
HURTIGREFERANSE

Kjøleseksjon
A.  Vifte og antibakteriell, luktfri filter  

(avhengig av modell)
B. Kontrollpanel med LED-lys
C. Hyller
D. Hylle som dekker frukt- og grønnsaksskuffen
E. Frukt- og grønnsaksskuffe
F. Servicemerke (på siden av skuffen)
M. Dørhyller
N. Flaskeholder (hvis tilgjengelig)
O. Flaskehylle 

Minst kalde sone
Middels sone
Kaldeste sone
Frukt- og grønnsakssone 

Fryseseksjon 
G.  Toppskuff eller dør (oppbevaring for frossen og 

gjennomfrossen mat)
H. Midtre skuff (område for å oppbevare frossen og 

gjennomfrossen mat)
I. Nedre skuff (fryseområde)
L. Isterningbrett (hvis tilgjengelig)

Merk: Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes. 

Ideell temperatur for oppbevaring av mat er 
fabrikkinnstilt.

 Hva må gjøres hvis...  Mulige årsaker: Løsninger:

Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.

Det kan være problemer med strømnettet.

Apparatet kan være i On/Standby-modus.

Kontroller følgende:
- Er det strømbrudd?
-  Sitter støpslet godt fast i uttaket, og er den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)?
- Virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal?
- Er strømledningen ødelagt?
Slå på apparatet ved å trykke kort på Temp.-knappen (se On/Standby-funksjonen).

Lyset inni apparatet virker ikke. Du må kanskje skifte pære.
En teknisk komponent virker ikke. Ta kontakt med et autorisert firma.

Lyset inni apparatet blinker. Døralarmen er aktiv.
Den aktiveres når kjøleskapsdøren er åpen over lengre tid. 

Lukk kjøleskapsdøren for å stanse alarmen.
Sjekk at lyser virker når du åpner døren igjen.

Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok. Det kan være forskjellige årsaker (se Løsninger).

Kontroller følgende:
- Dørene er ordentlig lukket.
- Apparatet er ikke installert nær en varmekilde.
- Angitt temperatur er passende.
-  Luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret (se monteringsinstruksjoner).

Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen. Avløpshullet er blokkert. Rengjør avløpshullet (se kapitlet om vedlikehold og rengjøring av apparatet).

Det er for mye rim i fryseseksjonen. Døren til fryseseksjonen kan ikke lukkes ordentlig.
- Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes.
- Avrim fryseseksjonen.
- Pass på at apparatet er installert på rett måte.

Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, 
er varm. Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens. Ikke nødvendig å rette opp.

Én eller flere grønn lys blinker kontinuerlig. Funksjonsfeilalarm
Alarmen indikerer en feil i en teknisk komponent. Ta kontakt med et autorisert firma. 

Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav. - Angitt temperatur er for lav.
- Mye fersk mat kan være plassert i fryseseksjonen.

- Prøv å angi en mindre kald temperatur.
- Hvis det er plassert fersk mat i fryseseksjonen, må du vente til den er helt frossen.
- Slå av viften (hvis denne finnes) ved å følge prosedyren beskrevet i avsnittet “VIFTE” over.

 

Les instruksjonene nøye før du bruker  
apparatet.
Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere  
fra modell til modell.
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Vifte (hvis tilgjengelig)
Du kan slå av/på viften ved å trykke på knappen nederst  
(som vist på figuren). Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 
27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du 
slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, 
optimaliseres energiforbruket. 

NO

6th Sense 
Gjør det raskt å oppnå forholdene der maten bevares best mulig med hensyn til 
apparatets innvendige temperatur.

LED-lys
LED-er varer lenger enn vanlige lyspærer, 
forbedrer synligheten på innsiden og er 
miljøvennlige. 
Ta kontakt med et 
autorisert firma hvis de 
må byttes ut.

On/Standby 
Trykk på Temp.-knappen i tre sekunder for å 
slå av apparatet (kontrollpanelet og lyset forblir 
av). Trykk kort på knappen igjen for å aktivere 
apparatet på nytt.
Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømnettet.

Kjøleskapstemperatur
De tre LED-lysene indikerer angitt  temperatur i 
kjøleskapet.
Du kan stille inn temperaturen med Temp.-knappen.

Følgende justeringer er mulig:

LED lyser Angi temperatur

 Høy (mindre kald)

 Middels høy

 Middels

 Middels lav

 Lav (kaldere)

Merk: Visse lyder, som gurgling og hvesing, forårsakes av kjølesystemet, og er helt normale.

Innfrysing av fersk mat
Plasser den ferske maten som skal fryses, i 
fryseseksjonens frysedel, og unngå at maten 
kommer i direkte kontakt med maten som 
allerede er frossen. Det er mulig å maksimere 
frysehastigheten ved å fjerne den nederste 
skuffen slik at maten kan plasseres helt nederst.
Maten er fullstendig gjennomfrosset etter 
24 timer.
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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