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UM ÖRYGGI 
Lesið leiðbeiningarnar vel áður en kæliskápurinn er 
settur upp til að koma í veg fyrir óhöpp og tryggja 
rétta notkun. Tryggt sé 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.  
Fylgir varúðarreglum í þessum leiðbeiningum til að 
koma í veg fyrir skaða á fólki eða hlutum. 
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skaða sem verður 
vegna rangrar uppsetningar og notkunar.  
 

Öryggi barna og annarra  

 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.  

 Ekki láta börn nota tækið án eftirlits, og gætið 
þess að þau leiki sér ekki með tækið.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum. Hætta er á 
köfnun.  

 Ef tækinu er fargað: 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 um öryggi.  
Viðvörun!  
Haldið loftrásum lausum við hindranir, bæði á 
skápnum sjálfum og í innréttingu.  

 Þetta tæki er ætlað til að geyma matvæli og 
framleiðslu kaldra drykkja með eða án kolsýru í 
venjulegu heimilishaldi eins og útskýrt er í 
þessari notendahandbók.  

 Ef gashylkið er notað til annars en þar er ætlað, 
eða fyllt er á það af aðila sem er ekki til þess 
hæfur, þá fellur öll ábyrgð sjálfkrafa úr gildi.  

 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.  

 Perur 2) Þetta tæki notar sérstakar perur, sem 
eru sérstaklega ætlaðar til nota í 
heimilistækjum.  

 Þær eru ekki ætlaðar til lýsingar í venjulegum 
herbergjum.  

 
Dagleg notkun  

 Ekki setja heitt ílát á plasthluti í tækinu.  

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

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

 
1) Ef lampahlíf er til staðar  
2) Ef peran er til staðar  
3) Ef reiknað er með tengingu við vatn. 
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Viðhald og hreinsun  

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

 Ekki hreinsa tækið með áhöldum úr málmi.  

  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 tvær 
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 3)  

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 X eru 
endurnýtanleg.  

STJÓRNBORÐ 

 
A - Hnappur til að kveikja/slökkva  
D - Virknihnappur  
B - Hnappur til að stilla hitastig  

E - Staðfestingarhnappur  
C - Skjár fyrir hitastig og virkni  

 

Skjár / Tilvísun  

 

 
 
 

1   Vísun á hitastig  

2   Viðvörun  

3   Innkaupavirkni  

4   Barnaöryggi  

5   Auka rakavirkni  

6   Jákvæð vísun á hitastig  

7   Sparnaðarvirkni  
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Kveikt á tækinu  

Setjið kló í veggtengil Ef ekki kviknar á skjánum: 
Ýtið á hnapp A til að kveikja á tækinu.  
Veljið hátt sparnaðar (Eco) fyrir hagkvæmustu 
geymslu á matvælum. Hitastigið í kæliskápnum er 
stillt á +5°C.  
Sjá kafla "Stilling á hitastigi" til að breyta um stillingu  
Athugið! Ef hurðin stendur opin í nokkrar mínútur 
þá slokknar sjálfkrafa á ljósinu. Það kviknar aftur á 
ljósinu þegar hurðinni er lokað og hún opnuð á ný.  

Slökkt á  

Það er slökkt á tækinu með því að ýta á hnapp A, 
þegar niðurtalningin -3 -2 -1 er yfirstaðin.  

Stilling á hitastigi  

Ýtið á hnapp B til að stilla hitastigið.  
Núverandi hitastig blikkar og þegar ýtt er á hnapp B 
á ný þá er hægt að breyta stilltu hitastigi um eina 
gráðu í einu.  
Valið hitastig næst innan 24 klst.  

Valmynd fyrir virkni  
Ýtið á hnappinn (D) til að opna valmynd fyrir virkni.  
Hver virkni er staðfest með því að ýta á hnappinn 
(E). Ef valin virkni er ekki staðfest innan nokkurra 
sekúndna, þá skiptir skjárinn yfir í venjulega 
skjámynd.  
Eftirfarandi virkni er hægt að stilla:  

 Barnalæsing  

 Innkaupavirkni  

 Sparnaðarvirkni  

 Auka rakavirkni  

Barnalæsing  

Það er kveikt á barnalæsingu með því að ýta á 
hnapp D (hugsanlega nokkrum sinnum), þar til að 

viðkomandi tákn birtist .  
Það þarf að staðfesta stillinguna með því að ýta á 
hnapp E innan nokkurra sekúndna. Það heyrist 
hljóðmerki og það kviknar á táknmyndinni Svo lengi 
sem þessi virkni er virk þá er ekki hægt að breyta 
stillingu með hnöppunum.  
Virknin er gerð óvirk með því að ýta hvenær sem er 
á hnapp D, þá blikkar viðkomandi táknmynd, og 
staðfesta síðan með hnappi E.  
 

Innkaupavirkni  

Ef það er nauðsynlegt að setja mikið magn af 
heitum matvælum í kæliskápinn, til dæmis eftir 
innkaup, þá er mælt með að virkja innkaupavirknina 
til að kæla matvælin hraðar og komast hjá því að 
annar matur í kæliskápnum hitni.  
Það er kveikt á innkaupavirkninni með því að ýta á 
hnapp D (hugsanlega nokkrum sinnum), þar til að 

viðkomandi tákn birtist  Það þarf að staðfesta 
stillinguna með því að ýta á hnapp E innan nokkurra 
sekúndna. Það heyrist hljóðmerki og það kviknar á 
táknmyndinni  
Það slokknar sjálfvirkt á innkaupavirkni eftir 6 klst.  
Virknin er gerð óvirk með því að ýta hvenær sem er 
á hnapp D, þá blikkar viðkomandi táknmynd, og 
staðfesta síðan með hnappi E.  

Sparnaðarvirkni  
Það er kveikt á sparnaðarvirkni með því að ýta á 
hnapp D (hugsanlega nokkrum sinnum), þar til að 

viðkomandi tákn birtist  (eða með því að stilla 
hitastigið á + 5°C).  
Staðfestið stillinguna með því að ýta á hnapp E 
innan nokkurra sekúndna. Það heyrist hljóðmerki og 
það er stöðugt kveikt á táknmyndinni.  
Í þessari stillingu er sjálfkrafa stillt á valið hitastig 
(+5°C), og þannig nást fram bestu aðstæður til að 
geyma matvæli.  
Hægt er að gera virknina óvirka á völdum 
tímapunkti með því að breyta hitastigi í kæli- eða 
frystihlutanum.  

Auka rakavirkni  
Ef þörf er talin á því að auka rakastigið í 
kæliskápnum, þá er ráðlegt að gangsetja auka 
rakavirkni.  
Það er kveikt á aukinni rakavirkni með því að ýta á 
hnapp D (hugsanlega nokkrum sinnum), þar til að 

viðkomandi tákn birtist   
Staðfestið stillinguna með því að ýta á hnapp E 
innan nokkurra sekúndna. Það heyrist hljóðmerki og 
það er stöðugt kveikt á táknmyndinni.  
Virknin er gerð óvirk með því að ýta hvenær sem er 
á hnapp D nokkru sinnum, þar til að viðkomandi 
táknmynd blikkar, og staðfesta síðan með hnappi 
E).  

Frívirkni H  
Frívirknin stillir hitastigið á um það bil +15°C. Virknin 
gerir mögulegt að hafa hurðina á kæliskápnum 
lokaða í lengri tíma (t.d. í sumarfríi), þegar 
skápurinn er tómur án þess að það myndist slæm 
lykt.  
Frívirknin H er sett á með því að ýta á hnapp B. 
Með því blikkar núverandi hitastig á skjánum. Ýtið 
aftur á hnapp B.  
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Ýtið á hnapp E til að staðfesta valið, þegar 
bókstafurinn H sést á skjánum (hljóðmerki heyrist), 
eða bíðið í nokkrar sekúndur (ekkert hljóðmerki 
heyrist).  
Ískápurinn er núna stilltur á Frívirkni í hætti 
sparnaðar, og táknmyndin sýnir H. Hægt er að gera 
virknina óvirka á völdum tímapunkti með því að 
breyta hitastigi í kæli- eða frystihlutanum  

 
Viðvörun! Kæliskápurinn verður að vera tómur 
þegar Frívirknin er sett á.  

Viðvörun fyrir opna hurð  

Það heyrist viðvörun ef hurðin stendur opin í meira 
en nokkrar mínútur. Viðvörun fyrir opna hurð er 
eftirfarandi:  

 Blikkandi táknmynd   

 Hljóðmerki  
Þegar ástandið er eðlilegt á ný (hurðin er lokuð) þá 
hættir viðvörunin. 
Þegar hljóðmerki heyrist er hægt að slökkva á því 
með því að ýta á hnappinn (E).  
 
 

VATNSSKAMMTARI  

 
 

1 Vísun á barnalæsingu  

2 Hnappur fyrir kolsýrt vatn  

3 Hnappur fyrir kranavatn  

4 Vísun á vatnssíu  

5 Vatnsstútur  

6 Spjald  

7 Lýsing  

Barnalæsing  

Barnalæsingin kemur virk frá verksmiðju.  
 
Tímabundin aflæsing  
Ýtið á hnapp 2 eða 3 í um það bil þrjár sekúndur 
þar til að það slokknar á ljósi fyrir barnalæsingu.  
Barnalæsingin kemur sjálfvirkt á aftur eftir um það 
bil 3 sekúndur.  
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Varanleg aflæsing  
Ýtið samtímis á hnappa 2 og 3 í um það bil þrjár 
sekúndur.  
Hnappar 2 og 3 lýsa sem gefur til kynna aflæsingu 
og gaumljós fyrir barnalæsingu (1) slokknar.  
 
Stilling á barnaöryggi:  
Ýtið samtímis á hnappa 2 og 3 í um það bil þrjár 
sekúndur.  
Virknin er gefin til kynna með því að gaumljós fyrir 
barnalæsingu logar.  
 
Val og aftöppun á vatni  
Veljið kolsýrt vatn (2) eða kranavatn (3) áður en 
aftöppun vatns er sett í gang. Raunverulegt val á 
vatni er gefið til kynna með því að það loga ljós í 
viðeigandi hnappi.  
Það er hægt að skipta um vatn þegar vatni er 
tappað af.  
Vatni er tappað af með því að ýta glasi eða öðru 
íláti að spjaldinu (6). Dragið glasið eða ílátið til baka 
til að stöðva vatnsrennslið.  
Hugsanlegir dropar og leki safnast saman í 
dropabakka undir vatnsskammtaranum. Hægt er að 
losa dropabakkann af og tæma eftir þörfum.  

 
Ljós  
Ljós við vatnsskömmtun (7) kviknar sjálfkrafa þegar 
vatni er tappað af.  
 
Stöðugt ljós  
1. Athugið hvort kveikt sé á vatnsskömmtun.  
2. Ýtið á hnappinn fyrir kranavatn (3) þar til að ljósið 
kviknar (ca. þrjár sekúndur).  
Ljósstyrkur er nú um 50% þar til að 
vatnsskömmtunin er notuð.  
 
Slökkt á ljósinu  
1. Athugið hvort kveikt sé á vatnsskömmtun.  
2. Ýtið á hnappinn fyrir kranavatn (3) þar til að það 
slokknar á ljósinu (ca. þrjár sekúndur).  
 
Gaumljós fyrir vatnssíu  
Tækið er með gaumljós fyrir vatnssíu, jafnvel þótt 
vatnssíur séu ekki afgreiddar á ákveðnum 
mörkuðum. Það er ekki þörf á vatnssíu á Íslandi  
Þegar það kviknar á gaumljósi fyrir vatnssíu, þá á 
að ýta á hnapp fyrir kranavatn (3) í nokkrar 
sekúndur til að núllstilla vísun á vatnssíu.  
 

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  
Athugið að affallsslangan aftan á skápnum liggi í 
skál fyrir affallsvatn á pressunni.  

 
 

DAGLEG NOTKUN  
Notkun á kæliskápnum  
Stilla á hitastigið í kæliskápnum á milli +2°C og 
+8°C.  
Við venjulega notkun sýnir skápurinn stillt hitastig.  

 
Venjulegast er miðjustilling sú sem hentar best.  
Þegar nákvæm stilling er valin er rétt að hafa í huga 
að hitastigið í skápnum fer eftir:  

 Herbergishita  

 Hve oft hurðin er opnuð  

 Magni matvæla  

 Staðsetningu tækisins  
 
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 bakveggnum. 
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Í þessu tilfelli verður að stilla á hærra hitastig til að 
leyfa sjálfvirka affrystingu og þar með minni 
orkunotkun.  
 
"Taste Guard" lyktarsía  
Skápurinn er búinn kolasíu sem er á bak við lok á 
loftinntaki.  
Sían hreinsar óæskilega lykt úr lofti kælihlutans, 
þannig að maturinn geymist betur.  
Við afhendingu á er kolasían í plastpoka.  
Sjá "Ísetningu á "Taste Guard" lyktarsíu" varðandi 
leiðbeiningar.  
Mikilvægt. Sjáið til þess að lok á loftinntaki sé lokað 
svo að sían virki rétt.  
 
Færanlegar hillur  
Hliðar ísskápsins eru með brautum, svo það er 
hægt að staðsetja hillur þar sem þörf er á.  
Sumum hillunum þarf að lyfta að aftan áður en hægt 
er að taka þær út.  
Mikilvægt! Ekki flytja hilluna fyrir ofan 
grænmetisskúffuna. Hún tryggir rétta hringrás lofts.  

 
 
Grænmetisskúffa  
Skúffan hentar til geymslu á ávöxtum og grænmeti.  
Í sumum gerðum er skúffan með milligerði sem 
hægt er að setja í mismunandi stöðu, þannig að 
hægt er að skipta skúffunni að óskum notenda.  
Hægt er að fjarlægja alla innri hluta skúffunar fyrir 
þvott.  
 
Flöskuhilla  
Setjið flöskuhilluna á sinn stað og flöskurnar í (með 
opið fram).  
Mikilvægt! Ef hillan er sett í lárétt verða flöskurnar 
að vera lokaðar.  

 
Þessa flöskuhillu er hægt að setja í hallandi, þannig 
að hægt sé að nota hana fyrir flöskur sem hafa 
verið opnaðar.  
Þetta er gert með því að draga hilluna fram þannig 
að hægt sé að lyfta framendanum upp og renna inn 
í næstu braut.  

 
 
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.  
Mikilvægt! Ekki færa neðstu hilluna á hurðinni.  
Hún tryggir rétta hringrás lofts.  
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Góð ráð  
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.  
 
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.  
 
Ráð varðandi hitastig í kæliskáp  
Hæfilegt hitastig í kæliskáp er um það bil +5°C. Ef 
hnappi fyrir hitastilli er snúið á +5°C, sýnir það 
jafnaðarhitastig fyrir kæliskápinn. Það er eðlilegt að 
það sé eilítið hærra hitastig efst í skápnum.  
Ef umhverfishitinn er hár og hitastillir er stilltur á of 
lágt hitastig, ásamt því að skápurinn er fullhlaðinn,  
þá kann pressan að ganga stöðugt. Ef of mikill kuldi 
er í skápnum á að velja hærri stillingu á hitastigi.  
Mikilvægt! Varist að setja matvæli upp við, eða of 
nálægt skynjaranum fyrir hitastig. Þetta getur 
orsakað of lágt hitastig.  

 
 
Ef þú hefur hug á að kanna hitastig matvæla í 
skápnum, þá er hægt að setja glas með vatni í 
miðju skápsins og setja réttan hitamæli með 
nákvæmni +/– 1 °C í glasið. Hægt er að kanna 
hitastigið eftir um það bil 6 klst. Mælinguna verður 
að framkvæma við stöðugar aðstæður (þ.e. án þess 
að breyta magni matvæla).  
 

 
 

VIÐHALD 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.  
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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.  
Mikilvægt! Sýnið aðgát þegar skápurinn er fluttur 
til, lyftið framendanum svo að hann rispi ekki gólfið.  
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.  
Mikilvægt! Notið ekki sterk sápuefni eða ræstiduft. 
Það mun skaða lakkið eða fingrafaravörnina á 
ryðfríu stáli.  
Setjið skápinn aftur í samband við rafstraum að 
hreinsun lokinni.  

Skipti á "Taste Guard" lyktarsíu  
Skiptið um "Taste Guard" lyktarsíu einu sinni á ári 
þannig að hún virki rétt.  
Nýjar síur með virkum kolum fást í 
raftækjaverslunum.  
Sjá "Ísetningu á "Taste Guard" lyktarsíu" varðandi 
leiðbeiningar.  

Skipt um gashylki  

Fjarlægið gashylkið. Sjá kaflann "Ísetning á 
gashylki"  
Ný gashylki er hægt að kaupa hjá söluaðila.  
 
Hreinsun á vatnsskammtara  
Hreinsið vatnsskammtarann eftir þörfum með 
mjúkum klút og heitu vatni.  
 Hægt er að hreinsa lekabakka vatnsskammtarans 
með volgu sápuvatni. Uppsöfnun kalks á ytri hlið 
vatnsskammtarans er hægt að hreinsa með ediki 
eða útþynntri edikssýru sem hreinsiefni. þurrkið af 
yfirborðinu með rökum klút.  
 
Hreinsun á útloftunarrist  
Hægt er að fjarlægja útloftunarristina fyrir hreinsun.  
Byrjið á því að opna hurðina, og:  
1. Losið ristina að ofan með því að draga hana 
út/niður.  
2. Dragið ristina beint út til að losa hana.  

3. Ryksugið undir skápnum.  

 
 
Hrímhreinsun á kæliskápnum  
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.  
 
Þegar skápurinn er ekki notaður um lengri tíma  
Þegar vatnskerfið er ekki notað í lengri tíma á að 
skrúfa fyrir aðstreymi vatns að skápnum.  
Þegar skápurinn er ekki notaður um lengri tíma á að 
gera eftirfarandi ráðstafanir:  
1. Takið skápinn úr sambandi við rafstraum.  
2. Fjarlægið öll matvæli.  
3. Affrystið skápinn og hreinsið skápinn að innan og 
alla aukahluti.  
4. Skiljið hurðina eftir lítillega opna til að skápurinn 
sé loftræstur og þar með sé losnað við óþægilega 
lykt.  
Hreinsið kerfið vandlega með því að láta renna hið 
minnsta 3 lítra af vatni áður en tækið er tekið í 
notkun á ný. 
  
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.  
 

Hvað á að gera ef... 
Lítil en léttvæg vandamál geta komið upp þegar 
skápurinn er í notkun, sem hægt er að leysa án 
hjálpar tæknimanns. Vandamálunum er lýst í 
eftirfarandi töflu, og lausnir við þeim sem kom í veg 
fyrir ónauðsynleg útgjöld vegna viðgerða.  
 
Mikilvægt! Það eru ákveðin hljóð til staðar í 
venjulegri notkun (pressa,hringrás kælivökva), Þetta 
eru eðlileg hljóð og þýða ekki að það sé eitthvað að.  
 
Mikilvægt! Kæliskápurinn er ekki stöðugt í gangi, 
þannig að ef pressan stöðvast þýðir það ekki að 
straumrof sé í gangi. Það má aldrei snerta neina 
hluti í rafkerfi án þess að taka fyrst skápinn úr 
sambandi við rafmagn.  
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Villa Hugsanleg orsök LAUSN 
Of mikill hávaði heyrist frá 
skápnum  

Skápurinn stendur ekki rétt.  Athugið að skápurinn standi stöðugur (allir fætur 
og hjól standi á gólfinu) Sjá "Hallastilling".  

Of mikill hávaði þegar vatni er 
tappað af.  

Festiband vegna flutnings hefur ekki 
verið fjarlægt af vatnsdælu.  

Fjarlægið bandið. Sjá "Festiband losað af".  

Hljóðmerki heyrist. 
Viðvörunartáknmynd blikkar.  

Hurðin er ekki rétt lokuð.  Sjá "Viðvörun vegna opinnar hurðar". 

Efsti og neðsti ferhyrningurinn 
sést á skjá fyrir hitastig.  

Villa hefur átt sér stað við mælingu á 
hitastigi  

hafið samráð við þjónustuverkstæðið (kælikerfið 
heldur áfram að virka en það er ekki hægt að 
stilla hitastigið).  

Pressan gengur stöðugt.  
 

Hitastilli er kannski rangt stillt.  Veljið hærra hitastig.  

 Hurðin er ekki rétt lokuð.  Sjá "Lokun á hurð".  

 Hurðin er opnuð of fljótt.  Ekki hafa hurðina opna lengur en nauðsynlegt 
er.  

 Of hátt hitastig í matvælum.  Látið vöruna kólna í herbergishita áður en hún er 
sett í kælinn.  

 Of hátt hitastig í herberginu Minnkið hitann í herberginu. 

Það lekur vatn inn í 
kæliskápinn.  

Frárennsli fyrir affrystingarvatn er stíflað.  Hreinsið vatnsniðurfallið.  

 Matvæli hindra að vatn geti runnið í 
vatnssöfnunarílátið.  

Gangið úr skugga um að vörur snerti ekki 
bakplötuna.  

Það lekur vatn út úr skápnum.  Vatnið nær ekki að flæða um niðurfallið í 
uppgufunarbakkann sem er fyrir ofan 
pressuna.  

Tengið affall fyrir bræðsluvatn við 
uppgufunarbakkann.  

Hitastigið í skápnum er of lágt  Hnappur fyrir hitastilli er hugsanlega í 
rangri stöðu.  

Stillið á hærra hitastig.  

Hitastigið í skápnum er of hátt.  Hnappur fyrir hitastilli er hugsanlega í 
rangri stöðu.  

Stillið á lægra hitastig.  

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

 Of hátt hitastig í matvælum.  Látið vöruna kólna í herbergishita áður en hún er 
sett í skápinn.  

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.  

 Margar vörur settar í geymslu samtímis.  Setji færri vörur inn í einu.  

Tækið virkar ekki.  Það er slökkt á tækinu  Kveikið á tækinu.  

 Klóin er ekki nægilega vel sett í 
innstunguna.  

Setjið kló alveg inn í veggtengil  

 Enginn straumur er á tækinu. Enginn 
straumur er á innstungunni.  

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

Of lítil kolsýra í vatninu  Það er nánast engin kolsýra eftir á 
hylkinu.  

Sjá "Kolsýruhylki sett í".  

Of mikil kolsýra í vatninu  Leysið upp með venjulegu vatni.  Sjá "Val og aftöppun á vatni".  

Engin kolsýra  Kolsýruhylkið er tómt.  Sjá "Skipt um gashylki".  

Ekkert eða mjög lítið streymi 
vatns.  

Kolsýruhylkið er tómt.  Sjá "Skipt um kolsýruhylki".  

 Útfellingar í vatninu.  Aftengið og hreinsið síuna í vatnsslöngunni.  

 Stíflað vatnsrennsli Athugið flæði vatns.  

Það kemur aðeins kolsýra þegar 
vatni með kolsýru er tappað af.  

Stíflað vatnsflæði.  Athugið flæði vatns.  

 Útfellingar í vatninu.  Aftengið og hreinsið síuna í vatnsslöngunni.  

Vísun á vatnssíu blikkar.  Lokun.  Sjá "Vísun á vatnssíu 

Vísun á vatnssíu lýsir stöðugt.  Lokun.  Sjá "Vísun á vatnssíu".  

Ljós fyrir vísun á vatnssíu og 
barnalæsingu loga stöðugt.  

innri leki í vatnsflæði.  Hafið samband við þjónustuverkstæði  

Rennsli vatns hættir eftir stutta 
stund.  

farið er yfir hámarkstíma rennslis í tvær 
mínútur.  

Byrjið vatnsaftöppun upp á nýtt.  

Það logar ekki á perunni.  Hurðin er búin að standa opin of lengi.  Lokið hurðinni.  

 Peran er sprungin.  Sjá "Skipt um peru".  

Hurðin rekst í loftristina.  Skápurinn stendur ekki láréttur.  Sjá "Hallastilling".  

Hurðin er ekki samsíða 
innréttingunni.  

Skápurinn stendur ekki láréttur.  Sjá "Hallastilling 

Ef framangreind ráð duga ekki til að leysa vandann: hafið samband við þjónustuverkstæðið.  
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Skipt um peru.  
Skápurinn er búinn ljósdíóðu (LED) með langan 
líftíma. 
Aðeins þjónustuverkstæðið getur séð um skipti á 
peru. Hafið samband við þjónustuverkstæðið. 

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 þjónustuverkstæðið.  
 

TÆKNILÝSING  
   

Stærðir    

 Hæð  1800 mm  

 Breidd  595 mm  

 Dýpt  650 mm  

Rafspenna   230 V  

Rið  50 Hz  

Tæknilýsingu er að finna á upplýsingaplötu vinstra megin í skápnum að innan og á orkumiða.  
 

Vatnsþrýstingur  

Vatnsþrýstingur má minnst vera 1 bar (100 kPa)  hafið samráð við verkstæðið ef vatnsþrýstingur er 
minni en 1 bar.  

Hámark á leyfðum vatnsþrýstingi er 10 bar (1000 
kPa)  

Ef vatnsþrýstingur er yfir 10 bar verður að setja upp 
þrýstijafnara (fæst í byggingavöruverslunum)  

 
Hvert gashylki dugar fyrir 50 til 80 lítra af vatni með 
kolsýru.  
Mikilvægt  

 Ekki tengja skápinn við vatn á stöðum þar sem 
hætta er á að hitastig fari undir frostmark.  

 Ávallt á að tengja tækið við drykkjarvatnslögn.  

 Ávallt á að tengja tækið við kalt vatn.  
 

UPPSETNING  
 

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

 
Staðsetning  
Ef kæliskápurinn stendur undir yfirskáp, á að vera 
minnst 40 mm bil frá efri brún á kæliskápnum að 
neðri brún á yfirskápnum.  
Þannig virkar kæliskápurinn best. Helst ætti ekki 
staðsetja skápinn undir yfirskáp.  
Loftrásin getur verið:  

 Beint yfir skápnum  

 Bak við skápinn og fyrir ofan yfirskápinn.  
Í því tilfelli á rýmið á bak við yfirskápinn að vera 
minnst 50 mm.  
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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.  
 
Flutningsfestingar fjarlægðar  
Skápurinn er með flutningsfestingar sem halda hurð 
og dælu á sínum stað í flutningi.  
þær eru fjarlægðar á eftirfarandi hátt:  
1. Opnið hurðina  
2. Fjarlægið flutningsfestingu af hlið á hurð.  
3. Fjarlægið flutningsfestingu af neðri löm (sumar 
gerðir).  
4. Fjarlægið flutningsfestingu af neðri hlið 
vatnseiningar.  
5. Skerið á band flutningsfestingar fyrir dælu og 
fjarlægið.  
Mikilvægt! Sumar gerðir eru með hljóðeinangrandi 
plötu undir skápnum. Ekki fjarlægja þessa plötu  

 

 
 
Bakstýringar  
Í pokanum fyrir upplýsingaefni fylgja tvær 
bakstýringar með, sem þarf að koma fyrir eins og 
sýnt er á myndinni.  
Festið tvær stýringar á bakhlið skápsins og tvær 
sjálflímandi á neðri hlutann.  

 

Tenging á vatnsslöngu  
Tenging við vatn við krana með 3/4" utanáliggjandi 
skrúfgangi í innan við 1,5 metra fjarlægð frá 
skápnum.  
Látið pípulagnamann sjá um tenginguna ef þörf 
krefur.  
Fjölmargar gerðir af krönum og múffum eru tiltæk á 
markaði.  
Vatnsslangan má ekki vera brotin, klemmd eða 
beygð.  
Gangið úr skugga um að tenging við vatn sé rétt 
framkvæmd og þétt, bæði tenging á skápnum og við 
kranann, áður en skápurinn er settur á sinn stað og 
tekinn í notkun.  
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Herðið skrúfuna með fingrunum.  
Gangið úr skugga um að pakkningin sitji rétt í 
tengistykkinu. 

 Hallastilling  

Gangið úr skugga um að skápurinn standi rétt þegar 
hann er settur á sinn stað. Hallastillið hugsanlega 
fætur með meðfylgjandi lykli.  

 

Ísetning á "Taste Guard" lyktarsíu  
"Taste Guard" lyktarsía er sía með virkum kolum 
sem draga til sín slæma lykt og tryggja að lykt og 
bragð haldist í matvælum og mengi ekki aðrar 
vörur.  
Kolasían er í plastpoka við afgreiðslu til að tryggja 
rétta virkni.  
1. Opnið lok fyrir síu.  

 
2. Takið síuna úr plastpokanum.  
3. Setjið síuna í rauf á bak við lokið.  

 
4. Lokið loki fyrir síu.  
 
Mikilvægt! Meðhöndlið síuna varlega þannig að 
agnir losni ekki af yfirborðinu.  
Gangið úr skugga um að lokið sé vel lokað til að 
tryggja að sían virki rétt.  
 

Vatnskerfið notað í fyrsta sinn.  

Tryggið rétta tengingu á vatni.  
Sjá "Tenging á vatnsslöngu".  
1. Skrúfið frá vatnskrananum.  
2. Kveikið á kæliskápnum (slökkvið og kveikið ef 
hann er þegar í gangi).  
3. Opnið fyrir vatnsskömmtun. Sjá "Barnaöryggi".  
Veljið venjulegt vatn og láti ca 2 líta vatns renna. Í 
upphafi streymir út smávegis loft.  
Aðalloki vatnskerfisins opnast og dælan byrjar að 
fylla á kerfið. 

Kolsýruhylki sett í  

1. Fjarlægið umbúðir af kolsýruhylkinu og skrúfið 
tengistykkið á. Notið aðeins fingur til að herða 
millistykkið.  
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2. Setjið kolsýruhylkið með ásettu millistykki undir 
lokann þannig að krókarnir á festingunni grípi um 
stautana á millistykkinu.  

 
 
3. Snúið því næst festingunni upp í samfelldri 
hreyfingu.  

 
 
4. Opnið fyrir vatnsskömmtunina. Sjá "notkun á 
vatnsskammtara" Veljið kolsýrt vatn og látið 1,5 lítra 
vatns renna til viðbótar.  
5. Kerfið er núna tilbúið til notkunar. Best er að bíða 
með notkun þar til að skápurinn hefur náð stilltu 
hitastigi til þess að ná fram bestri virkni.  
 

Hurð snúið við  

Það er ekki mögulegt að snúa við opnun á hurð.  
Vatnslögnin að vatnsskammtara liggur um lömina.  
Hafið samráð við söluaðila til að fá frekari 
upplýsingar.  
 

VERNDUN UMHVERFISINS  

Merkið   á vörunni eða pakkningum þýðir að 
þessa vöru má ekki meðhöndla sem venjulegt 
heimilissorp. 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.  

 

 


