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SVENSKA 
 
 
Uppställning och inbyggnad 
 

 
Skåpet, bör av säkerhets- och användningsmässiga skäl inte placeras utomhus. Skåpet bör 
ställas i ett torrt och tillräckligt ventilerat rum. För att säkra effektiv drift bör placering i direkt 
solljus eller nära värmekällor undvikas. Lägg märke till att skåpets optimala driftsområde är 
vid en omgivande temperatur som går från +16°C till +35°C. 
 
K/KG 200/400: Vid uppställning av enheten i omgivningar med mycket hög luftfuktighet ska 
man vara uppmärksam på att det kan vara nödvändigt att införskaffa extra utrustning för 
förångning av vattnet i förångningskaret över kompressorn. Kan köpas som extra tillbehör. 
 
Enhet i rostfritt utförande: Undvik uppställning i starkt klor/syrahaltiga omgivningar (simhallar 
och likn.)  
 
Skåpet kan uppställas fristående mot vägg eller byggas in under bord. 
Underlaget skall vara plant. 
 
Det är viktigt 
Att skåpet får tillräcklig ventilation, och att där är fri luftcirkulation under, över och bakom 
skåpet. Avståndsdistanserna på skåpet baksida säkrar det nödvändiga luftmellanrummet. 
 
Skisserna visar hur stora luftmellanrum det krävs. 
 
A  visar kylskåpet fristående mot vägg. 
 
B  visar kylskåpet inbyggt under bord. 

Var uppmärksam på luftmellanrummet mellan kylskåp och bord. Detta mått måste följas 
för att säkra luftcirkulationen. Inbyggs skåpet under ett bord, där detta mått inte kan 
säkras, kan man göra en luftkanal i bordet. 
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Fig. 1: 

 
 

El-anslutning 
 
Skåpet skall anslutas till växelström. Anslutningsvärdena för spännig (V) och frekvens (Hz) 
finns angivna på typnummerskylten i skåpet. 
 
Anslutning skall ske med en stickkontakt lätt tillgänglig.  
 
Detta kylskåp måste anslutas till ett jordat strömuttag. 
 
Igångsättning 
 

+-

Lås Display Temperaturreglering
 

Skåpet ansluts med stickkontakten. 
 
Siffrorna som visas på displayen anger den aktuella temperaturen i skåpet och är samtidigt 
en säkerställning att skåpet är anslutet. 
 

 
Vid service: 
Om service utförs på de elektriska delarna skall frånkoppling göras vid stickkontakten. 
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Temperaturinställning 
 
Temperaturkontroll: 

+-  Tryck 1 gång på denna knapp för att se vilket temperaturvärde skåpet är 
inställt på. Värdet visas i displayen. 

 
Temperaturreglering: 
 

+-  Vid ytterligare tryck på denna knapp, eller genom att hålla knappen intryckt i 
mer än 1 sekund, ändras temperaturen i steg om 1°C. Släpp knappen när det 
önskade temperaturvärdet visas; inställningen är nu lagrad. 

 
 Under ändringen av temperaturvärdet blinkar siffrorna i displayen. 
 Styrningen återvänder automatiskt till normal displayvisning om knappen inte 

påverkats under mer än 5 sekunder. 
 
Temperaturlarm 
 
Styrningen är utrustad med ett temperaturlarm som konstant övervakar enhetens 
temperatur. I det fall då temperaturen varit överlarmtemperaturen i mer än 90 minuter börjar 
displayen att blinka samtidigt som den högsta temperaturen under larmperioden visas. 

Larmet stoppas genom att trycka på 
+- , varefter displayen visar den aktuella 

temperaturen i skåpet. 
 
Larmtemperatur: 
Kyl: Inställningsvärde + 4°C 
Frys: Inställningsvärde + 6°C 
 
Strömavbrott 
 
Efter strömsavbrott återgår styrningen alltid till den inställda temperaturen. 
 
Vid start med temperaturer över larmvärde: Kompressorn startar omgående. Displayen visar 

larmtemperaturen tills man trycker på +-  varefter den aktuella temperaturen visas. 
 
Vid start med temperatur under larmvärde: Kompressorn startar efter 10 minuter. Displayen 
visar den aktuella temperaturen tills den inställda temperaturen uppnås. 
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Avfrostning 
 
K/KG 200/400: 
Den normala avfrostningen sker automatiskt när kompressorn inte är igång. I styrningen 
finns en automatisk avfrostningsfunktion inlagd. Denna gör att kompressorn stannas i 20 
minuter efter var 4:e timmes driftstid. Efter dessa 20 minuter mäter styrningen 
lufttemperaturen i skåpet varannan sekund och om temperaturen överstiger 6°C, startar 
kompressorn igen. Om temperaturen håller sig under 6°C, fortsätter avfrostningen i 45 
minuter. 
 
F 200/400: 
Rimfrost skall avlägsnas när den är ca. ½ cm tjock. Använd aldrig skarpa eller spetsiga 
föremål som kan skada frysen. Komplett avfrostning bör genomföras 2 gånger per år.  
 
Tillvägagångssätt: 
Bryt strömtillförseln med väggkontakten och ställ in en balja varmt vatten i frysen. Stäng 
dörren och vänta ca ½ timme. Den resterande frosten kan nu lätt torkas av med en varm 
trasa. 
 

 
Använd aldrig spetsiga eller skarpa föremål som kan skada frysen. 
 
Belysning 
 
(Gäller endast modeller med belysning) 
Ljuset kan tändas och släckas med kontakten på kontrollpanelen. 
 
Vid byte av lysrör och glimtändare 
Bryt strömmen till skåpet. 
Tryck på den nedre kanten av ljuspanelens baksida och lossa  
ljusskärmen. Därefter kan lysrör och glimtändare bytas. 
Typ av lysrör L 15 W / 20 coll white. 
Typ av glimtändare 4-80 W enkel, 220- 240 V 
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Högerhängd till vänsterhängd dörr 
 
Dörren kan vändas från högerhängd till vänsterhängd eller omvänt. 
 
En vändning görs på följande sätt: 

 
1. Bryt strömförsörjningen genom att dra ur väggkontakten. Ta av toppanelen pos. A 

och multikontakten invändigt i denna. 
2. Ta av gångjärnstappen pos. B och ta av dörren.  
3. Flytta gångjärnet pos. D till pos. E. 
4. Flytta handtaget från pos. F till pos. G. 
5. Sätt ner dörren i gångjärnet pos. E. Montera gångjärnstappen pos. B i gångjärnet 

pos. C och i dörrens gångjärnsbussning. 
6. Anslut multikontakten och återmontera toppanelen pos. A. Anslut väggkontakten 

igen. 
 
 
Rengöring 
 

 Före rengöring skall skåpet göras strömlöst genom att ta ur stickkontakten 
ur vägguttaget. 

 
Skåpet kräver en regelbunden rengöring. Detta görs bäst med en svag såplösning. Använd 
ej rengöringsmedel då detta kan rispa ytorna i skåpet. Skåpets plastdetaljer tål varmt vatten 
upp till +85°C. Dörrlisten bör rengöras ofta för att förlänga dess livslängd. 
 
Kompressorutrymmet på skåpets baksida skall hållas rent från damm och smuts, vilket görs 
lättast med en dammsugare. 
 
Ventilationsgallret till kondensorfläkten som sitter under kompressorutrymmet skall också 
hållas rent från blad, papper etc. för att säkra normal drift. 
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Ev. stopp i tövattenröret 
 
Stopp uppstår i regel vid böjen av plaströret för tövatten. Lossa röret på enklaste sätt och 
rensa därefter det med t.ex en piprensare. 
 
Reservdelar 
 
Vid beställning av reservdelar som Ni lätt kan byta själv, ange skåpets typnummer samt 
reservdelens användningsområde. Typnummerskylten sitter inne i skåpet. 
 
 
Service 
 
Det hermetiskt stängda kylsystemet och kompressorn kräver ingen tillsyn - endast rengöring. 
 
Om frysverkan sviktar och Ni inte kan hitta orsaken, tillkalla service.   
 
 
Utbyte av skåp 
 
När det gamla skåpet byts ut skall det ske på ett miljövänligt korrekt sätt. Var uppmärksam 
på de regler som gäller för detta. Det finns krav som måste uppnås. 
Ni kan få upplysningar om detta hos: 
- GRAM Commercial  
- Er leverantör 
- Hos myndigheterna (kommunen, miljöstyrelsen eller liknande) 
 




