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LED-lampa
LED-lampor har en längre livslängd, ger bättre
C
belysning och är miljövänliga.
Kontakta en
D
serviceverkstad om
byte krävs.
E

SNABBGUIDE

SV

M

6th Sense
Gör att de bästa förhållanden för bevarande uppnås snabbt när det gäller den
N
interna temperaturen i apparaten.

O

Anmärkning: Apparaten kopplas inte bort från
strömförsörjningen

F

O

G

Kylskåpstemperatur
De tre LED-lamporna visar kylskåpstemperaturen.
En annan temperatur kan anges med knappen
”Temp.”.

H
I
Infrysning av färska livsmedel
L
Lägg den färska maten som skall frysas in i frysen
undvik att maten kommer i direktkontakt med
livsmedel som redan är fryst. För att maximera
fryshastigheten, kan den nedre lådan tas bort
och4
Image
maten placeras direkt på botten av facket.
Frysningen är klar efter 24 timmar.
Comparto Frigorifero

H
I
L
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Comparto Frigorifero
Kyldel
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luce
B.
Kontrollpanel
med
lampor
Comparto
Frigorifero
C. Ripiani
C.
Hyllor
D. Piano
di
copertura
cassetto
frutta
e everdura
D.
NivåA.som
omfattar
fruktoch
grönsakslåda
Ventola
e filtro
antibatterico
antiodore (a seconda del modello)
E. Cassetto
frutta
ecomandi
verdura con luce LED
E.
Fruktoch
grönsakslåda
B. Pannello
F. Targhetta
matricola
a latoav
delgrönsakslådan)
cassetto frutta e verdura)
F.
Typskylt
(placerad(posta
vid sidan
C. Ripiani
M. Balconcini
M.
Dörrfack
D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
N. Fermabottiglie
(se
in dotazione)
N.
Flaskhållare
(om
sådan
finns)
E. Cassetto
frutta
e verdura
O. Balconcino
bottiglie
O.
Flaskhylla
F. Targhetta
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Vad ska göras om...

Zona intermedia

H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)

De idealiska förvaringstemperaturerna är redan
fabriksinställda

Läs instruktionerna noga innan du använder
apparaten.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera
beroende på modell.

Det går att göra följande justeringar:
LED-lampor lyser

Zona meno fredda
Möjliga orsaker:
Zona intermedia
Det kan finnas ett strömförsörjningsproblem
Zona più fredda när det gäller apparaten.
Zona frutta e verdura

Avfrostningens vattendräneringshål är blockerat.

Det finns för mycket frost i frysdelen.

Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.

Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.

Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.

Ingen lösning krävs.

En eller flera gröna lampor blinkar kontinuerligt.

Larm som visar fel.
Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.

Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Temperaturen i kylen är för kall.

- Den angivna temperaturen är för kall.
- En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.

Anmärkning: vissa ljud, såsom gurglingar och hissningar, som orsakas av kylsystemet, är normala.
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Medellågt
Lågt (kallare)

Kontrollera att:
- dörrarna stängs ordentligt
- apparaten inte har installerats nära en värmekälla
- den angivna temperaturen är tillräcklig
- luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras (se installationsmanualen).

Det finns vatten på kyldelens botten.

NO

Medelhårt

Åtgärder:

Det kan finnas olika orsaker (se ”Lösningar”).

FI

Medelhögt

Kontrollera att:
- det inte är strömavbrott
- kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att
apparaten kan drivas)
- hushållets elsystemskydd är effektiva
Comparto Congelatore
- strömkabeln inte är sönder.
Apparaten
kan
vara
i
på/stand
by-läge.
Slå på apparaten genom att snabbt trycka på knappen ”Temp” (se funktionen On/Stand-by).
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
LampanH.
kanCassetto
behöva bytas
ut.
centrale
(zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
Fel på en
komponent.
I. teknisk
Cassetto
inferiore (zona di congelamento)
Dörrlarmet
är aktiverat.
Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet.
L. Contenitore
cubetti ghiaccio (se in dotazione)
Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.
Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.

Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt
låg.

DA

Ange temperatur
Hög (mindre kallt)

A. Ventola e Fläkt
filtro antibatterico
antiodore (a seconda del modello)
(om sådane finns)
B. Pannello comandi
luce LED
Du kan con
slå på/av
fläkten genom att trycka på knappen på basen
C. Ripiani (som visas på bilden). Om omgivningstemperaturen överstiger
D. Piano di copertura
cassetto
frutta
e verdura
27 °C, eller
om det
finns
vattendroppar på glashyllorna, är det
E. Cassetto frutta
verdura
viktigte att
fläkten är på för att säkerställa en korrekt konservering
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen
M. Balconcini
optimeras.
N. Fermabottiglie (se in dotazione)
O. Balconcino bottiglie

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.
Frysdel
Comparto Congelatore
Zona più fredda
G. Översta lådanZona
ellerfrutta
dörren
(frystoch
djupfryst
e verdura
område för matförvaring)
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
H. Mellanlåda (område för förvaring av fryst och
H. Cassetto
centrale Congelatore
(zona di conservazione alimenti congelati
e surgelati)
Comparto
Lampan
inuti fungerar inte.
djupfryst
mat)
I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
I. Nedre låda (frysområde)
L. Contenitore
cubetti
ghiaccio
(se di
in conservazione
dotazione)
inuti blinkar.
G. Cassetto
superiore
alimentiLampan
congelati
e surgelati)
L.
Isfack
(om sådana
finns)(zona

Anmärkning:
Alla
lådor, dörrhyllor
och hyllor kan tas
I. Cassetto
inferiore
(zona di congelamento)
bort. L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

On/Stand-by
Tryck på ”Temp.” i tre sekunder om du vill
stänga av apparaten (kontrollpanelen och lampan
är släckta). Tryck på knappen igen en kort stund
för att återaktivera apparaten.

Rengör avfrostningens vattendräneringshål (se kapitlet ”Underhåll och rengöring av apparaten”).
- Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt.
- Avfrosta frysdelen.
- Se till att apparaten har installerats korrekt.

- Försök att ange en varmare temperatur.
- Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills det har fryst helt.
- Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i paragrafen ovan ”FLÄKT”.
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