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

Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.

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

Slå apparatet på med Standby-knappen
Kontroller følgende:
- Er det strømbrudd?
- Er støpselet satt ordentlig inn i stikkontakten, og er eventuell topolet strømbryter i riktig posisjon (denne gjør det 

mulig å forsyne apparatet med strøm)?
- Virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal?
- Er strømledningen ødelagt?

Lyset inni apparatet virker ikke.
Du må kanskje skifte pære.

Apparatet kan være i Standby-modus.

Modeller med lyspære: koble apparatet fra strømforsyningen, kontroller lyspæren og sett inn en ny pære om 
nødvendig (se delen «Skifte lyspære eller diode»).
Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.
Slå apparatet på med Standby-knappen.

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.

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

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.

Temperaturindikatoren for kjøleseksjonen blinker som vist i figuren:  
Funksjonsfeilalarm
Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil. Kontakt autorisert Teknisk assistanse.

NO

Kjøleseksjon
A.  Betjeningspanel
B. Vifte og antibakterielt, luktfritt filter (avhengig av 

modell)
C. Diodelys (avhengig av modell)
D. Hyller
E. Hylle som dekker frukt- og grønnsaksskuffen
F. Frukt- og grønnsaksskuff
G. Typeplate (ved siden av frukt- og 

grønnsaksskuffen)
O. Dørhyller
P. Flaskeholder (hvis tilgjengelig)
Q. Flaskehylle

Minst kalde sone
Middels sone
Kaldeste sone
Frukt- og grønnsakssone 

Fryseseksjon
H. Rimstopper (hvis tilgjengelig)
I. Øvre skuff (område for å oppbevare frossen og 

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

gjennomfrossen mat)
M. Nedre skuff (fryseområde)
N. Isterningbrett (hvis tilgjengelig)

Merk: Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

De ideelle lagringstemperaturene for maten er 
forhåndsinnstilt på fabrikken.

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

6th Sense Fresh Control-funksjon
Gjør at apparatet raskt kan nå optimale 
lagringsforhold når det gjelder innvendig temperatur 
og fuktighet. For at den skal fungere korrekt, må 
viften også være slått på.
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Kjøleskapstemperatur
Det er mulig å stille inn en annen temperatur ved å 
bruke -knappen.

Det finnes fem mulige kontroller. 
Fra en mindre kald temperatur  (venstre)

til en kaldere temperatur  (høyre)

Vifte
Viften er forhåndsinnstilt på ON.

Du kan slå viften på/av ved å trykke på knappene  og  samtidig i 3 sekunder.
Når 6th Sense Fresh Control-symbolet lyser, er det tegn på at viften står på og at 6th Sense Fresh 
Control-funksjonen dermed er på. 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.

Standby 
Trykk i 3 sekunder for å slå apparatet 
av. I Standby-modus tennes ingen 
av ikonene på displayet 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.

Fast Cool
Trykk på -knappen i 3 sekunder for å kjøle ned 
kjøleseksjonen raskt eller 6 timer før du legger 
store mengder mat til frysing i fryseseksjonen. 
Når funksjonen er slått på, tennes -ikonet.
Funksjonen slås av automatisk etter 30 timer, 
eller manuelt ved å trykke på -knappen igjen i 
3 sekunder.
Merk: ikke gjør slik at mat som skal fryses, kommer 
i kontakt med annen mat som allerede er frossen.
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Image 2

Comparto Frigorifero

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

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

Comparto Congelatore

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

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

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

Comparto Congelatore

I. Stop Frost (se disponibile)
L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
M. Cassetto centrale (zona di congelamento) 
N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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