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Lestu þessa notendahandbók með þitt öryggi í 
huga og til að tryggja rétt not, áður en tækið er 
sett upp, þar með talin ráð og viðvaranir. Til að 
komast hjá ónauðsynlegum mistökum og 
slysum, er mikilvægt að tryggja að allir aðilar 
sem nota tækið séu fyllilega meðvitaðir um 
virkni þess og öryggisatriði. Geymið þessar 
leiðbeiningar og tryggið að þær fylgi tækinu sé 
það flutt eða selt, svo að allir sem nota það 
séu rétt upplýstir um notkun tækisins og 
öryggi.  
Til að gæta öryggis, lífs og eigna, fylgið 
varúðarráðstöfunum í þessu 
notendaleiðbeiningum, því framleiðandinn ber 
ekki ábyrgð á skemmdum vegna yfirsjónar.   

Öryggi barna og varnarlauss fólks  

 

Þetta tæki er ekki ætlað til nota af aðilum 
með takmarkaða getu (þar með talin börn), 
aðilum sem eru án reynslu eða þekkingu, 
nema að þeir hafi fengið leiðbeiningar eða 
séu undir umsjá aðila sem ber ábyrgð á 
öryggi þeirra.  

 

Fylgjast á með börnum til að tryggja að þau 
leiki sér ekki með tækið.  

 

Haldið umbúðunum fjarri börnum. Hætta er á 
köfnun.  

 

Ef þú ætlar að farga tækinu, takið það úr 
sambandi við raftengil, klippið á 
straumsnúruna (eins nálægt tækinu og hægt 
er) og losið hurðina af svo að börn fái ekki 
rafstraum, né loki sig inni í tækinu.  

 

Ef þetta tæki sem er með segulþéttingum, á 
að koma í staðinn fyrir eldra tæki með 
gormalæsingu á hurð eða loki, gangið úr 
skugga um að læsingin sé ónothæf áður en 
gamla tækinu er fargað. Þetta hindrar að það 
geti orðið dauðagildra fyrir börn.   

Almennt öryggi  

 

Varúð! Haldið loftrásum lausum við hindranir.  

 

Þetta tæki er ætlað til að geyma matvæli 
og/eða drykkjarföng í venjulegu heimilishaldi 
eins og útskýrt er í þessari notendahandbók. 

 

Ekki nota vélbúnað eða utanaðkomandi 
aðstoð til að flýta afþíðingarferli.  

 

Ekki nota raftæki (eins og ísgerðarvélar) inni 
í kæliskáp, nema að slíkur búnaður sé 
samþykktur til slíkra nota af framleiðanda.  

 

Ekki skemma kælihringrásina.  

 

Kæliefnið, ísóbútan (R600a) er í kælihringrás 
tækisins, náttúrulegt gas sem er með mikla 
samhæfni með umhverfinu, en engu að síður 
eldfimt.  

 
Gætið þess að engir hlutar 
kælihringrásarinnar verði fyrir skemmdum við 
flutning og uppsetningu á tækinu.  

 
Ef kælihringrásin verður fyrir skemmdum:  

- varist opinn eld eða uppruna íkveikju.  
- haldið góðri loftræstingu í herbergi þar sem 

tækið er staðsett.  

 
Það er hættulegt að breyta eða reyna að 
breyta þessu tæki á nokkurn hátt. Skemmdir 
á rafmagnssnúru geta valdið skammhlaupi, 
eldi og/eða að viðkomandi fái í sig rafstraum.  

 

Viðvörun! Viðurkenndur þjónustuaðili verður 
að sjá um að skipta um hluti í rafkerfinu 
(straumsnúru, tengil eða pressu).  
1. Það má ekki lengja straumsnúru.  
2. Gætið þess að tengillinn sé ekki klemmdur 
eða skemmdur á bak við tækið. Klemmdur eða 
skemmdur tengil getur ofhitnað og valdið eldi.  
3. Gætið þess að aðgengi sé að straumtengli 
tækisins.  
4. Ekki toga í straumsnúruna.  
5. Ef innstungan er laus, ekki stinga tengli í 
hana. Það er hætta á höggi af völdum 
rafstraums eða hætta á eldi.  
6. Það má ekki nota tækið án þess að hlíf sé 
yfir peru í inniljósi.  
Þetta tæki er þungt Sýnið aðgát þegar það er 
hreyft til.  
Ekki fjarlægja eða snerta hluti í frystihólfi ef 
hendur eru rakar/blautar, því þetta getur valdið 
skaða á húð eða frostbiti.  
Varist að tækið standi langdvölum í beinu 
sólarljósi.   

Dagleg not  

 

Ekki setja heitt ílát á plasthluti í tækinu.  

 

Ekki geyma eldfimt gas og vökva í tækinu, 
því þetta getur sprungið.  

 

Ekki staðsetja matvæli beint við loftúttök á 
bakhliðinni. 7)  

 

Fryst matvæli á ekki frysta aftur, eftir að þau 
hafa verið affryst.  

 

Geymið forpökkuð fryst matvæli í samræmi 
við leiðbeiningar framleiðanda frystu 
matvælanna.  

 

Fylgið vel tilmælum framleiðanda varðandi 
geymslu á matvælum. Sjá viðeigandi 
leiðbeiningar.  

 

Ekki geyma gosdrykki í frystihólfinu, vegna 
þess að það myndar þrýsting á innihaldið, 
sem getur valdið því að umbúðirnar springi 
og útkoman er skemmdir á tækinu.  

 

Frostpinnar geta valdið frostbiti, ef þeir eru 
borðaðir beint úr frystihólfinu.  

Umhirða og hreinsun  
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Áður en farið er í viðhald, slökkvið á tækinu 
og takið það úr sambandi við rafstraum.  

 
Ekki hreinsa tækið með áhöldum úr málmi.  

 
Ekki nota beitta hluti til að fjarlægja frost og 
hríma úr tækinu. Notið sköfu úr plasti.  

 
Athugið reglulega niðurfall í ískápnum fyrir 
vatn sem safnast saman við affrystingu. 
Hreinsið niðurfallið ef þörf krefur. Ef 
niðurfallið stíflast þá safnast vatn saman í 
botni tækisins.   

Uppsetning   

Mikilvægt! Fylgið vandlega leiðbeiningum 
varðandi raftengingar í sérstökum kafla þar að 
lútandi.  

 

Takið tækið úr umbúðunum og athugið ef 
skemmdir hafa orðið á því. Ekki tengja tækið 
ef það hefur orðið fyrir skemmdum. Tilkynnið 
um hugsanlegar skemmdir á þann stað þar 
sem tækið var keypt Geymið umbúðirnar ef 
þetta á við.  

 

Það er mælt með að bíða í hið minnsta fjórar 
klukkustundir með að tengja tækið til að leyfa 
olíunni að flæða til baka í pressuna.  

 

Næg hringrás lofts þarf að vera í kring um 
tækið, vanhöld á því getur valdið yfirhitnun.  

 

Fylgið leiðbeiningum varðandi uppsetningu til 
að tryggja næga hringrás lofts.  

 

Þegar þess er kostur þá á tækið að snúa 
með bakið upp að vegg til að komast hjá því 
að snerta heita hluti (pressu, þéttigrind) og 
komast hjá því að brenna sig.  

 

Ekki má staðsetja tækið nálægt ofnum eða 
eldavélum.  

 

Gætið þess að aðgengi sé að straumtengli 
tækisins eftir uppsetningu.  

 

tengið aðeins við drykkjarvatn (þegar slíkt á 
við).   

Þjónusta  

 

Öll vinna við rafmagn eða pípulagnir vegna 
uppsetningar á þessu tæki ætti að vera 
framkvæmd af til þess hæfum aðila.  

 

Aðeins viðurkenndur þjónustuaðili má 
þjónusta vélina og það á að nota varahluti frá 
framleiðanda.   

Verndun umhverfisins  

 

Þetta tæki inniheldur ekki lofttegundir sem geta 
skaðað ósónlagið, hvorki kælivökvi né 
einangrunarefni. Þessu tæki á ekki að farga 
með almennu sorpi og úrgangi. 
Einangrunarefni innihalda eldfimar lofttegundir. 
Farga á þessu tæki í samræmi við viðeigandi 
reglugerðir, sem eru tiltækja hjá staðbundnum 
yfirvöldum. Varist skemmdir á kælieiningunni, 

sérstaklega að aftan við varmaskiptinn. Efni 
sem eru notuð í þessu tæki og eru merkt með 

 eru endurnýtanleg.   

Notkun   

Kveikt á tækinu  
Setjið kló í veggtengil.  
Snúið hitastillingu réttsælis í miðlungs stillingu.   

Slökkt á  
Til að slökkva á tækinu er hitastýringunni snúið 
í stillingu "O".   

Stilling á hitastigi  
Sjálfvirk stýring er á hitastigi.  
Framkvæmið eftirfarandi við notkun á tækinu:  
Snúið hitastýringu í átt að lægri stillingu til að 
fá fram lágmarks kulda.  
Snúið hitastýringu í átt að hærri stillingu til að 
fá fram hámarks kulda.   

 Miðlungsstilling er almennt séð sú 
heppilegasta.  

Á hinn bóginn á að velja nákvæma stillingu 
með það í huga að hitastig inni í tækinu 
byggist á eftirfarandi:   

 

Hitastigi í herberginu.  

 

Hve oft hurðin er opnuð.  

 

Magni matvæla sem verið er að geyma.  

 

Staðsetningu á tækinu.  
Mikilvægt! Ef umhverfishitinn er hár og 
skápurinn er fullhlaðinn, og stilltur á lægsta 
hitastig, þá kann hann að ganga stöðugt, sem 
getur valdið því að hrím myndist innan á 
bakhliðinni. Í þessu tilfelli verður að stilla á 
hærra hitastig til að leyfa sjálfvirka affrystingu 
og þar með minni orkunotkun.  

Fyrstu not   

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



4 

Dagleg not   

Frysting á ferskum matvælum  
Frystirýmið hentar til frystingar á matvælum og 
geymslu á frystum og djúpfrystum matvælum 
um lengri tíma.  
Það er ekki nauðsynlegt að breyta frá 
miðlungsstillingu þegar verið er að frysta 
matvæli.  
Sníð hitastillingu á hærri stillingu til að fá fram 
hámarkskulda til að fá hraðari frystingu.   

Mikilvægt! Við þessar aðstæður getur hitastig 
í kælirými farið niður fyrir 0°C. Ef þetta gerist, 
stillið á minni kælingu.   

Geymsla á frystum matvælum  
Við fyrstu not, eða þegar tækið hefur ekki verið 
notað í einhvern tíma, stillið á hærri stillingu og 
látið skápinn ganga í hið minnsta 2 klst áður en 
matvæli eru sett í skápinn.   

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.   

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 sem æskilegt er   

 

Góð ráð   

Eðlileg hljóð við notkun  

 

Þú gætir heyrt dauf hljóð, eins og gutl eða 
loftbóluhljóð, þegar kælivökva er dreift um 
kælikerfið. Þetta er í lagi.  

 

Þegar kælipressan er í gangi þá er 
kælivökva dælt um kerfið og þú heyrir 
suðhljóð og slátt frá pressunni. Þetta er í lagi.  

 

Þensla vegna hita getur valdið skyndilegu 
snarkhljóði. Þetta er eðlileg og skaðlaus 
viðbrögð. Þetta er í lagi.  

 

Þegar pressan fer í gang og slekkur á sér, þá 
heyrist dauft smelluhljóð í 
hitastillibúnaðinum. Þetta er í lagi.   

Ráð til orkusparnaðar  
Ekki opna hurðina of oft, né skilja hana lengi 
eftir opna að óþörfu  
Ef umhverfishitinn er hár og hitastillir er stilltur 
á of lágt hitastig, ásamt því að skápurinn er 
fullhlaðinn,  þá kann pressan að ganga 
stöðugt, sem getur valdið því að frost eða hrím 
myndist á uppgufunareiningunni.  
Í þessu tilfelli verður að stilla á hærra hitastig til 
að leyfa sjálfvirka affrystingu og þar með minni 
orkunotkun.   
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Ráð varðandi kælingu á ferskum matvælum  
Til að ná sem bestum árangri:  

 
ekki geyma heit matvæli eða vökva sem gufa 
upp í kælinum.  

 
lokið eða pakkið inn matvælum, sérstaklega 
ef þau eru lyktarsterk.  

 
Staðsetjið matvæli þannig að loft nái að leika 
um þau.   

Ráð varðandi kælingu  
Hagkvæm 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.   

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.   

Umhirða og hreinsun   

 

Varúð! Takið ísskápinn úr sambandi áður en 
nokkurt viðhald er framkvæmt.   

 

Þetta tæki er með vetniskolefni í kælieiningu. 
Viðhald og áfyllingu á kælivökva á aðeins 
viðurkenndur þjónustuaðili að framkvæma.   

Regluleg hreinsun  
Það þarf að hreinsa skápinn reglulega.   

 

Hreinsið skápinn að innan með volgu vatni 
og mildri sápu.  

 

Athugið hurðarþéttingar reglulega til að 
tryggja að þær séu hreinar og lausar við rusl.  

 

Hreinsið og þurrkið vel.   

Mikilvægt! Ekki draga í, hreyfa eða skemma 
rör og/eða kapla inni í skápnum.  
Ekki nota sápuefni, ræstiduft, lyktarsterk 
hreinsiefni eða bón til að hreinsa innanrýmið, 
því þetta getur skemmt yfirborðið og skilið eftir 
sterka lykt.   

Hreinsið varmaskiptinn (svarta grillið að aftan) 
og kælipressuna með bursta eða ryksugu. 
Þessi aðgerð eykur kæligetuna og dregur úr 
orkunotkun.   

Mikilvægt! Sýnið aðgát að skemma ekki 
kælikerfið.   

Mörg almenn yfirborðshreinsiefni fyrir eldhús 
geta skemmt plastefnin sem eru notuð í þessu 
tæki. Vegna þess er mælt með að þetta tæki 
sé aðeins hreinsað að utan með heitu vatni 
með smávegis af mildri uppþvottasápu.  
Setjið skápinn aftur í samband við rafstraum 
að hreinsun lokinni.   
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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 yfir matinn sem þar er. Notið 
sérstakt áhald sem fylgir með og er í 
niðurfallinu þegar þú færð skápinn til þín.   

  

Frystihólfið affryst  

 

Það bætist reglulega við hrím á hillur og efst í 
frystihólfið.  
Mikilvægt! Affrystið frystihólfið hvenær sem 
þykkt á hrími fer yfir 3 til 5 mm.   

Fylgið eftirfarandi skrefum til að fjarlægja 
hrímið.  
1. Slökkvið á skápnum.  
2. Fjarlægið öll matvæli, pakkið þeim inn í 
nokkur lög af dagblaðapappír og setjið á 
kaldan stað.  
3. Skiljið hurðina eftir opna.  
4. Þegar affrysting er yfirstaðin, þurrkið 
innanrýmið vel  og setjið tappann í aftur.  
5. Kveikið á tækinu.  
6. Stillið hitastilli til að fá fram mesta kælingu 
og látið skápinn ganga á þessari stillingu í tvær 
til þrjár klst.  
7. Setjið 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.   

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 rafstraum. 

 

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.  

Ef skápurinn er hafður í gangi, biðjið einhvern 
að líta eftir honum til að koma í veg fyrir að 
matvæli í honum skemmist vegna straumrofs.  
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Hvað á að gera ef  

 
Viðvörun! Hafið í huga áður en bilanaleit fer 
fram!  
Takið skápinn úr sambandi við rafstraum.  

Aðeins hæfur rafvirki eða til þess hæfur aðili 
verður að framkvæma þá bilanaleit sem ekki 
er útskýrð í þessari handbók.  
Mikilvægt! Það eru ákveðin hljóð til staðar í 
venjulegri notkun (pressa,hringrás kælivökva),  

Vandamál Hugsanleg orsök Lausn 
Of mikill hávaði heyrist frá 
skápnum  

Skápurinn stendur ekki rétt.  Athugið að skápurinn standi 
stöðugur (allir fjórir fætur 
standi á gólfinu 

Skápurinn gengur ekki. Inniljósið 
logar ekki. 

Slökkt er á skápnum Kveikið á tækinu 

 

Innstungan er ekki nægilega 
vel sett í.  

Stingið innstungu rétt í 
tengilinn 

 

Tækið fær ekki straum.  
það er engin spenna á tenglinum. 

Prófið tengilinn með því að 
stinga öðru raftæki í 
samband.  
Hafið samráð við rafvirkja.  

Það kviknar ekki á inniljósinu. 

 

Ljósið er í biðstöðu.  Opnið og lokið hurðinni 

 

Peran er sprungin Sjá "Skipt um peru".  
Pressan gengur stöðugt.  Hitastig er ekki rétt stillt.  Stillið á hærra hitastig.  

 

Hurðin er ekki rétt lokuð.  Sjá "Hurðinni lokað".  

 

Hurðin hefur verið opnuð of oft. Ekki hafa hurðina opna lengur 
en nauðsynlegt er.  

 

Hitastig vöru í skápnum er  
of hátt 

Látið vöruna kólna í 
herbergishita áður en hún er 
sett í kælinn.  

 

Of hátt hitastig er í herberginu. Minnkið hitann í herberginu.  
Vatn flæðir á bakplötu kælisins

 

Vatn safnast á bakplötuna við 
sjálfvirka affrystingu.  

Þetta er í lagi.  

Vatn safnast í kæliskápnum  Útstreymi vatns er stíflað.  Hreinsið vatnsniðurfallið.  

 

Vörur hindra að vatn geti  
runnið í vatnssöfnunarílátið.   

Gangið úr skugga um að 
vörur snerti ekki bakplötuna 

Vatn lekur á gólfið Vatnið nær ekki að flæða í 
uppgufunarbakkann sem er 
fyrir ofan pressuna.  

Tengið affall fyrir bræðsluvatn 
við uppgufunarbakkann. 

Hitastigið í skápnum er of lágt

 

Hitastillið er ekki rétt stillt.  Stillið á hærra hitastig.  
Hitastigið í skápnum er of hátt.

 

Hitastillið er ekki rétt stillt.  Stillið á lægra hitastig.  

 

Hurðin er ekki rétt lokuð.  Sjá "Hurðinni lokað".  

 

Hitastig vöru í skápnum er  
of hátt.  

Látið vöruna kólna í 
herbergishita áður en hún er 
sett í kælinn.  

 

Margar vörur settar í geymslu 
samtímis.  

Setji færri vörur inn í einu.  

Hitastig í kæliskápnum er of  
hátt. 

Það er engin hringrás á köldu 
lofti í kælirýminu. 

Gangið úr skugga um að það 
sé hringrás kalds lofts í 
skápnum. 

Hitastig í frystihólfinu er of  
hátt.  

Vörur standa of þétt  Geymið hluti þannig að 
hringrás lofts haldist. 

Það er of mikið hrím Matvælum er ekki rétt pakka  
inn.  

Pakkið matvælum rétt inn 

 

Hurðin er ekki rétt lokuð.  Sjá "Hurðinni lokað".  

 

Hitastillið er ekki rétt stillt.  Stillið á hærra hitastig. 
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Skipt um peru.   

1. Takið skápinn úr sambandi við rafstraum.  
2. Losið skrúfu úr peruhlíf.  
3. Fjarlægið peruhlíf (sjá nánar á mynd).  
4. Setjið nýja peru í staðinn með sama styrk 
(hámarksstyrkur er sýndur á peruhlífinni).  
5. Setjið peruhlífina á sinn stað.  
6. Herðið skrúfu í lampahlíf.  
7. Setjið skápinn í samband við rafstraum.  
8. Opnið hurðina. Gangið úr skugga um að það 
kvikni á perunni   

    

Hurðinni lokað  

1. Hreinsið hurðarþéttingar.  
2. Stillið hurðina ef þörf krefur. Sjá kafla um 
uppsetningu.  
3. Skiptið um gallaðar hurðaþéttingar ef þörf 
krefur  Hafið samráð við þjónustuverkstæði..   

Tæknilýsing 

Stærðir Hæð 1404 mm  

 

Breidd 545 mm  

 

Dýpt 604 mm  
Tími án straums  19 klst 
Tæknilýsingu er að finna á upplýsingaplötu 
vinstra megin í skápnum að innan og á 
orkumiða.   

Uppsetning  
Lesið kafla um öryggi vandlega áður en tækið 
er sett á sinn stað og tekið í notkun.   

Staðsetning  
Setjið skápinn á stað þar sem 
umhverfishitastig er í samræmi við flokkun sem 
fram kemur á upplýsingaplötu.   

Umhverfis- 
flokkun 

Umhverfis- 
hitastig  

SN +10°C til + 32°C  
N +16°C til + 32°C 
ST +16°C til + 38°C 
T +16°C til + 43°C  

 

Bakstýringar   

Í pokanum fyrir upplýsingaefni fylgja tvær 
bakstýringar með, sem þarf að koma fyrir eins 
og sýnt er á myndinni.   

1. Setjið stýringarnar í götin. Gangið úr skugga 
um að örin (A) snúi eins og sýnt er.  
2. Snúið andsælis í 45° þar til að þær læsast 
fastar.   

  

Hallastilling  
Gangið úr skugga um að skápurinn standi rétt 
þegar hann er settur á sinn stað. Þessu er 
hægt að ná með tveimur stillifótum að framan.   
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Staðsetning  
Ískápinn á að vera staðsettur á þurrum og vel 
loftræstum stað, fjarri hitagjöfum á borð við 
ofna, hitakúta eða beinu sólarljósi. Að það sé 
nægilega góð loftræsting umhverfis skápinn og 
að loftrásir undir skápnum og á bak við hann 
séu ekki hindraðar  
Rými fyrir loftræstingu a) beint fyrir ofan 
skápinn, eða b) fyrir aftan hann sé minnst 100 
mm. Best er á hinn bóginn að skápurinn sé 
ekki staðsettur undir yfirhangandi 
skápaeiningum. Nákvæm hallastilling er tryggð 
með einum eða fleiri stillanlegum fótum.  
Ef skápurinn er staðsettur í horni og hlið með 
lömum snýr að vegg, verður að vera minnst 10 
mm bil að  vegg svo að hægt sé að opna 
hurðina og fjarlægja hillur.   

  

Viðvörun! 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.   

Hurðaropnun snúið við.   

Mikilvægt! Við mælum með að þetta sé 
framkvæmt með öðrum aðila sem myndi styðja 
við hurðina á meðan aðgerðinni stendur.   

Framkvæmið eftirfarandi skref til að snúa 
hurðinni við:   

1. Takið skápinn úr sambandi við rafmagn.  
2. Opnið hurðina á frystinum. Losið lömina.   

  

3. Fjarlægið hurðirnar með því að draga 
lítillega í þær og fjarlægið lömina.   
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4. Fjarlægið hlífar yfir götum á hinni hliðinni.   

  

5. Losið báða stillifætur og skrúfur úr löm að 
neðan. Fjarlægið lömina að neðan og setjið á 
hina hliðina.   

  

6. Skrúfið botnskrúfuna fjær úr og setjið hana í 
hinum megin.   

  

7. Skrúfið festipinna fyrir efri hurð úr.   

  

8. Skrúfið pinnann í hinum megin.   

  

9. Setjið hurðir á pinna og komið þeim fyrir á 
sinum stað. Setjið lömina á sinn stað.   

  

10. Á hinni hliðinni, setjið hlífar sem fylgdu með 
í poka yfir aukahluti, í götin.  
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11. Herðið lömina. Gangið úr skugga um að 
hurðirnar séu rétt stilltar.  
12. Losið handfang af (ef við á) og setjið á hina 
hliðina.  
13. Setjið skápinn á sinn stað. stillið halla, 
bíðið í hið minnsta fjórar klst og setjið síðan í 
samband við rafmagn.  
Við lokaprófun, gangið úr skugga um að:  

 

Allar skrúfur séu hertar.  

 

Allar hurðir opnist og lokist rétt.  
Ef umhverfishiti er lágur (t.d að vetrarlagi), þá 
passar þéttikanturinn kannski ekki alveg. Í því 
tilfelli, bíðið eftir því að þéttikanturinn nái að 
aðlagast.  
Í því tilfelli að þú vilt ekki framkvæma þetta 
sjálf(ur), hafið samráð við þjónustuverkstæðið. 
Starfsmaður þjónustuverkstæðis getur snúið 
hurðunum við á þinn kostnað.   

Tenging við rafmagn   

Gangið úr skugga um að spenna og rið í 
rafkerfi hússins sé í samræmi við það sem 
fram kemur á upplýsingaplötu, áður en sett er í 
samband.  
Tækið verður að vera jarðtengt. 
Rafmagnssnúran er með jarðtengdri kló. Ef 
innstungan er ekki jarðtengd, tengið skápinn 
með sérstakri jarðtengisnúru í samræmi við 
reglugerð, að höfðu samráði við rafvirkja.   

Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð sé 
framangreindum öryggisvarúðarráðstöfunum 
ekki fylgt.  
Þetta tæki er í samræmi við tilskipanir ES.  

Ráð varðandi umhverfið   

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum gefur 
til kynna að þessa framleiðslu á ekki að 
meðhöndla sem úrgang frá heimilum.. Í staðinn 
á að koma henni á viðeigandi söfnunarstað 
fyrir endurvinnslu á raftækjum og 
rafeindabúnaði. Með því að tryggja að þessari 
vöru er fargað á réttan hátt, þá kemur þú í veg 
fyrir neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu, sem 
gæti orsakast af rangri förgun á þessari vöru. 
Varðandi nákvæmari upplýsingar um förgun á 
þessari vöru, hafið samráð við yfirvöld, 
móttökustað á vörum til förgunar eða söluaðila 
þar sem varan var keypt.   




