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Kære kunde,

Tak fordi De valgte et Brandt køle-/fryseskab. 

Vore forskere har udviklet en ny type apparater, som skal gøre livet nemmere
for brugeren. 

De nye Brandt køleskabe opbevarer madvarer bedst muligt og imødekommer
Deres vaner og behov: Rummene er indrettet, så man har stor frihed til at pla-
cere madvarerne optimalt, og køleskabets design er enkelt og smidigt med enes-
tående funktionskvaliteter. 

I serien af Brandt produkter findes ligeledes et stort udvalg af opvaskemaskiner,
vaskemaskiner og tørretumblere, frysere, komfurer og ovne, kogeplader og
emhætter, som kan benyttes sammen med Deres nye Brandt køle-/fryses-
kab.

Vor kundeservice ønsker til stadighed at opfylde Deres krav og ønsker i forbin-
delse med vore produkter og  står naturligvis til Deres rådighed for at svare på
eventuelle spørgsmål og lytte til forslag (samlet i et afsnit sidst i denne vejled-
ning). 

Brandt er altid først med innovation og bidrager således til at forbedre livskva-
liteten ved at tilbyde produkter med stadig større ydeevne, som er lette og sikre
at bruge. 

                                                                                                                                             Brandt

Før apparatet tages i brug bedes De læse denne installations- og betjeningsvejledning
grundigt, så De hurtigt kan blive fortrolig med køle-/fryseskabets funktioner. 
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Denne installations- og betjeningsvejledning gælder for flere køle-/fryseskab model-
ler. Der kan således forekomme små forskelle mellem visse detaljer og udstyr på De-
res apparat, og de der bliver beskrevet i vejledningen.
I vejledningen vil disse symboler blive brugt med følgende betydning:

� Sikkerhedsregler som skal overholdes
� Fare for brand af en gasart
� Elektrisk fare
� Vigtige råd og oplysninger

Indhold DA
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Dette apparat er udelukkende beregnet til privat brug og er udarbejdet til at opbevare og fryse
madvarer.

� Følgende sikkerhedsregler skal overholdes. Vi frasiger os ansvar og garantipligt
for materielle eller korporelle skader opstået, fordi disse anbefalinger ikke er ble-
vet overholdt.

Apparatet skal installeres, fastgøres om nød-
vendigt, og anvendes i overensstemmelse
med anbefalingerne i denne installations- og
betjeningsvejledning for at undgå skader og
fare forårsaget af eventuel ustabil anbringelse
eller forkert installation.

Er apparatet blevet transporteret i van-
dret position, skal det anbringes lodret.
Derefter bør man vente to timer med at
tilslutte det. Der kan være løbet lidt olie
ud af kølekredsløbet, og det skal have
tid til at  løbe tilbage til motoren, inden
apparatet tilsluttes, ellers kan det lide
skade.
Er apparatet forsynet med hjul, bør man huske
på, at de kun er beregnet til at lette små be-
vægelser. Brug dem ikke til at flytte køleskabet
over større afstande. 

Gør køleskabet rent en første gang, inden det
tilsluttes elnettet (se afsnittet "Installation af
køle-/fryseskabet"). Stikket skal trækkes ud af
stikkontakten, inden der foretages nogen form
for vedligeholdelse. Træk ikke i ledningen,
men tag fat i selve stikket for at trække det ud
af stikkontakten. 

Der må aldrig kommes flasker eller glas inde-
holdende væske i fryseren, med mindre de
kun er fyldt 2/3 op: Ved nedfrysning udvider
væske sig, og beholderen risikerer at spræn-
ge. 

Brug ikke andre metoder end anvist i denne
vejledning til at fremskynde afrimning.

Brug ikke elektriske apparater inde i boksene
beregnet til at opbevare dybfrosne madvarer,
med mindre producenten har anbefalet det.
Lad ikke børn lege med apparatet, og hold
husdyr væk fra det. Kasserede apparater skal
straks gøres ubrugelige. Træk stikket ud af
stikkontakten, og klip ledningen over helt inde
ved apparatet. Gør det umuligt at bruge
døren, eller tag den helt af for at undgå, at et
barn eller et dyr ved leg skulle blive låst inde i
det. 

Skulle der opstå problemer, som ikke kan løses
ved hjælp af vore råd (se afsnittet "Lyde, ge-
ner eller små fejl"), bedes De udelukkende
kontakte vore autoriserede serviceafdelinger
eller en kvalificeret reparatør. 

� Kølekredsløbet i køle-/fryseskabet
indeholder kølende isobutan
(R600a), som er en naturlig ikke fo-
rurenende gasart, der dog er bran-
dfarlig. Sørg for, at ingen af
kølekredsløbets komponenter bes-
kadiges under transport og instal-
lation. Skulle der opstå skade, skal
køle-/fryseskabet holdes væk fra
åbne flammer og alle varme- eller
antændelseskilder, og rummet skal
udluftes.

Sikkerhedsregler DA
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Sådan begrænses apparatets elforbrug:

• Anbring køle-/fryseskabet et hensigts-
mæssigt sted (se afsnittet "Installation af
køle-/fryseskabet").

• Dørene skal kun være åbne så kort tid
som muligt. Kom ikke madvarer, som
endnu er varme, i køleskabet eller fryse-
ren, specielt hvis det er suppe eller andre
retter, som afgiver meget damp.

• Sørg for at holde køle-/fryseskabet i op-
timal funktion ved ikke at lade for meget
rim hobe sig op i fryseren (der afrimes,
når rimen er mere end 5-6 mm tyk),
samt ved at gøre kondensatoren ren
med jævne mellemrum (se afsnittet "Al-
mindelig vedligeholdelse af apparatet").

• Kontrollér gummilisterne i dørene jævn-
ligt, og sørg for, at de altid kan lukkes ef-
fektivt. Er det ikke tilfældet, bedes De
kontakte serviceafdelingen.

Emballagen og alle apparatets dele er frems-
tillet af genbrugsmaterialer. Det skal der tages
højde for, når de bortskaffes. Spørg forhandle-
ren eller den lokale affaldsstation om, hvordan
apparatet bortskaffes mest hensigtsmæssigt
og miljøvenligt.

I overensstemmelse med de seneste love ve-
drørende miljøhensyn, indeholder apparatet
ikke C.F.C., men en kølende gasart kaldet
R600a. Den nøjagtige gasart står tydeligt an-
ført på typepladen, som findes på køleskabets
inderside, nederst til venstre.

R600a er en ikke forurenende gasart, som ikke
ødelægger ozonlaget, og således ikke medvir-
ker til at øge drivhuseffekten. 

Biocare er en speciel belægning på køleska-
bets indersider bestående af sølvioner, som fo-
rhindrer bakterier i at udvikle sig.

Anti-bakterie belægningen kræver ingen spe-
ciel behandling, og den forbliver aktiv i hele
apparatets levetid.

Køle-/fryseskabet skal selvfølgelig rengøres
jævnligt.

Se afsnittet "Rengøring af apparatet". 

Miljøhensyn og energibesparelser DA

BIOCARE - Anti-bakterie sidevægge
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Beskrivelse af køle-/fryseskabet DA

Betjeningspanel

Lys

Ventilationssystem *

Flytbare hylder

Maxi-Fresh* Flaskehylde

til grøntsager *

Rum til isterninger

Fryseskuffer

Fodpanel

 “rum til krydderurter” 

Anti-bakterie belagt sidevæg

gennemsigtigt låg
Boks til smør med

Hylde

Skuffe eller rum

Maxiboks med et udtageligt 

Minihylde

Motor

Kondensator

* Afhængigt af model

Vandbakke

� Denne installations- og betje-
ningsvejledning gælder for
flere køle-/fryseskab model-
ler. Der kan således forekom-
me små forskelle mellem
visse detaljer og udstyr på De-
res apparat, og de der er bes-
krevet i vejledningen.
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Normalt åbnes dørene i venstre side (sat på hængslerne i højre side); ønskes det, kan døren
åbnes i højre side. Dørens åbningsretning kan ændres ved at følge nedenstående anvisnin-
ger. For at sikre en korrekt montering af døren er det vigtigt at følge anvisningerne meget
nøje og at udføre punkterne i den rigtige rækkefølge.

1. Og vip køle-/fryseskabet forsigtigt bagover.

2. Tag fodpanelet af ved at trække i tapperne A på den
nederste del og derefter vippe det opad, så det gøres
frit (R3). Tag hulskjuleren B af i venstre side, og sæt
den i hullet i højre side (R2).

3. Skru stiften af det nederste hængsel, og tag det ud
af fordybningen C, tag plastikstykket, som er anbragt
mellem døren og hængslet på stiften, skru det neder-
ste hængsel D af, og skru stiften i hullet i venstre side
på hængslet (R3).

4. Tag døren af fryseren (R3).

5. Skru det midterste hængsel E af, og pas på ikke at
miste de plastikstykker, der er sat på stiften (R3).

6. Fjern hulskjulerne G, som sidder oven på
køleskabsdøren(R4).

7. Gør køleskabsdøren fri af det øverste hængsel (R4).

8. Tag skruen af, og fjern hulskjulerne på den midterste
del af apparatets venstre side, og sæt dem i hullerne
på højre side af apparatet .

9. Tag hulskjulerne H af panelet (R5).

10. Skru det øverste hængsel I i højre side løst, og tag
det af (R5).

Ændring af dørenes åbningsretning DA

Tegning R1

A A

Tegning R2
B

Tegning R5

Tegning R4

G

I

H

H

Tegning R3

D

E

F

C
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11. Det øverste venstre hængsel L er anbragt inde i fod-
panelet (R6). Tag det ud, og placér det i fordybnin-
gen i venstre side af panelet M. Skru det fast med de
2 skruer (R7).

12. Sæt de to hulskjulere N i, og gør dem fast på panelet
(R7).

13. For at det øverste højre hængsel ikke skal blive væk
du kan måske få brug for det på et senere tidspunkt
kan det opbevares i fordybningen i fodpanelet (R6).

14. Tag hulskjuleren O på venstre side af fryserens dør
(R8). 

15. Skru stopblokken af metal P af i højre side af køle-
skabesdøren, vend den, og skru den på i venstre side
af fryserens dør, idet hullet i pladen placeres i linie
med pladen på døren (R13). Skru stopblokken af me-
tal P i højre side af fryserens dør, vend den, og skru
den på i venstre side af køleskabsdøren, idet hullet i
pladen placeres i linie med pladen på døren (R8).

16. Sæt hulskjuleren O, som før sad i venstre side af fry-
seresn dør, i højre side af samme dør (R8).

17. Sæt køleskabsdøren i det øverste hængsel (R9). 
18. Sæt det midterste hængsel i, og skru det fast, imens

det kontrolleres, at plastikstykkerne er sat rigtigt på
stiften (R9).

19. Sæt fryserens dør i det midterste hængsel  (R9).

20. Sæt det nederste hængsel i fryseren, imens det kon-
trolleres, at plastikstykket er sat rigtigt på stiften mel-
lem hængslet og døren. Skru hængslet fast  (R9).

21. Sæt fodpanelet på igen.

22. Sæt listen bag på døren fast .

23. Anbring køle-/fryseskabet på højkant igen.  

NB: Vent to timer med at tænde for køle-/fryses
kabet igen. 

Ændring af dørenes åbningsretning DA

Tegning R6

Tegning  R7

Tegning R8

L

M

N

N

P

O

Tegning R9
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� Det er kun ved at foretage en korrekt installation, som overholder de anbefalinger,
der er givet i denne "installations- og betjeningsvejledning", at det er muligt at
opbevare madvarer under gode betingelser samt at opnå et optimeret elforbrug. 

• Anbring køle-/fryseskabet i et tørt og
ventileret rum. 

• Undgå at anbringe det på balkoner, ve-
randaer og terrasser: For høj sommer-
varme og stærk vinterkulde kan
forhindre køle-/fryseskabet i at fungere
rigtigt eller endda beskadige det. 

• Køle-/fryseskabet må ikke placeres i næ-
rheden af en varmekilde som f.eks. en
ovn eller en radiator. 

• Køle-/fryseskabet er beregnet til at fun-
gere optimalt ved stuetemperatur. Det
kaldes, at det er beregnet til en vis kli-
maklasse. Denne står tydeligt anført på
typepladen, som sidder inde i kølskabet
nederst på venstre sidevæg. Over og un-
der disse temperaturer kan apparatets
ydeevne mindskes.

• Der skal overholdes en minimumsafs-
tand mellem køle-/fryseskabet og de
omgivende møbler på 3-5 cm langs si-
derne og 10 cm over det for at sikre en
god luftcirkulation omkring apparatet.

• Anbring apparatet i en passende afstand
fra væggen ved hjælp af de afstandss-
tykker, der medfølger i posen med tilbe-
hør. Afstandsstykkerne skal monteres
bag på køle-/fryseskabet (se tegning). 

� Når køle-/fryseskabet er installeret, indstilles benene, så apparatet hælder en smule bagover:
Det vil lette lukning af døren.

� Inden der anbringes madvarer i køle-/fryseskabet, skal det rengøres ind- og ud-
vendigt med natron opløst i vand (1 spiseskefuld natron til 4 liter vand). Der må
ikke benyttes alkohol, skurepulver eller rengøringsmidler, som kan ødelægge
overfladerne. Se afsnittet "Rengøring af apparatet". 

Installation af køle-/fryseskabet DA

Klimaklasse Stuetemperatur
SN de +10 °C à +32 °C
SN/ST de +10 °C à +38 °C
N de +16 °C à +32 °C
T de +18 °C à +43 °C
ST de +18 °C à +38 °C
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� Af sikkerhedsmæssige årsager, er det bydende nødvendigt at overholde følgende
anbefalinger. 

• Elinstallationen skal overholde den frans-
ke standard NF C 15-100, specielt
hvad angår jordforbindelse. 

• En 3x2,5mm² enfaset linie på 230V tils-
luttet:

• en enfaset måler 230V-50Hz

• en differentialafbryder og en sikring (10
eller 16A afhængigt af model).

Vi kan ikke betragtes som ansvarlige
for ulykker forårsaget af en forkert
elinstallation. 

� Råd til den elektriske installation af
køle-/fryseskabet: : 

• Brug ikke forlængerledning, adap-
ter eller multistikdåse. 

•  Fjern aldrig jordforbindelsen .
• Stikket skal være let at komme til,

men befinde sig utilgængeligt for
børn.  

� Har De tvivlsspørgsmål, bedes De
kontakte en elinstallatør. 

� Er apparatet blevet transporteret i vandret position, skal det anbringes lodret. De-
refter bør man vente to timer med at tilslutte det. Der kan være løbet lidt olie ud
af kølekredsløbet, og det skal have tid til at løbe tilbage til motoren, inden appa-
ratet tilsluttes, ellers kan det lide skade.  

� Gør køleskabet rent en første gang, inden det tilsluttes elnettet (se afsnittet "Ins-
tallation af køle-/fryseskabet"). Stikket skal trækkes ud af stikkontakten, inden
der foretages nogen form  for vedligeholdelse. Træk ikke i ledningen, men tag fat
i selve stikket for at trække det ud af stikkontakten. 

Eltilslutning DA

Apparatet overholder det europæis-
ke direktiv CEE/73/23 (lavspæn-
dingsdirektivet) og CEE/89/336
(elektromagnetisk kompatibilitet)
samt CEE/96/57 (energi effektivi-
tet) og de tilhørende ændringer.
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Sådan tændes apparatet og 
indstilles fryser termostaten
Drej "Start/stop knappen" for at tænde for
hele apparatet.

Når det ønskes at slukke for apparatet (inklu-
sive køleskabet), drejes knappen over på posi-
tion  igen.

Fryserens temperatur indstilles ved at dreje
samme knap "Termostat fryser". Position 1 er
den højeste temperatur og position 7 den la-
veste. I almindelighed tilrådes det at benytte
en mellemliggende position.

Grøn "on" kontrollampe 
Denne kontrollampe tænder, når der tændes
for køle-/fryseskabet.

� ADVARSEL! Når termostaten er på
position   ,og "on" kontrollampen
er slukket, er køle-/fryseskabet
stadig strømførende. 

Inden der foretages nogen form for indgreb på
køle-/fryseskabet, skal stikket trækkes ud af
stikkontakten.

Knap "hurtig indfrysning"
"Hurtig indfrysning" funktionen giver mulighed
for at sænke fryserens temperatur maksimalt
meget hurtigt, så der kan indfryses en stor
mængde friske madvarer på kort tid.

Tryk på knappen "Hurtig indfrysning", 24 timer
før madvarerne kommes i fryseren.

Funktionen hører automatisk op 52 timer se-
nere, med mindre det ikke ønskes at stoppe
den manuelt inden.

Gul kontrollampe "hurtig indfrysning"
Denne kontrollampe bekræfter, at funktionen
"hurtig indfrysning" er aktiveret.

Rød kontrollampe "alarm"
Denne kontrollampe signalerer, at fryserens
temperatur er blevet for høj (f.eks. som følge
af en strømafbrydelse, en skade osv.). 

Undersøg, om madvarerne i fryseren er tøet
op, helt eller delvist, og aktivér funktionen
"hurtig indfrysning". 

Hold døren lukket. Ca. 2 timer senere kontrol-
leres det, at den røde alarmlampe er slukket
igen. Derefter indstilles termostaten igen,
eventuelt lidt koldere. Hvis kontrollampen sta-
dig er tændt, tilkaldes service. 

Den røde kontrollampe kan tænde i en kort
periode: Under hurtig indfrysning, når døren
har været åben i for lang tid, eller når der kom-
mes store mængder friske madvarer i fryse-
ren.

Ibrugtagning og indstilling af køle-/fryseskabet DA

Rød alarm kontrollampe

Start-stop knap/

Knap

Gul kontrollampe hurtig indfrysning

Grøn ON kontrollampe
for fryserhurting

indfrysning 

Termostat fryser

        Grøn ON kontrollampe
      for køleskab 

Termostat
køleskab

Lyskontakt
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Indstilling af køleskabets 
termostat
Køleskabets termostat indstilles ved at dreje
på knappen "Termostat køleskab", som sidder
på betjeningspanelet. Position 1 er den højes-
te temperatur, og position 7 den laveste.  

Når der tændes for køle-/fryseskabet, skal ter-
mostaten indstilles på en mellem position. 

4 timer efter at der er tændt for køle-/fryses-
kabet, eller der er foretaget en ændring af ter-
mostatindstillingen, se på temperaturviseren
(Tegning 1):

• Hvis displayet stadig er sort, skal tempe-
raturen mindskes gradvist ved at vælge
et større tal omkring termostaten, og
kontrollér temperaturviseren igen 4 ti-
mer senere. Gentag dette, så længe der
er behov for det.

• Hvis viseren bliver grøn, og signalet "OK"
ses, er køleskabets temperatur indstillet
korrekt.

Positionen  slukker for køleskabet, men
fryseren fungerer stadig.

Grøn "on" kontrollampe
Denne kontrollampe tænder, når der tændes
for køleskabet.

Temperaturviser og "kold zone" 
signal 

Dette symbol findes inde i køles-
kabet. Det viser tydeligt den kol-
deste zone i køleskabet: Her er

temperaturen mindre end eller lig med +4°C.
I denne zone findes ligeledes en temperaturvi-
ser, så temperaturindstillingen kan kontrolle-
res:

� Står køleskabsdøren åben i længe-
re tid, vil temperaturen i køleskabet
stige. For at kende den korrekte
temperatur, skal den aflæses i de
første 30 sekunder efter dørens åb-
ning.

ADVARSEL ! Temperaturerne inde i køleska-
bet hænger tæt sammen med rumtemperatu-
ren, hvor tit døren åbnes, samt hvor meget
mad der er i køleskabet. Afhængigt af årsagen
vælges den position, som giver den mest pas-
sende temperatur. Under ekstreme tempera-
turforhold tilrådes det at bruge termostaten på
en anden måde. Når rumtemperaturen er
meget høj (f.eks. om sommeren) tilrådes det
at stille termostaten på den laveste position.
Omvendt tilrådes det at stille termostaten på
den højeste position, hvis rumtemperaturen er
meget lav.

Lyskontakt
Lyset inde i køleskabet kan slukkes ved at
trække i denne knap.

Ibrugtagning og indstilling af køle-/fryseskabet DA

Korrect temp.

      Tegning 1 - Temperaturviseren

Temp. indstilling
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� Denne betjeningsvejledning gæl-
der for flere forskellige modeller.
Deres køle-/fryseskabet er forsy-
net enten med den ene eller den
anden funktion. De kan hurtigt fin-
de ud af hvilken ved at sammenli-
gne Deres model med
illustrationerne på denne side. 

Køle-/fryseskabet er forsynet med et koldluft
ventileringssystem: 

• Koldluft (A): Ventilationen får kold luft
til at cirkulere i køleskabet, så tempera-
turen fordeles mere jævnt og der ikke
skabes kondensvand på glashylderne. 

• Reguleret kulde (B): Ved hjælp af for-
delingssøjlen ledes luften ind på alle ni-
veauer, så der opnås en meget ensartet
temperatur og ikke skabes kondensvand
på hylderne.

Ud over disse fordele i hverdagen
tilrådes det at anvende ventilationen:
• under ekstreme klimatiske forhold (f.eks.

ved hedebølge)

• hvis der lige er stillet en stor mængde
madvarer i køleskabet. 

Sådan tændes der for ventilationen:
Tryk på start knappen (Tegning C)

�  Ventilatoren fungerer ikke uaf-
brudt. Hvor vidt der tændes for den,
afhænger af temperaturen inde i
køleskabet. Det er derfor helt nor-
malt, at den kun er i gang en gang
imellem, selv om start knappen er
korrekt trykket ned.

Koldluft eller reguleret kulde (afhængigt af model) DA

C

3

4

5

3

4

5

A

A. Model med koldluft
B. Model med reguleret kulde 
C. Detalje "Start/Stop" knap
4. "Start/Stop" knap
5. Luftindsugning
6. Luftudblæsning

B
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Inden madvarerne kommes i køleskabet :
Pak friske madvarer godt ind: Sådan bevarer
de deres smag, farve, fugtindhold og friskhed.
Det undgås også at visse madvarer kommer til
at smage af andre. Kun grøntsager, frugt og
salat kan opbevares uden emballage i grønt-
sagsskuffen. 

Lad varme retter og drikke køle af udenfor
køleskabet. 

Fjern kartonemballage omkring yoghurt plas-
tikbøtter.

Kontroller holdbarhedsdatoerne på de købte
varer. Den må ikke være overskredet.

� Temperaturen er ikke lige lav i hele køleskabet. Visse zoner er koldere end andre,
og madvarerne skal opbevares alt efter, hvilken zone der er mest hensigtsmæssig,
så de opbevares længst og mest sikkert. 

Forberedelse af de madvarer, som skal i køleskabet DA

Sådan anbringes de forskellige madvarer i køleskabet

Mellemretter, ost, yoghurt, 
creme fraiche, saucer

Æg, smør

Flasker, mælk

Kød, fjerkræ, vildt et rå fisk, 
pålæg

Friske grøntsager, frugt

Frosne og dybfrosne  
madvarer, isterninger
14



Lad der være lidt afstand mellem madvarerne,
så luften kan cirkulere frit og for at undgå sam-
menblanding af de forskellige produkter. 

Sørg for, at emballage og madvarer ikke er i
kontakt med bagvæggen: Det er et specielt
koldt og fugtigt sted i køleskabet, hvor vand-
dråber og rim kondenseres under køleskabets
normale funktion.

"Kold zone" signal
Den mest kolde zone, som si-
gnaleres af dette logo, er bere-
gnet til delikate madvarer, som
er sarte og hurtigt bliver for

gamle: Kød, fjerkræ, fisk, pålæg, færdigretter,
blandet salat, retter og kager på basis af æg
eller fløde, frisk pasta, tærtedej, pizza/quiche,
friske produkter og ost af frisk mælk, grøntsa-
ger klar til brug solgt i plastikemballage samt
generelt alle friske produkter som har en hold-
barhedsdato, der kræver en opbevaringstem-
peratur på mindre end eller lig med +4°C.

Køle-/fryseskabet er indrettet, så det er nemt
at anbringe madvarerne. Hylder og bokse kan
flyttes rundt alt efter behov.

Maxi-fresh skuffe (afhængigt af 
model)
Maxi-fresh skuffen anbefales til opbevaring af
fisk og kød.

Den kan flyttes rundt på forskellige steder i
køleskabet, hvis koldt reguleringen benyttes
(se afsnittet "Koldluft eller reguleret kulde").

Afrimning af køleskabet er helt automatisk.
Vandet fra afrimningen løber ned i en bakke,
som sidder på motoren. Varmen fra motoren
får dette vand til at fordampe.

� Det er helt normalt, at der dannes
små vanddråber eller rim på køles-
kabets bagvæg. Det er et specielt
koldt og fugtigt sted i køleskabet,
hvor vanddråber og rim kondense-
res under køleskabets normale fu-
nktion. Rimen forsvinder igen med
jævne mellemrum under faserne
med automatisk afrimning af køles-
kabet. 

Sådan anbringes de forskellige madvarer i køleskabet DA

Køleskabets hylder og bokse kan flyttes rundt

Automatisk afrimning af køleskabet
15



Køle-/fryseskabet til husholdningsbrug giver
mulighed for at fryse madvarer: Det nedsæt-
ter madvarernes temperatur hurtigt og helt
igennem, så de kan opbevares i længere tid. 

Dybfrysning er en hurtigere og mere intensiv
industriel metode end husholdningsmetoden.
De produkter, som kan købes i handlen, er dy-
bfrosne. 

� Nedfrysning steriliserer ikke mad-
varer. Derfor er det vigtigt at ove-
rholde et par enkle regler for
hygiejne under forberedelsen af de
produkter, som skal fryses: Vask
hænder, inden der røres ved mad-
varerne, gør køkkengrej rent, som
lige er blevet brugt, inden det tages
i brug igen. 

Frys kun madvarer, som er friske og af bedste
kvalitet. Brug oversigten "Råd om indfrysning
af madvarer" til at  finde oplysninger om, hvil-
ke produkter der kan fryses, og hvor lang tid,
de kan opbevares. 

Frugt og grøntsager skal blancheres, inden de
fryses ned, for at de kan bevare farve, smag
og vitaminer: Kom dem i kogende vand et par
minutter. 

Del madvarerne op i portioner, som hver sva-
rer til den mængde, der skal bruges til et mål-
tid. Desuden fryser små portioner hurtigere
helt igennem.

Emballagen skal lukkes helt tæt omkring mad-
varerne, så de ikke mister smag og udtørrer.
Brug plastikposer, polyætylen film, stanniol el-
ler bokse egnet til nedfrysning. 

Hvis der bruges plastikposer, skal luften klem-
mes ud, inden de lukkes.

� Kom aldrig flasker eller glas med
væsker i fryseren, med mindre de
kun er 2/3 fyldt: Ved nedfrysning
udvides væske, og beholderen risi-
kerer at sprænge. 

• Nedfrysningsdato

• Sidste holdbarhedsdato

• Madvaretype

• Antal portioner

Hvis De køber dybfrosne produkter, skal de
kommes i indkøbsvognen til sidst. Se godt ef-
ter, at:

• Emballagen ikke er gået i stykker

• At de ikke er dækket af rim (det betyder,
at de har været delvist optøet)

Kom dem i en termopose eller i avispapir,
transportér dem hurtigt hjem, og kom dem
straks i fryseren. 

Følg altid anvisningerne om sidste holdba-
rhedsdato. Køle-/fryseskabet har et fryserum,
som gør det muligt at opbevare dybfrosne va-
rer optimalt.

Frosne produkter / dybfrosne produkter DA

Forberedelse af de madvarer, som skal indfryses
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Friskt kød

Det tilrådes at tø kød helt op, inden det tilberedes for at undgå, at det steges hurtigere udenpå end in-
deni, med undtagelse af små panerede stykker, som kan steges direkte ved svag varme, samt kogt kød.

Fjerkræ
Fjerkræ skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret

Vildt
Vildt skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret.

Fisk

Råd om indfrysning af madvarer DA

Produkt Holdbarhed
Lam i små stykker 8 måneder
Svinesteg 5 måneder
Svinekoteletter 4 måneder
Kogt oksekød, roastbeef 10 måneder
Oksesteaks, entrecote, i sauce, kalvesteg 8 måneder
Kalvesteaks, koteletter 10 måneder
Hakket kød 4 måneder
Indvolde 3 måneder
Pølser 2 måneder

Produkt Holdbarhed
And 4 måneder
Kanin 6 måneder
Høne til bouillon 7 måneder
Gås 4 måneder
Kylling 10 måneder
Kalkun 6 måneder
Indvolde 3 måneder

Produkt Holdbarhed
Vildand, sneppe, fasan 8 måneder
Hare 6 måneder
Agerhøne, vagtel 8 måneder

Produkt Holdbarh
ed

Forberedelse

Karpe

2 måneder
Fisken skrabes, tømmes for indvolde, og hovedet skæres af. 
Vaskes, tørres og indfryses. 

Gedde
Pighvar
Laks
Makrel
Suder
Ørred
Guldbrasen 3 måneder Fisken skrabes, tømmes for indvolde, og hovedet skæres af. Den kommes 30 

sekunder i koldt saltet vand, tørres af og indfryses.Søtunge
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Tilberedte retter
Opbevaringstiden for tilberedte retter mindskes, hvis der er brugt flæsk eller bacon til at give retten smag.

Varm retterne direkte på komfuret eller i ovnen uden optøning først

Grøntsager
Det tilrådes at blanchere grøntsagerne med damp, så de ikke mister hverken vitaminer eller mineralsalte
under kogningen. Desuden er det på denne måde ikke nødvendigt at vente på, at de bliver tørre, inden
de indfryses. De skal blot køle af. 

I almindelighed bliver grøntsager lækrest, når de koges direkte uden først at blive tøet op. Kogetiden
mindskes alt efter blancheringstiden.

Råd om indfrysning af madvarer DA

Produkt Holdbarhed Forberedende 
opvarmning

Sovs på basis af kødsaft 3 måneder Koges halvt 
Tomatsovs Opvarmes passende
Minestrone med grøntsager 2 måneder Uden pasta
Lasagne 4 måneder Bages halvt
Stege 2 måneder Opvarmes passende
Tværstykker af kalvekølle 1 måneder Koges halvt 
Kød i sovs 3 måneder
Vildtragout 2 måneder Opvarmes passende
Fisk kogt i vand, ovnstegt fisk

2 måneder
Koges/bages 
halvt

Kødfarseret peberfrugt, aubergine eller squash 
Champignon svitset med hvidløg og persille, ratatouille af 
peberfrugter
Spinat kogt i vand
Pizza 6 måneder Opvarmes passende

Produkt Holdbar
hed

Forberedelse Blancheringstid

Asparges 12 måneder Vask og fjern trådene 2 minutter
Kål, blomkål 6 måneder Vask og skær i stykker 2 minutter (1)
Artiskokker

12 måneder

Fjern de omgivende blade 6 minutter (1)
Bønner Bælges 3 minutter
Grønne bønner Vask og skær enderne af 4 minutter
Champignons Vask 2 minutter (1)
Auberginer Vask og skær i skiver 4 minutter (2)
Peberfrugter (3) Vask, skær i skiver, fjern kerner

Blancheres ikkeÆrter, tomater  (3)
Bælges og fryses straks i et enkelt lag og 
pakkes ind. 

Persille, basilikum 8 måneder
VaskSpinat

12 måneder

2 minutter
Minestrone 
grøntsagsblanding (selleri, 
gulrødder, sølvbede, 
porrer, osv. )

Vask, skær i stykker og del op i portioner. 
Kom ikke kartofler i, de bliver ellers sorte. Blancheres ikke

(1) Kom lidt vineddike eller citron i kogevandet (syrligt vand). 
(2) Nedsaltes inden kogning. 
(3) Når disse grøntsager tør op, falder de sammen, for de indeholder meget vand. Det tilrådes derfor kun at tø dem op, 

hvis de skal koges/bages. 
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Frugt
Frugt skal dækkes med sukker eller en sukkeropløsning alt efter typen. Der skal bruges 250 gr. til 1
kg frugt. Sukkeropløsninger bruges i forskellige procentforhold. De fremstilles ved at koge vand med
sukker i følgende koncentrationer:
• 30 % opløsning, 450 gr. sukker pr. liter vand;
• 40 % opløsning, 650 gr. sukker pr. liter vand;
• 50 % opløsning, 800 gr. sukker pr. liter vand;
For ikke at forringe frugternes farve hældes der lidt citronsaft over, inden de dækkes med sukker, eller
der kommes lidt citronsaft i sukkeropløsningen. Beholderne med frugt skal stå en time i køleskabet, in-
den de kommes i fryseren. Frugterne skal være dækket helt af sukkeropløsningen.

Brød
Kan opbevares 2 måneder. Optøs i ovnen ved 50°C, som tændes efter at brødet er kommet i.

Smør og ost
Frys smør og ost ved at dele dem op i portioner svarende til en uges forbrug. Smør og hårde oste (f.eks.
parmesan) kan opbevares i 8 måneder, andre oste i 4 måneder. De skal optøs i køleskabet, idet der
holdes øje med det kondensvand, disse produkter danner.

Råd om indfrysning af madvarer DA

Produkt Holdbar
hed

Forberedelse

Abrikoser 8 måneder Vask, tag sten ud, 30% sukkeropløsning
Ananas

10måneder
Skræl, skær i skiver, 50% sukkeropløsning

Appelsiner Skræl, skær i skiver, 30% sukkeropløsning
Kirsebær Vask, tag sten ud, dæk med sukker eller en 30% sukkeropløsning
Jordbær

12måneder
Vask, fjern stikle og dæk med sukker

Melon Skræl, skær i skiver, tag kerner ud, hæld en 30% 
sukkeropløsning over

Ferskner 8 måneder Skræl, tag sten ud, skær i skiver, hæld en 50% sukkeropløsning 
over

Grapefrugt 12måneder Skræl, skær i skiver, 30% sukkeropløsning
Citrusfrugtsaft 10måneder Pres, fjern kerner, kom sukker på efter behag
Blommer

12måneder
Vask, tag sten ud, dæk med sukker eller 50% sukkeropløsning

Druer Pil druerne af klasen, vask, dæk med sukker eller 30% 
sukkeropløsning

Blåbær, brombær, 
solbær, hindbær, ribs

10måneder Vask, fjern stilke og dæk med sukker
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Friske madvarer må ikke anbringes ved siden
af allerede indfrosne produkter for ikke at ska-
be en temperaturstigning af disse. 

� Den maksimale vægt af madvarer,
der kan indfryses på 24 timer, er
angivet på typepladen (som sidder
inde i køleskabet nederst på vens-
tre sidevæg) som "INDFRYS-
NINGSKAPACITET / FREEZING
CAPACITY (kg/24h)". 

Funktionen "hurtig indfrysning" giver muli-
ghed  for at sænke fryserens temperatur mak-
simalt meget hurtigt, så der kan indfryses en
stor mængde friske madvarer på kort tid (se §
"Ibrugtagning og indstilling af køle-/fryseska-
bet"). 

Madvarerne kan anbringes i alle indfrys-
ningsrummene. Ønskes der en hurtig indfrys-
ning helt igennem, tilrådes det dog at anbringe
madvarerne i fyserens "hurtig indfrysningszo-
ne", dvs. i den øverste skuffe (se Tegning).

Den hurtige indfrysning hører op af sig selv ef-
ter 52 timer. Den kan også stoppes manuelt
ved at trykke på knappen igen (den gule lam-
pe slukker). 

� Madvarerne skal fryses helt igen-
nem så hurtigt som muligt for at de
kan bevare vitaminer, næringsvær-
di, udseende og smag.

Placering af madvarerne i fryseren DA

Hurtig indfrysning
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Madvarer kan optøs på fem forskellige måder:

• ved først at stille dem nogle timer i køles-
kabet

• ved at lade dem tø langsomt op ved
stuetemperatur

• i almindelig ovn ved meget lav tempera-
tur (40/50°C)

• i mikrobølgeovn

• ved at koge/bage dem direkte 

Optøning i køleskabet er den mest langsom-
me, men sikreste optøningsmetode.

� Madvarer som er optøet, eller kun
delvist optøet, må aldrig genind-
fryses uden først at være tilberedt. 

� Det frarådes at komme produkter i
munden, som lige er kommet ud af
fryseren (is, isterninger osv.): De
har en meget lav temperatur, og ri-
sikerer at forårsage frostskader.
Udgå at røre ved frosne eller dyb-
frosne varer med våde hænder: De
risikerer at klæbe sig fast. Det
tilrådes kun at optø madvarer til

Fryseren skal afrimes, når der er dannet et lag
rim på 5-6 mm inde i fryseren. Denne tykkelse
af rim forhindrer fryseren i at fungere korrekt,
og skaber et større energiforbrug. 

 Tøm fryseren helt, og kom de frosne varer i
fryseposer eller avispapir. Anbring dem et
køligt sted.

Sluk for fryseren ved at stille termostaten 

på  . Lad fryserens dør stå åben. 

Anbring en gryde med varmt vand på et lille
træbræt eller en bordskåner, og sæt det ind i
fryseren for at fremskynde afrimningen. 

Sæt afløbskanalen i, og anbring en bakke un-
der den som vist på tegningen.

� Der må under ingen omstændighe-
der benyttes radiator, føntørrer el-
ler andre elektriske apparater,
samt knive eller metalgenstande
for at fremskynde afrimningen, for
det kan forvolde uoprettelige ska-
der på fryseren.

Gør fryseren ren, inden termostaten indstilles
igen som anført i afsnittet "Indstilling af køles-
kabets temperatur", og kom de frosne produk-
ter i den igen. (Se afsnittet "Rengøring af
apparatet"). 

Optøning af madvarer DA

Afrimning af fryseren
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� Før enhver form for vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten. Træk
ikke i ledningen, men tag direkte fat i stikket for at trække det ud.

Rengøring af apparatet
� For at sikre bedre hygiejne og sik-

ker opbevaring af madvarer
tilrådes det at rengøre og desinfice-
re køle-/fryseskabet jævnligt:
Køleskabet én gang om måneden,
og fryseren hver gang den afrimes.

Tøm køle-/fryseskabet, og kom indholdet i ter-
moposer eller avispapir, som anbringes et
køligt sted. 

Rengør køle-/fryseskabet ind- og udvendigt
med natron opløst i vand (1 spiseske til 4 liter
vand). Brug ikke alkohol, skurepulver eller ren-
gøringsmidler, som kan ødelægge overflader-
ne.

� Der må ikke benyttes damptrykren-
ser. Den brandvarme damp kan
ødelægge overfladerne og de elek-
triske kredsløb. Der er direkte risiko
for dødeligt elektrisk stød.

Skyl med rent vand, og tør efter med en klud. 

Kontrollér med jævne mellemrum, at hullet til
udledning af afrimningsvandet ikke er tilstop-
pet, og gør det rent med en lille pind som vist
på tegningen.

Husk en gang imellem at rengøre kondensato-
ren, som sidder bag på køle-/fryseskabet (se
afsnittet "Beskrivelse af køle-/fryseskabet").
Brug en tør børste til det, eller endnu bedre,
støvsugeren.  

Tilslut køle-/fryseskabet igen, og justér om
nødvendigt køleskabets termostat som anvist i
afsnittet "Indstilling af køleskabets tempera-
tur", og tryk på knappen "Hurtig indfrysning". 

Vent tre kvarter med at sætte madvarerne på
plads igen  i køle-/fryseskabet. 

Stands "hurtig indfrysning" 24 timer senere.

Almindelig vedligeholdelse af apparatet DA
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Skuffen til frugt og grønsager er udstyret med
et filter, som kontrollerer fugtniveauet, så det
holdes tilpasset til optimal bevaring af disse
madvarer. 

 

Sådan rengøres filteret:  Tag det øverste af
grøntsagsskuffen af, afmontér låget, fjern "K"
filteret og vask det under vandhanen. Gli-
dekurven kan tages af sådan: Træk kurven så
langt ud som muligt, løft den bageste ende op,
og træk den ud.

Skift af pære
� Træk stikket ud af stikkontakten.
• Dévissez la vis qui maintient le plafon-

nier. 

• Tag lampeglasset af, og skift pæren ud
med én af samme model (15 WATT
maks.). Sæt lampeglasset på igen, og
spænd skruen.

Almindelig vedligeholdelse af apparatet DA

K
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Normale funktionslyde
For at køle-/fryseskabets temperatur kan forblive konstant, går motoren i gang med jævne mel-
lemrum. De lyde det forårsager er helt normale funktionslyde, og de vil automatisk blive kortere,
så snart køle-/fryseskabet  har nået den ønskede temperatur. Det drejer sig om følgende lyde:

Gener eller små fejl
Der kan opstå fejl ved benyttelse af køle-/fryseskabet. Inden serviceafdelingen kontaktes, be-
des De først undersøge, om De selv kan løse dem ved hjælp af følgende vejledning: 

Lyde, gener eller små fejl DA

LYD ÅRSAG

Brummen Stammer fra motoren. Denne brummen kan ind imellem blive 
stærkere, lige når motoren går i gang  

Gurglende lyde eller let 
brummen Stammer fra kølevæsken, som cirkulere i kølekredsløbets rør

Klik Der høres altid små klik, når termostaten starter eller standser 
motoren 

Let baggrundsstøj Hvis køle-/fryseskabet har en ventilator (afhængigt af model), kan 
luften, som cirkulerer inde i apparatet, skabe en let baggrundsstøj

PROBLEM RÅD

Ualmindelige lyde

- Undersøg om køle-/fryseskabets ben er indstillet rigtigt, og om 
det står stabilt
- Undersøg, om køle-/fryseskabet rører ved væggen
- Undersøg, om alle flytbare dele (bokse, hylder osv. ) sidder som 
de skal
-  Undersøg, om flasker eller beholdere anbragt i køle-/fryseskabet 
rører ved hinanden

Køleskabet producerer ikke 
nok kulde

- Undersøg, om termostaten er indstillet som anvist i afsnittet 
"Indstilling af køleskabets temperatur"
- Hvis der lige er anbragt en stor mængde madvarer i køleskabet, 
sørg da for at justere termostaten igen som vist i afsnittet 
"Indstilling af køleskabets temperatur"
- Sørg for ikke at åbne køleskabsdøren alt for tit eller at lade den 
stå åben

Køle-/fryseskabet producerer 
slet ikke kulde  

- Undersøg, om termostaten ikke står på  
- Undersøg, om køle-/fryseskabets stik er sat i stikkontakten 
- Undersøg, om elnettets hovedafbryder ikke er slået fra, om 
sikringen er gået eller den har løsnet sig
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Lyde, gener eller små fejl DA

PROBLEM RÅD
Der dannes rim inde i 
køleskabet - Sørg for ikke at åbne døren for tit eller at lade den stå åben

Ydersiderne er varme - Det er helt normalt, for det hindrer, at der dannes dug uden på 
køle-/fryseskabet 

Der dannes vanddråber på 
køle-/fryseskabets yderside 

- Når der ikke er tændt for varmen i huset (f.eks. om foråret og om 
efteråret) og rummets luft er lidt fugtig, kan det ske at der dannes 
lidt kondensvand uden på køle-/fryseskabet. Det er ikke farligt, og 
køle-/fryseskabet fortsætter med at fungere korrekt

Der dannes små vand eller 
rimdråber på køleskabets 
bagvæg

- Det er helt normalt, for det er et specielt koldt og fugtigt sted i 
køleskabet, hvor vanddråber og rim kondenseres under 
køleskabets normale funktion. Rimen forsvinder igen med jævne 
mellemrum under faserne med automatisk afrimning af køleskabet

Visse madvarer fryser ikke 
helt

- Det er normalt, at madvarer, som indeholder meget sukker, fedt 
eller alkohol ikke fryser helt og forbliver bløde til dels (is, frugtsaft 
osv.)

Der står dråber i bunden af 
køleskabet

- Undersøg, om hullet til udledning af afrimningsvandet er 
tilstoppet. I så fald skal det renses ved hjælp af en lille pind eller 
en metaltråd som anført i kapitlet "Almindelig vedligeholdelse af 
apparatet"

Det frosne kød har hvide 
striber

- Undersøg, om termostaten er indstillet rigtigt og ikke på en for 
lav temperatur (se afsnittet "Indstilling af køleskabets 
temperatur")
- Undersøg, om kødet ikke har været opbevaret for længe i 
fryseren, ved at benytte skemaet "Råd om indfrysning af 
madvarer" 

Det er svært at åbne døren 
-- Det er normalt, at døren er lidt svær at åbne, især hvis den lige 
er blevet lukket: Der dannes et lille undertryk, som skal sikre, at 
døren er helt tæt. Vent et par minutter med at lukke den op igen

Lyset i køleskabet er slukket 

- Undersøg, om termostaten står på   
- Undersøg, om køle-/fryseskabets stik er sat i stikkontakten 
- Undersøg, om elnettets hovedafbryder ikke er slået fra, om 
sikringen er gået eller den har løsnet sig
- Undersøg, om pæren er sprunget, og se afsnittet "Udskiftning af 
pære". 
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Eventuel vedligeholdelse af apparatet skal fo-
retages:

- enten af Deres forhandler,

- eller af en kvalificeret fagmand, som er ane-
rkendt til dette mærke.

Når De ringer op, skal De angive apparatets
fulde reference (model, type, serienummer).
Disse oplysninger står på typeskiltet, der sid-
der på apparatet.
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	Denne installations- og betjeningsvejledning gælder for flere køle-/fryseskab modeller. Der kan således forekomme små forskelle mellem visse detaljer og udstyr på Deres apparat, og de der bliver beskrevet i vejledningen.
	I vejledningen vil disse symboler blive brugt med følgende betydning:
	m Sikkerhedsregler som skal overholdes
	h Fare for brand af en gasart
	c Elektrisk fare
	e Vigtige råd og oplysninger



	Kære kunde,
	Tak fordi De valgte et Brandt køle-/fryseskab.
	Vore forskere har udviklet en ny type apparater, som skal gøre livet nemmere for brugeren.
	De nye Brandt køleskabe opbevarer madvarer bedst muligt og imødekommer Deres vaner og behov: Rummene er indrettet, så man har stor frihed til at placere madvarerne optimalt, og køleskabets design er enkelt og smidigt med enestående funktionskvaliteter.
	I serien af Brandt produkter findes ligeledes et stort udvalg af opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere, frysere, komfurer og ovne, kogeplader og emhætter, som kan benyttes sammen med Deres nye Brandt køle-/fryseskab.
	Vor kundeservice ønsker til stadighed at opfylde Deres krav og ønsker i forbindelse med vore produkter og står naturligvis til Deres rådighed for at svare på eventuelle spørgsmål og lytte til forslag (samlet i et afsnit sidst i denne vejledning).
	Brandt er altid først med innovation og bidrager således til at forbedre livskvaliteten ved at tilbyde produkter med stadig større ydeevne, som er lette og sikre at bruge.
	Brandt
	Før apparatet tages i brug bedes De læse denne installations- og betjeningsvejledning grundigt, så De hurtigt kan blive fortrolig med køle-/fryseskabets funktioner.
	Dette apparat er udelukkende beregnet til privat brug og er udarbejdet til at opbevare og fryse madvarer.
	m Følgende sikkerhedsregler skal overholdes. Vi frasiger os ansvar og garantipligt for materielle eller korporelle skader opstået, fordi disse anbefalinger ikke er blevet overholdt.

	Normalt åbnes dørene i venstre side (sat på hængslerne i højre side); ønskes det, kan døren åbnes i højre side. Dørens åbningsre...
	1. Og vip køle-/fryseskabet forsigtigt bagover.
	2. Tag fodpanelet af ved at trække i tapperne A på den nederste del og derefter vippe det opad, så det gøres frit (R3). Tag hulskjuleren B af i venstre side, og sæt den i hullet i højre side (R2).
	3. Skru stiften af det nederste hængsel, og tag det ud af fordybningen C, tag plastikstykket, som er anbragt mellem døren og hængslet på stiften, skru det nederste hængsel D af, og skru stiften i hullet i venstre side på hængslet (R3).
	4. Tag døren af fryseren (R3).
	5. Skru det midterste hængsel E af, og pas på ikke at miste de plastikstykker, der er sat på stiften (R3).
	6. Fjern hulskjulerne G, som sidder oven på køleskabsdøren(R4).
	7. Gør køleskabsdøren fri af det øverste hængsel (R4).
	8. Tag skruen af, og fjern hulskjulerne på den midterste del af apparatets venstre side, og sæt dem i hullerne på højre side af apparatet .
	9. Tag hulskjulerne H af panelet (R5).
	10. Skru det øverste hængsel I i højre side løst, og tag det af (R5).
	11. Det øverste venstre hængsel L er anbragt inde i fodpanelet (R6). Tag det ud, og placér det i fordybningen i venstre side af panelet M. Skru det fast med de 2 skruer (R7).
	12. Sæt de to hulskjulere N i, og gør dem fast på panelet (R7).
	13. For at det øverste højre hængsel ikke skal blive væk du kan måske få brug for det på et senere tidspunkt kan det opbevares i fordybningen i fodpanelet (R6).
	14. Tag hulskjuleren O på venstre side af fryserens dør (R8).
	15. Skru stopblokken af metal P af i højre side af køleskabesdøren, vend den, og skru den på i venstre side af fryserens dør, id...
	16. Sæt hulskjuleren O, som før sad i venstre side af fryseresn dør, i højre side af samme dør (R8).
	17. Sæt køleskabsdøren i det øverste hængsel (R9).
	18. Sæt det midterste hængsel i, og skru det fast, imens det kontrolleres, at plastikstykkerne er sat rigtigt på stiften (R9).
	19. Sæt fryserens dør i det midterste hængsel (R9).
	20. Sæt det nederste hængsel i fryseren, imens det kontrolleres, at plastikstykket er sat rigtigt på stiften mellem hængslet og døren. Skru hængslet fast (R9).
	21. Sæt fodpanelet på igen.
	22. Sæt listen bag på døren fast .
	23. Anbring køle-/fryseskabet på højkant igen.


	NB: Vent to timer med at tænde for køle-/fryses kabet igen.
	m Det er kun ved at foretage en korrekt installation, som overholder de anbefalinger, der er givet i denne "installations- og betjeningsvejledning", at det er muligt at opbevare madvarer under gode betingelser samt at opnå et optimeret elforbrug.
	e Når køle-/fryseskabet er installeret, indstilles benene, så apparatet hælder en smule bagover: Det vil lette lukning af døren.

	m Inden der anbringes madvarer i køle-/fryseskabet, skal det rengøres ind- og udvendigt med natron opløst i vand (1 spiseskefuld...
	c Af sikkerhedsmæssige årsager, er det bydende nødvendigt at overholde følgende anbefalinger.

	c Råd til den elektriske installation af køle-/fryseskabet: :
	c Har De tvivlsspørgsmål, bedes De kontakte en elinstallatør.
	m Er apparatet blevet transporteret i vandret position, skal det anbringes lodret. Derefter bør man vente to timer med at tilslu...
	c Gør køleskabet rent en første gang, inden det tilsluttes elnettet (se afsnittet "Installation af køle-/fryseskabet"). Stikket ...

	c ADVARSEL! Når termostaten er på position ,og "on" kontrollampen er slukket, er køle-/fryseskabet stadig strømførende.
	A. Model med koldluft
	B. Model med reguleret kulde
	C. Detalje "Start/Stop" knap
	4. "Start/Stop" knap
	5. Luftindsugning
	6. Luftudblæsning
	Inden madvarerne kommes i køleskabet :
	m Temperaturen er ikke lige lav i hele køleskabet. Visse zoner er koldere end andre, og madvarerne skal opbevares alt efter, hvilken zone der er mest hensigtsmæssig, så de opbevares længst og mest sikkert.
	Friskt kød
	Det tilrådes at tø kød helt op, inden det tilberedes for at undgå, at det steges hurtigere udenpå end indeni, med undtagelse af små panerede stykker, som kan steges direkte ved svag varme, samt kogt kød.

	Fjerkræ
	Fjerkræ skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret

	Vildt
	Vildt skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret.

	Fisk
	Tilberedte retter
	Opbevaringstiden for tilberedte retter mindskes, hvis der er brugt flæsk eller bacon til at give retten smag.
	Varm retterne direkte på komfuret eller i ovnen uden optøning først

	Grøntsager
	Det tilrådes at blanchere grøntsagerne med damp, så de ikke mister hverken vitaminer eller mineralsalte under kogningen. Desuden er det på denne måde ikke nødvendigt at vente på, at de bliver tørre, inden de indfryses. De skal blot køle af.
	I almindelighed bliver grøntsager lækrest, når de koges direkte uden først at blive tøet op. Kogetiden mindskes alt efter blancheringstiden.

	Frugt
	Frugt skal dækkes med sukker eller en sukkeropløsning alt efter typen. Der skal bruges 250 gr. til 1 kg frugt. Sukkeropløsninger bruges i forskellige procentforhold. De fremstilles ved at koge vand med sukker i følgende koncentrationer:
	. 30 % opløsning, 450 gr. sukker pr. liter vand;
	. 40 % opløsning, 650 gr. sukker pr. liter vand;
	. 50 % opløsning, 800 gr. sukker pr. liter vand;

	For ikke at forringe frugternes farve hældes der lidt citronsaft over, inden de dækkes med sukker, eller der kommes lidt citrons...

	Brød
	Kan opbevares 2 måneder. Optøs i ovnen ved 50˚C, som tændes efter at brødet er kommet i.

	Smør og ost
	Frys smør og ost ved at dele dem op i portioner svarende til en uges forbrug. Smør og hårde oste (f.eks. parmesan) kan opbevares...
	c Før enhver form for vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen, men tag direkte fat i stikket for at trække det ud.


	Rengøring af apparatet

	c Træk stikket ud af stikkontakten.
	Normale funktionslyde
	For at køle-/fryseskabets temperatur kan forblive konstant, går motoren i gang med jævne mellemrum. De lyde det forårsager er he...

	Gener eller små fejl
	Der kan opstå fejl ved benyttelse af køle-/fryseskabet. Inden serviceafdelingen kontaktes, bedes De først undersøge, om De selv kan løse dem ved hjælp af følgende vejledning:
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	De gebruiks- en installatiehandleiding van de ijskast - diepvrieskast is geldig voor meerdere modellen. Het is mogelijk dat er kleine verschillen (details en uitrusting) zijn tussen uw model en het in deze handleiding beschreven apparaat.
	U zult in deze handleiding vaak de volgende symbolen aantreffen :
	m Verplichte veiligheidsvoorschriften
	h Pas op, gas kan vlam vatten
	c Gevaar voor elektrische schokken
	e Tips en belangrijke informatie



	Beste Klant,
	Wij danken u voor uw aankoop van een ijskast - diepvrieskanst BRANDT.
	Onze researchteams hebben voor u een nieuwe generatie van apparaten ontwikkeld die u het leven praktischer en comfortabeler maken.
	De nieuwe ijskasten van BRANDT zijn een succesvolle combinatie van sober en stijlvol design en sterke bewaarprestaties en bieden u optimale ruimtes om uw voedingsmiddelen praktisch en veilig te bewaren.
	BRANDT biedt u tevens een uitgebreid gamma van vaatwasmachines, wasmachines, droogtrommels, vrieskasten, fornuizen en ovens, kookplaten en afzuigkappen die u op een elegante manier met uw nieuwe BRANDT ijskast - vrieskast kunt combineren.
	Onze eerste zorg is altijd en immer aan uw eisen te voldoen, onze consumentendienst staat dan ook tot uw volle beschikking om uw vragen te beantwoorden of naar uw suggesties te luisteren (adresgegevens aan het eind van deze handleiding).
	BRANDT staat niet alleen in voor technologische innovatie maar verbetert tevens de kwalliteit van uw dagelijkse leven. Brandt bi...
	Het BRANDT Team
	Wij raden u aan deze gebruiks- en installatiehandleiding voor de ingebruikneming van uw apparaat aandachtig te lezen. De gedetailleerde informatie in deze handleiding zal u zeer snel vertrouwd maken met de werking van het apparaat .


	Veiligheidsvoorschriften
	Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en ontworpen voor het bewaren en invriezen van voedingsmiddelen.
	m Neem altijd de hierna beschreven veiligheidsvoorschriften in acht. Wij zijn niet aansprakelijk en de garantie vervalt indien deze voorschriften niet worden nageleefd en daardoor materiële schade of lichamelijke letsel ontstaat.


	Milieuvriendelijk en spaarzaam
	BIOCARE - Bacteriewerende wanden
	Beschrijving van het apparaat
	Omreken van de openingsrichting van de deuren
	De deuren gaan normaal gesproken naar links toe open (scharnier rechts) : indien u wenst dat de deur naar rechts toe open gaat, ...
	1. Leg het apparaat voorzichtig op zijn achterkant (deuren naar boven toe).
	2. De plint verwijderen door aan de tongetjes A op de onderzijde te trekken en door de plint naar boven toe te draaien om hem vo...
	3. Haal de stift uit het scharnier aan de onderzijde en haal hem uit zijn opening C, haal de plastic stut eruit die zich tussen ...
	4. Haal de deur van de vrieskast eruit (R3).
	5. Draai het scharnier in het midden E los, ervoor zorgen dat u de plastic stutten die op de stift zijn aangebracht (R3) niet kwijtraakt .
	6. Verwijder de afdekplaatjes G boven de deur van de ijskast (R4).
	7. Haal de deur van de koelkast van het bovenste scharnier af (R4)
	8. Verwijder de schroef en de afdekplaatjes F op het middelgedeelte aan de linkerzijde van het apparaat en breng ze op hun plaats aan op de openingen aan de rechter kant van het apparaat.
	9. Verwijder de afdekplaatjes H van de lijst (R5 ).
	10. Draai het bovenste scharnier I rechts los en verwijder het (R5).


	Omreken van de openingsrichting van de deuren
	11. Het bovenste scharnier links L bevindt zich in de plint (R6). Dit scharnier verwijderen en aanbrengen in de opening aan de linkerkant op de lijst M. Vastzetten met de 2 schroeven (R7).
	12. De afdekplaatjes N op de lijst aanbrengen en vaszetten (R7).
	13. Om het bovenste scharnier rechts niet kwijt te raken, u zult het misschien later weer willen gebruiken, is het handig het op te bergen in de openingen aangebracht in de plint (R6).
	14. Verwijder de afdekplaatjes van de openinen O aan de linkerzijde van de deur van de vrieskast (R8).
	15. Schroef het metalen blokje los dat dienst doet als aanslag van de deur P aan de rechter zijde van de deur van de koelkast, d...
	16. Breng het afdekplaatje O, dat zich aan linker zijde van de deur van de vrieskast bevond, aan op de rechterzijde van deze deur (R8).
	17. Plaats de deur van de koelkast op het bovenste scharnier (R9).
	18. Breng het scharnier in het midden aan en schroef het vast, wel even controleren of de plastic stutten naar behoren op hun plaats zijn aangebracht op de stift (R9).
	19. Plaats de deur van de vrieskast op het scharnier in het midden (R9).
	20. Breng het scharnier aan de onderzijde aan in de deur van de vrieskast, even controleren of de plastic stut naar behoren op zijn plaats is aangebracht op de stift tussen het scharnier en de deur. Het scharnier vastschroeven (R9).
	21. De plint opnieuw monteren.
	22. De bovenste afdekplaatjes op hun plaats aanbrengen.
	23. Het apparaat weer verticaal zetten .
	NB: Twee uren wachten alvorens de koelkast aan te zetten.

	Installatie van het apparaat
	m De installatie van uw ijskast - diepvrieskast dient volgens de aanwijzingen in deze gebruiks- en installatiehandleiding te geb...
	e Na de installatie van het apparaat stelt u de poten zo af dat de ijskast iets naar achteren overhelt. Daardoor zal de deur makkelijker sluiten.

	m Alvorens voedingsmiddelen in het apparaat te plaatsen, moet u eerst de binnenzijde en de buitenkant van het apparaat schoonmak...

	Elektrische aansluiting
	c Voor uw eigen veiligheid moet u de hierna staande aanwijzingen in acht nemen.


	c Tips voor de elektrische installatie van het apparaat :
	c Neem in geval van twijfel contact op met uw installateur.
	m Indien het apparaat horizontaal naar uw woning werd vervoerd moet u het eerst ongeveer 2 uur verticaal plaatsen alvorens het a...
	c Reinig uw ijskast een eerste maal (zie hoofdstuk "Installatie van het apparaat") alvorens hem op het stroomnet aan te sluiten....
	Ingebruikname en instelling van het apparaat

	c LET OP: wanneer de thermostaat op stand staat en het lampje "on" uit is, staat er nog altijd stroom op het apparaat.
	Ingebruikname en instelling van het apparaat
	Geventileerde of geregelde koude lucht (naar gelang model)
	A. Model met geventileerde koude lucht
	B. Model met gereguleerde koude lucht
	C. Detail knop Aan / Uit
	3. Knop Aan / Uit
	4. Opzuiging lucht
	5. Verdeling lucht

	Voorbereiden van de voedingsmiddelen die in de ijskast
	Alvorens de voedingsmiddelen in het apparaat te zetten :

	Schikken van de voedingsmiddelen in de ijskast
	m In de ijskast zelf is de temperatuur niet overal gelijk. Bepaalde zones zijn kouder dan andere en u moet de producten schikken naar gelang hun aard in de juiste zone van uw ijskast met het oog op een optimale bewaring.

	Schikken van de voedingsmiddelen in de ijskast
	Modulair opbergsysteem
	Automatisch ontdoioien van de ijskast
	Ingevroren producten/diepvries producten
	Bereiding van de in te vriezen voedingsmiddelen
	Gids voor het invriezen van voedingsmiddelen
	Vers vlees
	Wij raden u aan het vlees helemaal te ontdooien alvorens het te bereiden om te voorkomen dat het sneller van buiten dan van binn...

	Pluimvee, konijnen
	Bereid ze naar behoren voor, geplukt, gevild, de ingewanden eruit gehaald en eventueel in stukjes gesneden, gewassen en gedroogd.

	Wild
	Bereid het naar behoren voor, geplukt, gevild, de ingewanden eruit gehaald en eventueel in stukjes gesneden, gewassen en gedroogd.

	Vis

	Gids voor het invriezen van voedingsmiddelen
	Bereide voedingsmiddelen
	De houdbaarheidsduur van kant- en klaargerechten is minder lang als u spek of bacon gebruikt om de gerechten pittiger te maken.
	Zet ze rechtstreeks op de pit of in de oven zonder ze te ontdooien.

	Groente
	Wij raden u aan de groente met stoom te blancheren zodat ze hun vitaminen en hun minerale zout niet verliezen in het kookwater. U hoeft dan niet te wachten tot ze droog zijn om ze in te vriezen, u moet ze wel laten afkoelen.
	In het algemeen zijn groenten lekkerder als ze meteen, dwz zonder ontdooien, worden gekookt. Hou rekening met een kortere kooktijd, de blancheertijd telt ook mee.


	Gids voor het invriezen van voedingsmiddelen
	Fruit
	Fruit moet worden bedekt met suiker of siroop naar gelang het geval. De hoeveelheid suiker die moet worden gebruikt voor de bewa...
	· Oplossing van 30%, 450 g suiker per liter water
	· Oplossing van 40%, 650 g suiker per liter water
	· Oplossing van 50%, 800 g suiker per liter water.
	Om de kleur van het fruit te bewaren, moet u ze in citroensap leggen alvorens ze met suiker te bedekken of het citroensap in de ...

	Brood
	Brood kan 2 maanden bewaard worden. Ontdooien in een oven op 50˚C, de oven pas aansteken als het brood erin ligt.

	Boter en kaas
	Boter en kaas invriezen na ze in stukjes genoeg voor uw wekelijkse consumptie gesneden te hebben. Boter en harde kaas (zoals Par...


	Schikken van de producten in de diepvrieskast
	Snel invriezen
	Ontdooien van voedingsmiddelen
	Ontdooien van de diepvrieskast
	Normaal onderhoud van het apparaat
	c Alvorens tot de onderhoudswerkzaamheden over te gaan, de steker uit de contactdoos halen, niet aan het snoer trekken om de steker uit de contactdoos te halen maar de steker zelf beetpakken.
	Reinigen van het apparaat

	Normaal onderhoud van het apparaat

	c De steker van het apparaat uit de contactdoos halen.
	Geluiden, problemen en kleine storingen
	Normale geluiden tijdens de werking van het apparaat
	Om ervoor te zorgen dat de temperatuur constant blijft, schakelt het apparaat regelmatig zijn motor in. De geluiden die hieruit ...

	Problemen of kleine storingen
	Tijdens het gebruik van uw apparaat kunnen er zich kleine incidenten voordoen. Alvorens contact op te nemen met de servicedienst, kunt u aan de hand van de hierna volgende gids kijken of u het probleem niet zelf kunt oplossen:


	Geluiden, problemen en kleine storingen
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	Tento návod k instalaci a pou˛ívání Vaðí kombinované chladnièky s mraznièkou je platnÆ pro více typù. Mù˛e se stát, ˛e narazíte na drobné odchylky mezi vybavením Vaðeho pøístroje a uvedenÆmi popisy.
	Na stránkách tohoto návodu se setkáte s následujícími symboly, které Vám oznamují:
	m bezpeènostní pokyny, které je nutno zásadnì dodr˛ovat
	h nebezpeèí vznícení plynu
	c nebezpeèí úrazu elektrickÆm proudem
	e dùle˛ité rady a informace



	Vá enÆ zákazníku,
	dekujeme,  e jste si zakoupil kombinovanou chladnicku s mraznickou BRANDT.
	Naðe vÆzkumné tÆmy pro Vás pripravily novou generaci prístroju, které Vám usnadní  ivot.
	Optimální volností pri usporádání prostor, strízlivÆm jednoduchÆm designem a jedinecnÆmi technickÆmi parametry splnují nové chladnicky Brandt vðechny predpoklady pro kvalitní uchování Vaðich potravin i pro uspokojení Vaðich spotrebitelskÆch zvyklostí.
	Mezi vÆrobky znacky Brandt si dále mu ete vybrat z velké nabídky mycek na nádobí, pracek a suðicek prádla, mrazáku, sporáku a trub, kuchynskÆch stolu ci digestorí, které mu ete pripojit ke své nové kombinované chladnicce s mraznickou BRANDT.
	V rámci nepretr ité snahy vyhovet co nejlépe po adavkum naðich zákazníku je Vám k dispozici naðe oddelení pro spotrebitele, kter...
	³pickovou inovací svÆch vÆrobku, které se vyznacují neustále stoupající technickou úrovní, jednoduchostí pou ívání a spolehlivostí, prispívá BRANDT ke zkvalitnení Vaðeho  ivota.
	Vaðe znacka BRANDT
	Pred uvedením Vaðeho prístroje do chodu pozorne prostudujte tento návod k pou ití, kterÆ Vám umo ní rychle se seznámit s jeho fungováním.


	Pøedpisy správného a bezpeèného pou˛ívání
	Tento prístroj je urcen vÆhradne k domácímu pou ívání a byl vyroben pro úcely uchovávání a zmrazování potravin.
	m Dodr ujte nutne následující provozní predpisy. odmítáme jakoukoli odpovednost a záruku v prípade nedodr ování techto doporucení, které mu e mít za následek hmotné ðkody nebo poðkození zdraví.


	Respektování ˛ivotního prostøedí a úspora energie
	BIOCARE - Antibakteriální stìny
	Popis pøístroje
	Zmìna smìru otevírání dvíøek
	Dvíøka lednièky i mraznièky se bì˛nì otevírají smìrem vlevo (závìs vpravo). Pokud si pøejete otevírání vpravo, mù˛ete zmìnit smì...
	1. Polo˛te opatrnì pøístroj na zadní stranu .
	2. Sejmìte podla˛ní liðtu tak, ˛e vytáhnete smìrem k sobì jazÆèky A umístìné na spodní stranì. Potom liðtu natáèejte smìrem nahoru, abyste ji mohli uvolnit (R3). Sejmìte krytku B z otvoru vlevo a nasaïte ji do otvoru vpravo(R2) .
	3. Vytáhnìte èep spodního závìsu a uvolnìte jej z otvoru C, vyjmìte plastovÆ podkládací klín, osazenÆ na èepu mezi dveømi a závìsem, odðroubujte spodní závìs D, èep naðroubujte do otvoru v levé èásti závìsu (R3).
	4. Sundejte dvíøka mraznièky (R3).
	5. Odðroubujte støedovÆ závìs E. Dejte pozor, abyste neztratili plastové podlo˛ky, nasazené na èepu (R3).
	6. Sejmete kryty G umístené nad dvermi lednièky (R4).
	7. Uvolnìte dvíøka lednièky z horního závìsu (R4).
	8. Odðroubujte ðroub. Sejmìte krytky F støedové èásti na levé stranì spotøebièe a nasaïte je do otvorù na pravé stranì spotøebièe.
	9. Sejmìte krytky H z ochranné liðty (R5 ).
	10. Odðroubujte a sundejte horní závìs I vpravo (R5).


	Zmìna smìru otevírání dvíøek
	11. Horní levÆ závìs L se nachází uvnitø podla˛ní liðty (R6). Liðtu sejmìte a vlo˛te do otvoru, kterÆ se nachází v levé èásti ochranné liðty M. Uchyt’te ji pomocí 2 ðroubù (R7).
	12. Nasaïte a upevnìte krytky N na ochrannou liðtu (R7).
	13. Abyste neztratili pravÆ horní závìs, kterÆ mo˛ná budete nìkdy potøebovat, vlo˛te jej do prostoru v podlahové liðtì (R6).
	14. Vyjmìte krytky O na levé stranì dvíøek mraznièky (R8).
	15. Odðroubujte kovovou dveøní zará˛ku P na pravé stranì dvíøek lednièky, obrat’te ji a pøiðroubujte na levou stranu dvíøek mraz...
	16. Nasad’te krytku O, která byla pøedtím osazena na levé stranì dvíøek mraznièky, na pravou stranu dvíøek (R8).
	17. Zasuòte dvíøka lednièky do horního závìsu (R9).
	18. Vlo˛te støedovÆ závìs a pøiðroubujte jej. Zkontrolujte, zda jsou plastové podlo˛ky správnì osazeny na èepu (R9).
	19. Nasuòte dvíøka mraznièky na støedovÆ závìs (R9).
	20. Zasuòte spodní závìs do dvíøek mraznièky. Zkontrolujte, zda je plastová podlo˛ka dobøe osazena na èepu mezi závìsem a dvíøky. Pøiðroubujte závìs (R9).
	21. Namontujte spodní desku.
	22. Nasaïte horní krytky.
	23. Postavte spotøebiè do svislé polohy .
	m Vyèkejte dvì hodiny, ne˛ znovu pustíte lednièku.

	Instalace pøístroje
	m Pouze správná instalace Vaðeho prístroje, provedená podle predpisu uvedenÆch v tomto "návodu k instalaci a pou ití", Vám umo ní uchovávat potraviny v dobrÆch podmínkách a s optimalizovanou spotrebou elektrické energie.
	e Kdy  je prístroj nainstalován, nastavte jeho podstavce tak, aby byl lehce naklonen dozadu; tím usnadníte dobré zavírání dverí.
	m Ne  do prístroje ulo íte potraviny, omyjte vnitrní i vnejðí plochy bikarbonátem sodnÆm rozpuðtenÆm ve vode (1 polévková l íce ...

	Zapojení do sítì
	c Pro Vaði bezpecnost je nutné, abyste se prizpusobili ní e uvedenÆm pokynum.
	m Byl-li k Vám prístroj dopraven v horizontální poloze, postavte jej do vertikální polohy a vyckejte dve hodiny, ne  jej zapojít...
	c Pred zapojením prístroje do elektrické síte provedte první ciðtení prístroje (viz kapitola "Instalace Vaðeho prístroje".) Pred...

	Spuðtení a serízení spotrebice
	Spuðtení a serízení spotrebice

	m Jsou-li dvere chladnicky déle otevrené, stoupne vnitrní teplota. Teplota udávaná ukazatelem musí bÆt proto prectena do 30 vterin od otevrení dvírek chladnicky.
	Chlazení smìðovací nebo regulované (podle typù)
	A. Typ s chlazením smeðovanÆm vzduchem
	B. Typ s regulovanÆm chlazením
	C. Detail tlacítka Zapnout/Vypnout
	3. Tlacítko Zapnout/Vypnout
	4. Nasávání vzduchu
	5. Rozvod vzduchu

	Pøíprava potravin pøed ulo˛ením do chladnièky
	Uspoøádání potravin v chladnièce
	m Teplota uvnitr chladnicky není vðude stejná. Nekteré zóny jsou chladnejðí ne  druhé. Skladujte proto potraviny podle jejich vlastností v prísluðné cásti chladnicky. Tím zajistíte jejich nále ité a bezpecné uchování.

	Uspoøádání potravin v chladnièce
	Modularita vnitøního uspoøádání chladnièky
	Automatické odmrazování chladnièky
	Potraviny zmra˛ené doma/ mra˛ené potraviny kupované
	Pøíprava potravin k zmra˛ení

	m Zmra ení potravin neznamená jejich sterilizaci. Proto je dule ité zachovávat nekolik jednoduchÆch hygienickÆch zásad: ne  zacnete pracovat s potravinami, umyjte si ruce a ocistete kuchynské nástroje, s nimi  budete pracovat.
	m Do mraznicky nikdy nedávejte nádoby naplnené více ne  do 2/3 jejich objemu. Kapaliny se mrazem roztahují a nádoba mu e explodovat.
	Návod k domácímu zmra˛ení potravin
	Cerstvé maso
	Doporucujeme Vám maso pred prípravou úplne rozmrazit, aby se nevarilo nestejnomerne. VÆjimku tvorí malé obalované plátky, které lze prímo sma it na mírném/stredním ohni, a varená masa.

	Drobná hospodárská zvírata
	Pripravujte oðkubané/sta ené, vyvrhnuté, prípadne nakrájené na kousky, omyté a osuðené.

	Zverina
	Pripravujte oðkubané/sta ené, vyvrhnuté, prípadne nakrájené na kousky, omyté a osuðené.

	Ryby

	Návod k domácímu zmra˛ení potravin
	Tepelne upravené potraviny
	Doporucená délka skladování se zkracuje, pokud jste pokrm prichutili slaninou nebo anglickou slaninou.
	Dejte varit nebo péci rovnou bez rozmrazování.

	Zelenina
	Doporucujeme Vám sparit zeleninu v páre, aby neztrácela vyvarením ve vode vitamíny a minerály. Nemusíte pak cekat, a  zelenina oschne, stací ji nechat vychladnout.
	Zelenina je vðeobecne lepðí, uvaríme-li ji prímo bez rozmrazování. Cas kuchynské prípravy zkratte s ohledem na sparení zeleniny pred zmrazením.


	Návod k domácímu zmra˛ení potravin
	Ovoce
	Ovoce pred zmra ením posypeme cukrem nebo pokapeme sirupem, podle jednotlivÆch druhu. Mno ství cukru pou ívané ke konzervaci je ...
	. roztok 30%, 450 g cukru na 1 litr vody;
	. roztok 40%, 650 g cukru na 1 litr vody;
	. roztok 50%, 800 g cukru na 1 litr vody;

	Aby si ovoce uchovalo barvu, namocte ho pred pocukrováním do citrónové ðtávy, nebo nalijte citrónovou ðtávu do sirupu. Nádoby s ...

	Chléb
	Lze ho uchovat 2 mesíce. Chléb rozmrazujte v troube pri teplote 500C. Troubu zapnete a  poté, co do ní vlo íte chléb.

	Máslo a sÆr
	Máslo a sÆr pred zmrazením nakrájejte na kousky odpovídající tÆdenní spotrebe.
	Máslo a tvrdé sÆry (napr. parmezán) se uchovávají 8 mesícu, ostatní sÆry 4 mesíce.
	Rozmrazujeme v chladnicce. Sledujeme kondenzovanou vlhkost, která se vytvárí na techto produktech.


	Uspoøádání potravin v mraznièce
	Rychlé zmrazení
	Rozmrazování potravin

	m Nikdy znovu nezmrazujte potraviny, které ji  jednou, byt jen cástecne, rozmrzly, ani  byste je predtím tepelne neupravili.
	m Nedoporucujeme Vám brát do úst produkty, které jste tesne pred tím vyndali z mraznicky (zmrzlina, ledové kostky apod.). Jejich...
	Odmrazování mraznièky

	m Nikdy nepou ívejte k urychlení odmrazení boxu topné radiátory, fény ani jiné elektrické prístroje, a také zásadne nepou ívejte za tímto úcelem no e ani jiné kovové predmety. Mohli byste zarízení nenávratne poðkodit.
	Be ná údr ba prístroje
	c Pred zapocetím jakékoli operace údr by odpojte prístroj od elektrické síte. Nikdy pritom netahejte za prívodní kabel, vytahujte prímo zástrcku.
	Ciðtení prístroje


	m Doporucujeme Vám v zájmu lepðí hygieny a bezpecnosti uchovávání potravin Váð prístroj pravidelne mÆt a dezinfikovat: chladnicku jednou za mesíc a mraznicku po ka dém odmrazení.
	m K ciðtení nepou ívejte páru pod vysokÆm tlakem. Horká pára by mohla poðkodit povrch ploch a elektrické obvody. Mohli byste se vystavit nebezpecí smrtelného úrazu elektrickÆm proudem.
	Be ná údr ba prístroje
	Hluènost, nìkteré problémy a drobné poruchy
	Hlucnost normálního chodu
	Aby byla udr ována nastavená stálá teplota, Váð prístroj obcas zapne motor. Hluk, kterÆ motor zpusobuje, je zcela normální hluk ...

	Problémy a drobné poruchy
	V prubehu pou ívání prístroje se mohou objevit nekteré problémy. Ne  se obrátíte na poprodejní servis, overte si pomocí návodu, zda byste závadu nemohli odstranit sami:


	Hluènost, nìkteré problémy a drobné poruchy
	Zárucní servis
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