 
með skápnum, hvenær sem þykkt á 
hrími fer yfir 4 mm. Þegar þetta er gert 
þarf ekki að slökkva á skápnum. 
 

Reglubundin hreingerning 
Hreinsið skápinn að innan með volgu 
vatni og matarsóda. 
Reinsið og þurrkið vel. 
Hreinsið varmaskiptinn (svarta grillið 
að aftan) og kælipressuna með bursta 
eða ryksugu. Þessi aðgerð eykur 
kæligetuna og dregur úr orkunotkun. 
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Notið aldrei beitt verkfæri úr málmi til 
að skrapa hrím af kæliflötum, því ella 
gætir þú skemmt þá. 
Á hinn bóginn þegar ísmyndun verður 
mjög þykk innan á frystihólfinu þarf að 
affrysta hann eins og hér segir: 
1. Takið skápinn úr sambandi eða 

snúið hitastillinu (A) í “0” stillingu. 
2. Fjarlægið öll matvæli, pakkið þeim 

inn í nokkur lög af dagblaðapappír 
og setjið á kaldan stað. 

3. Skiljið hurðina eftir opna og setjið 
ísskröpuna í rétta stöðu (eins og 
sýnt er á teikningunni) og skál undir 
til að taka við vatninu, sem lekur út. 

4. Þegar affrysting er yfirstaðin þurrkið 
skápinn vel að innan; geymið 
ísskröpuna vel til síðar nota. 

5. Snúið hitastillinu til baka í æskilega 
stillingu eða stingið skápnum aftur í 
samband. 

6. Eftir tvær eða þrjár klukkustundir er 
hægt að setja matvælin aftur í 
skápinn. 

 

Mikilvægt: 
Notið aldrei beitt verkfæri úr málmi til 
að skrapa hrím af kæliflötum, því ella 
gætir þú skemmt þá. 
Notið ekki tæki til að flýta affrystingu, 
önnur en framleiðandi mælir með. 
Hækki hitastig í frystum matvælum á 
meðan á affrystingu stendur getur það 
stytt öruggan geymslutíma. 
 

 

Þjónusta og varahlutir 
 

 
Ef skápurinn er ekki að vinna rétt 
athugið: 

• Að hann sé í sambandi við 
rafmagn 

• Að straumur sé á viðeigandi tengli 
(með því að stinga öðru raftæki í 
samband). 

• Að hitastilli sé rétt stillt. 
• Ef vatnsdropar eru á botni 

skápsins, athugið hvort niðurfall 
fyrir vatn sem kemur við 
affrystingu sé stíflað. 

• Ef ísskápurinn vinnur ekki rétt eftir 
þessar athuganir, hafið þá 
samband við næsta þjónustuaðila. 

 
 
 
 
 

Til þess að fá góða þjónustu þá er það 
mikilvægt að gefa upp gerð og 
raðnúmer tækisins sem er að finna á 
ábyrgðarskírteini eða á upplýsingaplötu 
sem er innan í skápnum, neðst vinstra 
megin. 
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Tæknilýsing 
 
 

Orkunýtingarflokkur B 
Nettó rúmtak kæliskápsins 210 lítrar 
Nettó rúmtak frystihólfsins 70 lítrar 
Orkunotkun kWklst/24 klst. 1,15 kW 
Orkunotkun á ári 420 kW 
Frystigeta á 24 klst. 13 kg. 
Tími sem frystir getru verið án rafmagns 20 klst 
 

Uppsetning 
 

Staðsetning 
Ískápinn ætti að staðsetja fjarri hitagjöfum á borð við ofna, hitakúta eða beinu 
sólarljósi. 
Varðandi ísskápa sem á að setja inn í innréttingu, sjá sérstakan kafla með 
upplýsingum varðandi þetta. 
 
Tenging við rafmagn 
Áður en skápurinn er settur í samband við rafmagn gangið þá úr skugga um að 
rafmagn sé í samræmi við upplýsingar á upplýsingaplötu á skápnum. Spenna má vera 
±6% af uppgefinni tölu. 
Ef nota þarf ísskápinn þar sem önnur spenna er þarf að nota viðeigandi spennubreyti. 
Ísskápurinn verður að vera jarðtengdur. 
Tengillinn á rafmagnssnúrunni er með jarðtengingu. 
Ef raftengill er ekki jarðbundinn þarf að fá aðstoð rafvirkja við jarðtengingu. 
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð ef framangreindum öryggisatriðum er ekki fylgt. 
 

Athugið 
Það verður að vera hægt að taka ísskápinn úr sambandi eftir að hann er kominn á sinn 
stað. Því er því mikilvægt að komast að tenglinum eftir uppsetningu. 
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Leiðbeiningar vegna uppsetningar innbyggðra ísskápa 
 

Að snúa við hurðaropnun 

Skápurinn er afgreiddur með 
hægri eða vinstri opnun á hurð. Til 
að breyta opnun þarf að fylgja 
eftirfarandi leiðbeiningum, áður en 
skápurinn er settur á sinn stað 
 
1. Skrúfið efri pinnann úr og takið 

skinnuna. 
2. Takið efri hurðina. 
3. Skrúfið úr pinna (B) og millistykki 

(C) og setjið þá á miðlöm á hinni 
hliðinni. 

4. Setjið efri hurðina, efri pinna og 
skinnu á hina hliðina. 

5. Losið neðri pinnann og takið 
skinnuna og setjið á hina hliðina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stærðir á opi 
 
Hæð  (1)  1780 mm 
Dýpt  (2)   550 mm 
Breidd  (3)   560 mm 
 
Til að gæta öryggis verður 
lágmarksloftræsting að vera eins og 
sýnd er á teikningunni. Athugið: 
Haldið opum loftræstingar fríum og 
án hindrana. 
 
Til viðbótar þarf skápurinn að vera með 
loftræstingu sem er með eftirfarandi 
op: 
Dýpt  50 mm 
Breidd:  540 mm 
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Ýtið ísskápnum inn þar til að stopp (A) 
snertir innréttinguna. 
 
Opnið hurðina og ýtið ísskápnum upp 
að vegg innréttingarinnar á móti 
lömunum. 
Festið skápinn með 4 skrúfum sem 
fylgja með í settinu. Smellið grind (C) 
og hlíf yfir lamir (D) á sinn stað. 
 
Setjið samskeytahlíf á milli ískáps og 
innréttingar á sinn stað. 
 
Setjið hlífar (B) á samskeyti og inn í göt 
fyrir lamir. 
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Skiljið að hluti A, B, C og D eins og 
sýnt er á teikningu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setjið stýringu (A) innan á 
innréttingaráfelluna (hurðina) eins og 
sýnt er á myndinni og merkið fyrir 
götum. Eftir að hafa borað fyrir 
götunum, festið stýringuna með 
skrúfum sem fylgja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setjið lok (C) á stýringu (A) þar til að 
hún smellur á sinn stað. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opnið hurð ískápsins og hurðaráfellu 
innréttingarinnar í 90°. Setjið litla 
vinkilinn (B) á stýringu (A). Setjið 
saman hurð ísskápsins og 
innréttingarhurðina og merkið fyrir eins 
og sýnt er á teikningunni. 
Fjarlægið vinklana og borið göt Ø 2 
mm, 8 mm frá ytri brún hurðarinnar. 
Setjið litla vinkilinn á sinn stað og festið 
með skrúfunum sem fylgja. 
 

   



Ef stilla þarf af hurðirnar notið þá bilið 
sem raufar vinklanna gefa. 
Í lokin er nauðsynlegt að kanna hvort 
hurð innréttingarinnar lokist ekki rétt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setjið hlíf (D) á stýringu (B) þar til að 
hún smellur sinn stað. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ef ísskápurinn er festur við hliðar 
innréttingarinnar losið upp á skrúfum 
sem festa festivinkla (E), hreyfið 
vinklana til ef þarf og herðið skrúfurnar 
á ný. 
 
 
 
Ef breyta þarf opnun hurða frá 
hægri til vinstri eða öfugt, athugið 
þá í lokin að allar skrúfur séu vel 
hertar og að segullinn í 
þéttikantinum falli vel að. 
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