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Kjøleseksjon
A. Vifte og bakterie/luktfilter (avhengig av modell)
B. Lyspære eller diode (avhengig av modell)
C. Hyller
D. Diodelys (avhengig av modell)
E. Deksel til frukt og grønnsakskuff(er)
F. Frukt- og grønnsakskuff(er)
G. Typeskilt (plassert på siden av frukt-og

grønnsaksskuffen)
H. Betjeningspanel
N. Seksjon for meieriprodukter
O. Dørbalkonger
P. Flaskeholder (noen modeller)
Q. Flaskeholder

Svalsone
Mellomsone
Kaldeste sone
Sone for frukt og grønnsaker

Fryseseksjon
I. Øvre skuff (innfrysingssone)
L. Midtre og nedre kurv ((oppbevaringssone for

innfrosne og frosne matvarer)
M. Isterningbeholder (noen versjoner)

Merk: Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut

Den ideelle temperaturen for oppbevaring av matvarene
er allerede innstilt fra fabrikken.

Før apparatet tas i bruk, må du også lese
bruksanvisningen som følger med.
Karakteristikker, tekniske data og bilder kan variere
avhengig av modellen.

6th Sense Fresh Control-funksjon
For å oppnå raskere optimale oppbevaringsforhold når det gjelder
temperatur og fuktighet inne i apparatet. For at funksjonen skal virke på
riktig måte, må også viften være aktivert.

Eco night-funksjon (Eco night) 
Med Eco night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen på strømmen er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen
land som bruker fler-tariff systemer basert på tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). Trykk på knappen for Eco night for å aktivere funksjonen ved begynnelsen av off-peak tariffen
(avhengig av din tariffplan). For eksempel, dersom off-peak tariffen begynner kl. 20.00, må du trykke på knappen på det tidspunktet. Når dioden for Eco night-funksjonen er PÅ, er funksjonen aktivert. Når du
aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mindre strøm om dagen enn om natten.
VIKTIG: For at funksjonen skal fungere korrekt, må den være aktivert både om natten og om dagen.
Funksjonen forblir aktivert til du deaktiverer den (eller hvis det oppstår et strømbrudd, eller hvis apparatet slås av). Trykk på knappen en gang til for å deaktivere funksjonen. Når dioden for Eco night er AV, er
ikke funksjonen aktivert.
Merk: Apparatets energiforbruk er oppgitt med funksjonen Eco night utkoblet.
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Slå av lydalarmer (Stop Alarm) 
Trykk på knappen "Stop Alarm" for å deaktivere lydsignalene.

På/Standby  
Trykk i 5 sekunder for å deaktivere apparatet. I
standby-modus lyser ingen symbolet på displayet,
og lyset i kjøleseksjonen er ikke aktivert. Det er
nok å trykke kort på tasten for å aktivere
apparatet igjen.
Merk: Denne operasjonen kobler ikke apparatet
fra strømnettet.

Hurtig innfrysing (Fast Freeze)
Trykk på knappen "Fryser" i 3 sekunder 24 timer
før det legges store mengder matvarer til
innfrysing i fryseseksjonen. Når funksjonen er
aktivert, viser displayet sekvensen som vist på
bildet.
Funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer,
eller manuelt ved å trykke på knappen "Fryser"
igjen.
Merk: Ikke plasser matvarer som skal fryses inn i
kontakt med frosne matvarer.

HURTIGREFERANSE

Hva må gjøres hvis... Mulig årsak: Løsninger:

Betjeningspanelet er slukket, apparatet virker ikke.

Apparatet kan være i på/standby-modus.
Det kan være et problem med strømtilførselen til apparatet.

Slå på apparatet med på/standby-knappen
Kontroller at:
- det ikke er strømbrudd
- støpslet er satt godt inn i stikkontakten og at en eventuell topolet bryter står i riktig stilling (tillater strømtilførsel til

apparatet)
- overspenningsvernet i hjemmet virker
- strømledningen ikke er skadet.

Det innvendige lyset virker ikke.

Det kan være nødvendig å skifte ut lampen.

Apparatet kan være i på/standby-modus.

Modeller med lyspære: Koble apparatet fra strømnettet, kontroller lyspæren og skift den ut, om nødvendig, med en ny
(se kapittelet "Utskifting av lyspære eller diode").
Modeller med diodelys: Kontakt autorisert serviceavdeling.
Slå på apparatet med på/standby-knappen

Temperaturen inne i seksjonene er ikke kald nok. Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsninger")

Kontroller at:
- dørene lukker seg korrekt
- apparatet ikke er installert i nærheten av en varmekilde
- den innstilte temperaturen er passende
- luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsristene nederst på apparatet ikke er blokkert

Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen. Avløpet for avrimingsvann er tett. Rengjør avløpshullet for avrimingsvann (se kapittelet "Vedlikehold og rengjøring av apparatet")

Kanten foran på apparatet ved dørpakningen er varm. Dette er helt normalt. Denne effekten forhindrer kondensdannelse. Det er ikke nødvendig å finne en løsning.

Den røde indikatorlampen blinker og det vil høres et lydsignal
Alarm for åpen dør
Kobler seg inn når en dør står åpen lenge.

Lukk døren på apparatet for å koble ut lydsignalet.
Dersom lydalarmen ikke kobler seg ut, er det en blackout-alarm (se avsnittet blackout-alarm). 

Den røde indikatorlampen lyser , det høres et lydsignal og temperaturindikatorene

på kjøleseksjonen blinker som vist i figuren: 

Alarm for feilfunksjon
Alarmen viser til en feilfunksjon på en teknisk komponent. Tilkall autorisert serviceavdeling. Trykk på knappen for "Utkobling av lydalarmer" for å koble ut lydsignalet

Den røde indikatorlampen blinker , det høres et lydsignal som er aktivt også med
lukket dør. Det kan hende at temperaturindikatorene på fryseren blinker.

Blackout-alarm
Aktiveres når det oppstår et lengre strømavbrudd som forårsaker en høyere temperatur i
fryseseksjonen.

Trykk på knappen for utkobling av alarmer for å koble ut lydsignalet. Dersom fryseseksjonen ennå ikke har nådd
temperaturen for optimale oppbevaringsforhold for matvarene, kan det hende at temperaturalarmen aktiveres (se
temperaturalarm for fryseseksjonen). Kontroller tilstanden til matvarene før du bruker dem.

Den røde indikatorlampen lyser (uten å blinke) , det høres et lydsignal og
temperaturindikatorene på fryseseksjonen blinker.

Temperaturalarm for fryseseksjonen
Temperaturalarmen viser at temperaturen i seksjonen ikke er optimal. Det kan skje ved første
gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder matvarer eller når
fryserdøren ikke lukker seg ordentlig.

Trykk på knappen for Utkobling av lydalarmer for å koble ut lydsignalet Når optimale temperaturforhold er
nådd, slår den røde indikatorlampen seg av automatisk.Dersom temperaturalarmen vedvarer, kontakt
autorisert serviceavdeling.

Temperaturen i fryseseksjonen
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen "Fryser".
Følgende fem reguleringer er mulige:

Fra den minst kalde temperaturen  (venstre)

til den kaldeste temperaturen  (høyre)

Temperaturen i kjøleseksjonen
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen
"Kjøleskap".
Følgende fem reguleringer er mulige: 

Fra den minst kalde temperaturen  (venstre)

til den kaldeste temperaturen  (høyre)

UKRROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD

Vifte (noen versjoner)
Viften er forhåndsinnstilt som AKTIVERT.
Det er mulig å slå av viften ved å trykke på
tasten nederst på viften (som vist i figuren).
Dersom omgivelsestemperaturen overskrider
27 °C, eller det er vanndråper på glasshyllene, må viften være på for å
garantere korrekt oppbevaring av matvarene. Ved å slå viften av, kan du
redusere strømforbruket.


