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A. Elektronisk kontrollenhet
B. Fryserseksjon (hvis kjøleskapet har en fryserseksjon)
C. LED-indikatorer (avhengig av modell)
D. Vifte med filter (hvis den finnes), se spesifikke 

instruksjoner for filter
E. Hyller
F. Flate som dekker frukt- og grønnsaksskuffen
G. Frukt- og grønnsaksskuffer
H.  Typeplate (plassert ved siden av frukt- og 

grønnsaksskuffen)
I. og L. Dørhyller
M. Flaskeholder (noen modeller)
N. Flaskehylle
 

Minst kalde sone
Middels sone
Kaldeste sone
Frukt- og grønnsakssone 

Merk: Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

De ideelle lagringstemperaturene for maten er  
forhåndsinnstilt i fabrikken.

Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet.
Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere fra 
modell til modell.

400010867389

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

Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.

Apparatet kan være i På/Standby-modus.
Det kan være problemer med strømnettet.

Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende:
- et evt. strømbrudd
-  støpselet er satt riktig inn i kontakten og strømnettets bryter med dobbel pol (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. apparatet tilføres 

energi)
- virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal
- om strømledningen er ødelagt.

Det innvendige lyset virker ikke.

Du må kanskje skifte pære.

Apparatet kan være i On/Standby-modus

- Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.
- Slå apparatet på ved å trykke på On/Stand-by knappen

Temperaturen inni seksjonene er ikke kald 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.

Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen. Avløpshullet er blokkert. Gjør rent vannavløpet for avriming (se avsnittet “Vedlikehold og rengjøring av apparatet“)

Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres
Alarm for åpen dør
Den aktiveres når døren er åpen over lengre tid.

Lukk døren på produktet for å slå lydsignalet av. 

Det røde  -ikone tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker 
på displayet.

Feilalarm
Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.

Kontakt autorisert Teknisk assistanse. Trykk kort på knappen for “Slå av lydalarm“ for å slå av lydsignalet

Vifte
Viften er forhåndsinnstilt på ON.
Du kan slå viften på/av ved å trykke på knappen og  knappen 
samtidig i 3 sekund.
Det opplyste ikonet indikerer at viften er på og dermed at også 
ProFresh-funksjonen er aktiv. 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.
Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd eller etter at 
apparatet er slått av.

6th Sense Fresh Control-funksjon
Kopler inn funksjonen for raskt å oppnå optimale oppbevaringsbetingelser 
med hensyn til intern temperatur og fuktighet.
For at den skal fungere korrekt, må viften også være slått på.

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

Apparatets temperatur
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med °C-knappen.

Fast Freeze/Cool-funksjon (hurtigkjøling)
For å kjøle raskt ned kjøleseksjonen, eller seks timer før du legger inn en stor mengde mat som skal fryses, i fryserseksjonen 

(hvis den finnes), slår du på funksjonen for “Fast Cooling” (hurtig nedkjøling) ved å trykke på knappen  i 3 sekunder. 
Når funksjonen er slått på, vises ikonet. Funksjonen slås av automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på  knappen 
i 3 sekunder.

Merk: ikke gjør slik at mat som skal fryses, kommer i kontakt med annen mat som allerede er frossen.







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

HURTIGREFERANSE

Vacation (Ferie) (ferie-modus) 
Du kan bruke denne funksjonen hvis du blir lenge borte. Trykk på 
"Vacation"  (ferie)-knappen i 3 sekunder for å slå funksjonen på. 
Display viser temperaturen i kjøleavdelingen (12 °C) og -ikonet 
tennes. Etter at du har aktivert funksjonen, fjerner du maten fra 
apparatet og holder døren lukket – apparatet opprettholder en 
passende temperatur for å forhindre at det dannes lukt. 
For å slå av funksjonen, trykker du kort på knappen eller på 
-knappen .

Blokkering av taster
Tastlåsen kan aktiveres/deaktiveres ved å holde  knappen nedtrykt 
i 3 sekund, til en bekreftende lyd høres (ikonet tennes umiddelbart og 
forsvinner etter noen sekunder). Dersom du trykker på knappene mens 
tastlåsen er aktiv, vil du høre en lyd og  ikonet vil blinke.

On/Stand-by 
Trykk på  knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Standby-
modus tennes ikonet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på.
For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen.
Merk: denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

Avslåing av lydalarmen 
Trykk kort på  knappen for å slå av lydalarmen.
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Temperaturindikator
Displayet viser kjøleseksjonstemperaturen (mellom 2 °C og 7 °C).


