
ALARMTABELL

ALARMTYPE Signal Årsak Løsning

Alarm for åpen dør Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren  blinker. Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter. Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.

Temperaturalarm Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren vil fortsette å være på. Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.
Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet 
(°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C 
er nådd.

Party Mode-alarm Party Mode-indikatoren  blinker og lydalarmen aktiveres.
30 min. har gått siden Party Mode-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av 
fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer). Trykk på alarmstoppknappen  og ta flasken ut av fryseren.

Alarm for langt strømbrudd
Ikonet for alarmen for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker 
og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er 
nådd under strømbruddet.

Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.
Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet 
(°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til temperaturen < -10°C er 
nådd.

Funksjonsfeil Bokstaven F blinker på displayet (°C). Produktfeil. Ta kontakt med serviceavdelingen.

NO

Les brukerveiledningen nøye før du bruker 
apparatet.

SMART DISPLAY 
Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi. For å aktivere 
Smart Display trykker du på knappene  og  samtidig i 3 sekunder til 
det høres et lydsignal.
Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen.
Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, 
men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se 
brukerveiledningen).
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TEMPERATURINDIKATOR

ON/STANDBY-indikatoren / knapp
Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. 
Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang 
(kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

 6th SENSE FREEZE CONTROL
6th Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer 
frostskader og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

ECO NIGHT-FUNKSJON (NATTPRISER) / PARTY MODE-knapp
Eco Night-funksjon
Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan 
apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om 
natten (se brukerveiledningen)
Party Mode
For å aktivere/deaktivere Party Mode-funksjonen, trykker du på alarmstoppknappen i 3 
sekunder. I tilfelle Party Mode-alarm trykker du alarmstoppknappen for å deaktivere.

TEMPERATURINNSTILLINGSKNAPP
Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte 
temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres 
mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:
• Trykk for å endre settpunktet (°C). Oppbevaringstemperaturen kan 

endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus 
mellom -16 °C og -24 °C.

FAST FREEZE indikatoren (se brukerveiledningen).

PARTY MODE-indikator (se brukerveiledningen).

STRØMBRUDDSALARM
Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

1. Kontrollpanel 
2. Lys (lysdiodesystem)
3. Kjøleelementer* 
4. Ice Mate* eller isbrett*
5. Skillevegg for skuff*
6. Flaskehylle*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av 

frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Dørtetningslist

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter 
det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger 
matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når 
apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet 
og alle symbolene vises i ca 1 sekund. 
Standardverdiene (fabrikkverdiene) til 
fryseseksjonens innstillinger tennes.

SLIK SNUR DU DØREN
- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon_1)
Det anbefales at man er to når døren skal 
omhengsles. 
Døren kan ikke hengsles om for følgende:
- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan 
variere fra modell til modell.

STOP ALARM-knapp
Trykk hvis det høres en alarm (se alarmtabellen nedenfor).
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FREEZE CONTROL / FAST FREEZE-knapp
Freeze Control
Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele 
fryserseksjonen til et minimum.
Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere 
funksjonen for Freeze Control.
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det 
aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.
Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen “Freeze control” sperret inntil Fast 
Freezing funksjonen er slått av (se brukerveiledningen).
Fast Freeze
Trykk i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere funksjonen for rask innfrysing (se 
brukerveiledningen).
Funksjonen for rask innfrysing slås av automatisk etter 50 timer.

NO PT


