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Bruksanvisning 

NO
Service: Kontakt butikken der 
du kjøpte produktet så de kan 
henvise deg til lokal service
Oppgi: Produkttype, Serienum-
mer, Kjøpsdato, Problembe-
skrivelse, Navn og adresse, 
Telefonnummer

DK
Service: Kontakt butikken hvor 
købet blev foretaget 
og få info om service kontakt
Nødvendig information: Model 
navn, Serienummer (står på ty-
peskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse 
af problemet, Navn og adresse, 
Telefonnummer

FI
Huolto: Ota yhteyttä 
myymälään, josta ostit tuotteen, 
niin saat lisätietoja lähimmästä 
huoltoliikkeestä
Tarvittavat tiedot: Mallinumero, 
Sarjanumero, Ostopäivä, Ong-
elman kuvaus, Nimi ja osoite, 
Puhelinnumero 

SE
Service: Vi har service i hela 
Sverige. Besök www.cylinda.se 
Ring 0771-25 25 00 
(endast lokaltaxa)
Uppge: Maskintyp, serienummer, 
inköpsdatum, problembeskriv-
ning, namn och adress, ditt 
telefonnummer 
Kontakta oss:
www.cylinda.se

UK
Service: Nationwide service in 
Sweden
Visit www.cylinda.se 
Call 0771-25 25 00
Declare: Model code, Serial 
number, Purchase date, Problem 
description, Name and address, 
Phone number
Contact us: 
www.cylinda.se



BRUKERVEILEDNING 
 

BESKRIVELSE OG BRUK 

DIAGRAM OVER FRYSEREN (Fig. 1) 
1. Lokkets håndtak. 
2. Lås (hvis den medfølger). 
3. Tetningslist. 
4. Propp på smeltevannsavløp (avhengig av modell). 
5. Betjeningspanel. 
6. Kurv (avhengig av modell). 
7. Kondensator (plassert på baksiden). 

MONTERING 
• Se kapittelet “Før du benytter apparatet”. 
• Pakk ut fryseren. 
• Fjern de 4 beskyttelsesstykkene som er satt inn 
mellom lokket og fryseren (Fig 3). 
• Advarsel: to av de fire beskyttelsesstykkene må 
monteres i holderen til plaststøttene for kondensatoren, 
som befinner seg bak på produktet (Fig. 3). 
Dette er nødvendig for å oppnå korrekt avstand fra 
veggen. 
• Sørg for at dreneringspluggen for avrimingsvann (hvis 
tilgjengelig) er riktig plassert (4). 
• La det være et rom på minst 7 cm fra bakveggen og 7 
cm ved sidene for at fryseren skal fungere best mulig og 
for å unngå skade når lokket åpnes. 
• Sett inn tilbehøret (hvis tilgjengelig). 

Rengjør apparatet på innsiden før bruk. 

DIAGRAM TIL KONTROLLPANELET (Fig. 2) 
a. Rødt LED-lys: når det blinker, indikerer det at en 
alarmtilstand forekommer, se FEILSØKINGSLISTE" 
b. Grønne LED-lys: disse indikerer at apparatet er i drift, 
og at temperaturen er stilt inn på følgende måte: 
b1 ikke så kald temperatur (høyre lys står på), ved å bruke 
denne innstillingen med mindre last optimeres 
energiforbruket. 
b2 middels temperatur (midtlyset er tent) 
b3 veldig kald temperatur (venstre lys er tent) 

ALLE grønne lysdioder PÅ: Funksjonen HURTIG 
INNFRYSING er aktiv; Se avsnittet "Fryse fersk mat". 

c. Knapp for innstilling av temperatur: til justering av 

innstilt temperatur og for aktivering/deaktivering av 
alternativene for hurtig innfrysing. 

Trykk gjentatte ganger på innstillingsknappen (3) for å  
velge ønsket temperatur: hver gang knappen trykkes, 
oppdateres den innstilte temperaturen. 

For å aktivere/deaktivere funksjonen for hurtig innfrysing, 
trykk i ca. 3 sekunder: alle grønne lysdioder blinker 
samtidig 3 ganger og fortsetter deretter å lyse. 
Merk: 
Innstillingene lagres i minnet selv om det oppstår 
strømbrudd. Tiden som er nødvendig for at temperaturen 
på innsiden av fryseren skal nå innstilt verdi, kan variere 
avhengig av klimaforhold og den innstilte temperaturen 
selv. 
Påslåing av apparatet 
• Koble fryseren til strømnettet. 
• Den grønne lysdioden tennes (middels temperatur). 
• Den røde lysdioden blinker for å indikere at 
temperaturen inni fryseren ikke er tilstrekkelig lav nok 
ennå for oppbevaring av mat. Den røde LED-lampen slår 
seg vanligvis av i løpet av de første seks timene etter at 
apparatet er slått på. 
• Plasser maten i produktet kun når den røde lysdioden 
har slukket. 
Merk: 
Da tetningslistene skaper et vakuum, er det ikke mulig å 
åpne døren på apparatet rett etter at du har lukket den. 
Vent noen minutter før du åpner lokket på apparatet på 
nytt. 
 
INNFRYSING AV MAT  
Forberedelse av ferske matvarer for innfrysing 
Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn i: 
aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette plastposer, 
polyetylenbokser med lokk, så sant de er egnet til 
innfrysing av matvarer. 
• Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å få 
frossen mat av høy kvalitet. 
• Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses så 
snart de plukkes for å bevare den opprinnelige 
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken. 
• Varm mat må alltid avkjøles før den legges i apparatet. 
Innfrysing av fersk mat 
• Plasser matvarer som skal fryses inn, i direkte kontakt 
med veggene til fryseren (Fig. 4) 
A) - matvarer som skal fryses, 
B) - matvarer som allerede er frosne. 
• Unngå å plassere mat som skal fryses inn, i direkte 
kontakt med mat som allerede er frossen. 
• For å oppnå best og effektiv innfrysing, anbefales det å 
lage små porsjonspakker; dette rådet kommer også til 
nytte når de frosne matvarene skal brukes. 
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1. Minst 24 timer før du skal lagre ferske matvarer i 
produktet for innfrysing, aktiverer du funksjonen hurtig 

innfrysing ved å trykke på knappen c i omtrent 3 sekund. 

Alle grønne lysdioder (b) tennes. 
2. Legg maten som skal fryses, i apparatet, og hold 
apparatets dør lukket i 24 timer. Etter denne perioden er 
maten frossen. Funksjonen hurtig innfrysing kan 

deaktiveres ved å trykke på knappen c i ca. 3 sekunder. 

Hvis funksjonen for hurtig innfrysing ikke deaktiveres 
manuelt, deaktiveres den automatisk av fryseren etter 50 
timer. 
 
OPPBEVARING AV MAT 
Se tabellen på fryseren. 
Klassifisering av frosne matvarer 
Merk frysevarene og legg de inn i apparatet og klassifiser 
de; lagringsdatoen bør indikeres på pakkene, for å bruke 
de innen utløpsdatoen som er listet opp i måneder i Fig. 5 
for forskjellige typer matvarer. 
 
Råd for oppbevaring av frossen mat 
Når du kjøper frosne matvarer: 
• Kontroller at emballasjen er i god stand, (frossen mat i 
skadd emballasje kan ha blitt forringet). Hvis pakken har 
est opp eller har fuktige flekker, er det mulig at maten 
ikke har vært lagret på beste måte slik at den alt har 
begynt å tine. 
• Vent til slutten av handleturen med å kjøpe frossen 
mat, og transporter produktene i isolert kjølebag. 
• Når du kommer hjem bør du legge frossen mat i 
fryseren med en gang. 
• Unngå eller reduser temperatursvingninger så mye som 
mulig. Respekter best før-datoen på emballasjen. 
• Du må alltid følge informasjonen for oppbevaring på 
pakken. 
Merk: 
Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart. 
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den 
kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet mat 
fryses på nytt. Hvis det er et langt strømbrudd: 
• Ikke åpne lokket på fryseren unntatt for å plassere 
ispakker (hvis tilgjengelig) over de frosne matvarene til 
venstre og høyre i fryseren. På denne måten vil 
temperaturøkningen i apparatet reduseres til et 
minimum. 
 
AVRIME APPARATET 
Apparatet bør avrimes når is-tykkelsen på veggene når 5–
6 mm. 
• Koble fryseren fra strømnettet. 

• Fjern pakkene med mat fra fryseren og pakk dem tett 
sammen i avispapir og oppbevar dem på et veldig kjølig 
sted eller i en isolert kjølebag. 
• La fryserlokket være åpent. 
• Ta ut den innvendige dreneringspluggen for 
avrimingsvann (avhengig av modell) (Fig. 6) 
• Ta ut den utvendige dreneringspluggen for 
avrimingsvann (avhengig av modell) og plasser den som 
vist i figur 6. 
• Plasser en bolle under dreneringskanalen for å samle 
opp restvannet. Bruk deleren (Fig. 6) hvis tilgjengelig 
• Sett fart på avrimingen ved å bruke en slikkepott til å 
løsne isen fra fryserveggene. 
• Fjern isen fra bunnen av fryseren. 
• For å unngå permanent skade på fryserens innside, må 
du ikke bruke spisse eller skarpe metallgjenstander til å 
fjerne isen med. 
• Ikke bruk slipende midler eller varm opp interiøret 
kunstig. 
• Tørk fryserens interiør grundig. 
• Når avrimingen er ferdig, setter du inn pluggen igjen. 
 
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
• Fjern isen fra den øvre kanten (se Feilsøkingslista). 
• Rengjør innsiden etter avriming med en svamp fuktet 
med lunkent vann og/eller mildt rengjøringsmiddel. 
• Rengjør motorens kjøregrill på siden (avhengig av 
modell). 
• Fjern støv fra kondensatoren på baksiden av apparatet. 
Trekk ut stikkontakten til apparatet før du utfører 
vedlikehold. 
Bruk ikke skuremidler, skureputer eller 
flekkfjerningsmidler (f.eks aceton, trikloretylen) til å 
rengjøre fryseren med. 
Foreta rengjøring og vedlikehold minst én gang i året for 
å oppnå de beste resultatene fra apparatet. 
 
HVORDAN SKIFTE LID-LYSEPÆREN (hvis tilgjengelig) 
• Koble fryseren fra strømnettet.  
• Ta ut diffusoren ved å følge sekvensen til trinnene vist i 
figur 7. 
• Skru ut lyspæra og erstatt den med en identisk pære 
med samme wattforbruk og spenning. 
• Sett inn diffusoren igjen og sett fryseren i stikkontakten. 
 
FEILSØKINGSLISTE 
1. De røde LED-lampene blinker. 
• Er det strømbrudd? 
• Pågår avriming? 
• Er fryserlokket ordentlig lukket? 
• Er fryseren plassert nær en varmekilde? 
• Er ventilasjonsgrillen og kondensatoren ren? 
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2. Alle LED-lampene blinker samtidig. 
• Ta kontakt med serviceavdelingen. 
3. Apparatet lager for mye støy. 
• Står fryseren helt vannrett? 
• Er fryseren i kontakt med andre møbler eller 
gjenstander som kan forårsake vibrasjoner? 
• Har emballasjen blitt fjernet fra undersiden av fryseren? 
Merk: Gurglelyder fra kjølekretsen etter at kompressoren 
kobler ut, er helt normalt. 
4. Alle LED-lampene er slukket og produktet virker ikke. 
• Er det strømbrudd? 
• Har støpselet blitt satt i riktig? 
• Er strømledningen intakt? 
5. Alle LED-lampene er slukket og produktet virker ikke. 
• Ta kontakt med serviceavdelingen. 
6. Kompressoren fungerer uavbrutt. 
• Er det satt varme matvarer inn i apparatet?  
• Har fryserlokket stått åpen i lang tid? 
• Er fryseren plassert i et meget varmt rom eller nær 
varmekilder? 
• Har funksjonen for hurtig innfrysing blitt aktivert? (alle 
grønne lysdioder PÅ) 
7. For mye is på den øvre kanten. 
• Er dreneringspluggene for avrimingsvann plassert 
riktig? 
• Er fryserlokket ordentlig lukket? 
• Er fryserlokkets tetning skadet eller deformert? (Se 
kapittel «Installasjon») 
• Har de 4 beskyttelsesstykkene blitt fjernet? (Se kapittel 
«Installasjon») 
 

8. Det dannes kondens på de utvendige veggene til 
apparatet. 
• Det er normalt at det dannes kondens under visse 
atmosfæriske forhold (luftfuktighet over 85 %) eller hvis 
fryseren befinner seg i et fuktig eller dårlig ventilert rom. 
Fryserens ytelse er ikke på noen måte berørt. 
9. Rimlaget innvendig i apparatet er ujevnt. 
• Dette fenomenet er helt normalt. 
 
ETTERSALGSSERVICE 
Før du tar kontakt med Cylinda service-senter: 
1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd. 
2. Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. 
Hvis ikke, kobler du apparatet fra strømforsyningen og 
venter i omtrent en time før du skrur det på igjen. 
3. Dersom problemet vedvarer etter at du har utført 
denne handlingen, vennligst ta kontakt med service-
senteret. 
Oppgi følgende: 
• feilens art 
• modell 
• servicenummeret (nummeret etter ordet SERVICE på 
typeskiltet på baksiden av fryseren) 
• din fullstendige adresse 
• ditt telefonnummer og retningsnummer. 
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User manual 
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöopas

NO
Service: Kontakt butikken der 
du kjøpte produktet så de kan 
henvise deg til lokal service
Oppgi: Produkttype, Serienum-
mer, Kjøpsdato, Problembe-
skrivelse, Navn og adresse, 
Telefonnummer

400011375454/B
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