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SNABBGUIDE
PÅ/STANDBY 
Tryck in i 3 sekunder för att stänga av apparaten. 
När apparaten är i standby-läge visas två streck på displayen och 
lampan inuti kyldelen förblir släckt.
Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.
Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatens 
strömförsörjning.
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6TH SENSE
Gör att optimala förvaringsförhållanden uppnås snabbt vad 
gäller den interna temperaturen i apparaten

ECO NIGHT-FUNKTION  (Eco night)  
Eco Night-funktionen gör det möjligt att koncentrera apparatens 
strömförbrukning till de billigare tidpunkterna på dygnet (oftast 
nattetid) då elen är tillgänglig i stora mängder och kostar mindre än 
under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under 
dygnet, hör med din elleverantör). Tryck på knappen Eco Night när 
den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (tiden kan 
variera mellan olika elleverantörer). Om den reducerade taxan gäller 
från exempelvis kl. 22:00 ska du trycka på knappen som motsvarar 
den tiden. När lysdioden är tänd är funktionen aktiv. Efter att ha 
aktiverat funktionen kommer apparaten att automatiskt börja ändra 
energiåtgången till att passa denna tid (d.v.s. den använder mer 
energi på natten än på dagen).
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiverad 
både på natten och på dagen. Funktionen förblir aktiv tills den 
avaktiveras (den avaktiveras också vid strömavbrott eller om 
apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera 
funktionen. När lysdioden är släckt är funktionen inte aktiv.
Anmärkning: Förklaringen av apparatens energiförbrukning är 
med avaktiverad Eco night-funktion

TEMPERATURDISPLAY
Displayen visar temperaturen inuti frysdelen (mellan -16 °C och -24 
°C).
Det går att ställa in en annan temperatur med knappen “C° ”.

SNABBINFRYSNING
Tryck på knappen  24 timmar innan du lägger in en stor 
mängd färsk mat i frysdelen.

När funktionen är på är ikonen  tänd.
Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller 
manuellt genom att trycka på -knappen.

Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att 
de är i kontakt med redan infrysta matvaror

STRÖMAVBROTTSLARM 
Detta larm utlöser om det inträffar ett längre strömavbrott som 
orsakar att temperaturen inuti frysdelen höjs.
Den röda kontrollampan blinkar  och en ljudsignal 
aktiveras, vilken förblir aktiv tills dörren stängs. Frysdelens 
temperaturindikatorer kanske blinkar.

För att stänga av larmet, tryck på knappen "Tysta ljudlarm" 
. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte har 
uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet aktiveras 
(se temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.

A. Kontrollpanel 
B. Belysning (LED)
C. Frysluckor (frysdel)
D. Mellanstor fryslåda
E. Liten fryslåda
F. Stor fryslåda
G. Lådavskiljare*
H. Nedre låda
I. Typskylt* (placerad vid sidan av lådan)
L. Frysklampar
M. Isbitslåda* 

* Finns endast på vissa modeller.

Den idealiska temperaturen för livsmedelsförvaring 
är redan fabriksinställd.

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

STÄNGA AV LARMET  
Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.FREEZE CONTROL  

"Fryskontroll" är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack 
vare ett innovativt luftsystem. Frysens förbrukning reduceras upp till 50% och maten behåller dess ursprungliga 
kvalitet och färg.
För att aktivera/avaktivera funktionen “Fryskontroll”, tryck på knappen “Eco Night”  i 3 sekunder.
Funktionen arbetar optimalt inom ett bestämt temperaturintervall:
mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde 
än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämma med dess arbetstemperatur.
Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs 
funktionen automatiskt av.
Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen “Fryskontroll” tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.

Lampa FRYSKONTROLL 

Vad ska göras om... Möjliga orsaker: Åtgärder:

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.
Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.

Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera:
- att det inte är strömavbrott
- att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) 
är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)
- att hushållets elsystemskydd är effektiva
- att strömkabeln inte är sönder.

Den invändiga belysningen fungerar inte.
Lampan kan behöva bytas ut.

Apparaten kan vara i På/Standby-läge

- Kontakta auktoriserad teknisk service.
- Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby

Temperaturen inuti utrymmet är inte tillräckligt låg. Det kan finnas olika orsaker (se ”Åtgärder”)

Kontrollera:
- luckan stänger ordentligt
- att apparaten inte har installerats nära en värmekälla
- att den angivna temperaturen är tillräcklig
- luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.

Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm. Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas. Ingen lösning krävs.

Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges
Dörrlarm
Aktiveras när dörren har stått öppen för länge. Stäng dörren för att stänga av ljudsignalen.

Den röda ikonen   tänds, en ljudsignal avges och bokstaven ”F” blinkar på displayen.
Larm som visar fel
Larmet visar ett fel i en teknisk komponent. Kontakta Service. För att stänga av larmet, tryck kort på knappen "Tysta ljudlarm" 

Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd. Temperaturlarm
Den invändiga temperaturen är otillräcklig.

Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och 
larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.

Strömavbrottsikonen  förblir tänd, larmlampan  blinkar och temperaturdisplayen (°C) 
blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.

Strömavbrottslarm
Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.

Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och 
larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
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