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Køleafdeling
A. Ventilator og antibakterielt og lugtabsorberende filter

(afhængigt af model) 
B. Belysning med pære eller LED (afhængigt af model)
C. Hylder
D. LED-belysning (afhængigt af model)
E. Hylde over frugt- og grøntsagsskuffen
F. Frugt- og grøntsagsskuffe(r)
G. Typeplade (anbragt ved siden af frugt- og

grøntsagsskuffen)
H. Kontrolpanel 
N. Hylde til mælkeprodukter
O. Dørhylder
P. Flaskeholder (hvis den medfølger)
Q. Flaskehylde

Mindre koldt område
Mellemområde
Koldeste område
Frugt-/grøntsagsskuffe 

Fryseafdeling
I. Øverste skuffe (indfrysningsområde)
L. Midterste og nederste skuffer (til opbevaring af

frostvarer)
M. Isterningbakke (hvis den medfølger)

Bemærk: Alle hylder og dørhylder er flytbare.

De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er
allerede indstillet på fabrikken.

Før apparatet anvendes, skal den medfølgende
vejledning læses omhyggeligt.
Specifikationer, tekniske data og billeder kan
variere afhængigt af modellen.

Funktionen 6th Sense Fresh Control
Giver mulighed for meget hurtigt at nå de optimale
opbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur og fugtighed i
apparatets indre. For at opnå korrekt funktion skal også ventilatoren
være aktiveret.

Funktionen Eco night (Eco night) 
Funktionen Eco night gør det muligt at koncentrere produktets energiforbrug til tidspunktet med lavlast (normalt om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed, og tariffen er lavere end om dagen (gælder
kun i visse lande, der anvender et system med flere tariffer på basis af tidspunkter med lavlast - få oplysninger om tidspunkterne for dine tidstariffer hos dit elselskab). Funktionen aktiveres ved at trykke på
knappen Eco night på det klokkeslæt, hvor lavlasttariffen starter (afhænger af tidspunkterne for dine specifikke tidstariffer). Eksempel: Hvis lavlasttariffen starter kl. 20:00, skal du trykke på knappen på dette
klokkeslæt. Når kontrollampen for Eco night lyser, er funktionen aktiv. Når du har aktiveret funktionen, begynder produktet automatisk at tilpasse forbruget af energi afhængigt af tidspunktet, dvs. det forbruger
mindre energi om dagen end om natten.
VIGTIGT: Funktionen skal være aktiv både om natten og om dagen for at kunne fungere korrekt. Funktionen forbliver aktiv, indtil den bliver deaktiveret (eller til der forekommer en strømafbrydelse, eller der
slukkes for apparatet). Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen igen. Når kontrollampen for Eco night er slukket, er funktionen ikke aktiv.
Bemærk: Oplysningerne om apparatets energiforbrug gælder med funktionen Eco night deaktiveret.
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Slukning af lydsignalerne (Stop Alarm) 
Tryk på knappen "Stop Alarm" for at deaktivere lydsignalerne.

On/Stand-by  
Tryk på knappen i 5 sekunder for at deaktivere
apparatet. Når apparatet er i tilstanden Stand-by,
tænder ikonerne ikke på displayet, og lyset i
køleafdelingen tænder ikke. Apparatet aktiveres
igen ved at trykke kortvarigt på tasten.
Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet
fra strømforsyningen.

Lynindfrysning (Fast Freeze)
Tryk i 3 sekunder på knappen "Freezer" 24 timer
før der sættes store mængder madvarer til
indfrysning i fryseafdelingen. Når funktionen er
aktiv, viser displayet sekvensen vist i figuren.
Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer,
eller hvis der trykkes på knappen "Freezer" igen.
Bemærk: Anbring ikke madvarer til indfrysning i
kontakt med allerede indfrosne madvarer.

OVERSIGTSVEJLEDNING

Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger:

Kontrolpanelet er slukket, apparatet virker ikke.

Apparatet står muligvis i indstillingen On/Stand-by.
Der kan være et problem med strømforsyningen.

Tænd for apparatet ved hjælp af knappen On/Stand-by
Kontrollér om:
- der er strømafbrydelse
- stikket sidder korrekt i stikkontakten, og en eventuel topolet afbryder er i den korrekte position (så der er
strømforsyning til apparatet)
- relæet fungerer korrekt
- elkablet er beskadiget.

Lyset virker ikke.

Det kan være nødvendigt at udskifte pæren/LED-belysningen.

Apparatet står muligvis i indstillingen On/Stand-by

Modeller med pære: Tag stikket ud af stikkontakten, kontrollér pæren, og udskift den med en ny, hvis det er nødvendigt
(se afsnittet "Udskiftning af pære eller LED").
Modeller med LED-belysning: Kontakt Service.
Tænd for apparatet ved hjælp af knappen On/Stand-by

Køle-/fryseskabet køler ikke tilstrækkeligt. Dette kan der være forskellige årsager til (se kolonnen "Løsninger")

Kontrollér om:
- dørene lukker korrekt
- apparatet er opstillet tæt på en varmekilde
- den indstillede temperatur er passende
- luftcirkulationen gennem ventilationsristene forneden på apparatet er blokeret

Der er vand i bunden af køleafdelingen. Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret. Rengør afløbshullet til afrimningsvandet (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af apparatet")

Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm. Dette er helt normalt. Formålet med varmen er, at den hjælper med til at forhindre dannelsen af
kondens. Der er ikke behov for afhjælpning.

Den røde kontrollampe blinker, og der høres et lydsignal
Alarm for åben dør
Alarmen aktiveres, når en dør står åben i længere tid.

Luk dørene for at stoppe lydsignalet.
Hvis lydsignalet ikke stopper, drejer det sig om en alarm for strømafbrydelse (se afsnittet om alarm for strømafbrydelse). 

Den røde kontrollampe tænder, lydsignalet aktiveres, og indikatorerne for

køleskabstemperatur blinker som angivet i figuren:

Alarm for fejlfunktion
Alarmen angiver, at en af de tekniske komponenter ikke fungerer korrekt. Kontakt Service. Lydsignalet stoppes ved at trykke på knappen “Slukning af lydsignaler”

Den røde kontrollampe blinker, og et lydsignal aktiveres. Lydsignalet fortsætter
også, når døren er lukket. Temperaturindikatorerne for fryseafdelingen blinker muligvis.

Alarm for strømafbrydelse
Alarmen aktiveres, når en længerevarende strømafbrydelse har medført, at temperaturen i
fryseafdelingen er steget.

Lydsignalet stoppes ved at trykke på knappen for slukning af lydsignaler. Hvis fryseafdelingen endnu ikke har nået
temperaturen for optimal opbevaring af madvarerne, aktiveres alarmen for temperatur i fryseafdelingen muligvis (se alarm
for temperatur i fryseafdelingen). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de indtages.

Den røde kontrollampe tænder (uden at blinke) , lydsignalet aktiveres, og
temperaturindikatorerne for fryseafdelingen blinker.

Alarm for temperatur i fryseafdelingen
Alarmen for temperatur angiver, at temperaturen i rummet ikke er optimal. Dette kan
forekomme: ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af
store mængder madvarer, eller når fryseafdelingens dør ikke lukker ordentligt.

Lydsignalet stoppes ved at trykke på knappen "Slukning af lydsignaler". Når den
optimale temperatur nås, slukker den røde kontrollampe automatisk. Hvis alarmen for temperatur vedvarer, skal det
autoriserede servicecenter kontaktes.

Temperaturen i fryseafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Freezer".
Der er fem forskellige indstillinger.

Fra den mindst kolde temperatur  (til venstre)

til den koldeste temperatur  (til højre)

Temperaturen i køleafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen
"Fridge".
Der er fem forskellige indstillinger. 

Fra den mindst kolde temperatur  (til venstre)

til den koldeste temperatur  (til højre)
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Ventilator (afhængigt af model)
Ventilatoren er forudindstillet til at være AKTIV.
Ventilatoren kan deaktiveres ved at trykke på
tasten på bunden (se figuren). Hvis den
omgivende temperatur overstiger 27°C, eller
hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren under alle
omstændigheder være aktiveret for at garantere korrekt opbevaring af
madvarerne. Deaktivering af ventilatoren reducerer energiforbruget.


