HURTIGSTARTGUIDE
Les brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet.

NO

PARTYMODUS-indikator

ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)

ON/STANDBY -indikator

ECO NIGHT-indikator
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Indikator for RASK INNFRYSING

STRØMBRUDDSALARM
Indikator for alarm for langt strømbrudd.
(se brukerveiledningen)

ON/STANDBY-knapp
Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet
i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/
Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på
denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

ECO NIGHT (NATTPRISER)-knapp
Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco
Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres
til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se
brukerveiledningen).

PARTYMODUS-knapp
Trykk for å aktivere/deaktivere Partymodusfunksjonen.
Bruk denne funksjonen til å kjøle ned drikkevarer i
fryseren.
Viktig: ikke la flasken være i fryseseksonen lenger
enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

STOPP ALARM-knapp
Trykk i tilfelle alarm.
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Betjeningspanel
Diodebelysning
Ispakker*
Ice Mate* eller isbrett*
Skillevegg for skuff*
Flaskehylle*
Glasshyller
Typeplate med kommersielt navn
Sett for omhengsling av dører
Område for innfrysing eller for oppbevaring av
frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Gummipakningen på døren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Tilgjengelig på utvalgte modeller
STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det
automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i
minst 4–6 timer før du legger matvarer inn i apparatet.
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes
displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund.
Standardverdiene (fabrikkverdiene) til
fryseseksjonens innstillinger tennes.
SLIK HENGSLER DU OM DØREN
- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon_2)
Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles.
Døren kan ikke hengsles om for følgende:
- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.
Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere
fra modell til modell

TEMPERATUR/HURTIGINNFRYSING-knapp
Temperaturinnstilling
Apparatet er vanligvis fabrikkinnstilt for drift ved den anbefalte temperaturen -18 °C. Den innvendige
temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, med følgende fremgangsmåte:
• Trykk på temperaturinnstillingsknappen (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C
med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.
Rask innfrysing
• Trykk i 3 sekunder for å aktivere funksjonen for rask innfrysing (se brukerveiledningen)
Funksjonen slår seg av automatisk etter ca. 50 timer.

ALARMTABELL
ALARMTYPE

Signal

Årsak

Løsning

Åpen dør-alarm

Lydalarmen aktiveres og alarmikonet

Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.

Lukk døren, eller trykk på Stopp alarm for å slå av alarmlyden.

Temperaturalarm

Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren

Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.

Trykk på alarmstoppknappen ; lydalarmen stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker
og alarmindikatoren fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.

30 min. har gått siden Partymodus-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta
flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).

Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstoppknappen for å deaktivere
Partymodusalarmen – og ta ut flasken fra fryseren.

Ikonet for alarmen for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker
Alarm for langt strømbrudd og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under
strømbruddet.

Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.

Trykk på alarmstoppknappen ; lydalarmen stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker
fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.
og alarmindikatoren

Funksjonsfeil

Produktfeil.

Ta kontakt med serviceavdelingen.

Partymodusalarm
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Partymodusindikatoren

blinker.
fortsetter å lyse.

blinker og lydalarmen aktiveres.

Bokstaven F blinker på displayet (°C).

NL

ES

PT

IT

GR SE NO DK

FI

PL

CZ

SK HU

RU

BG RO

UA

KZ

AE

Printed in Italy

7

01/14 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2013. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu

TEMPERATURINDIKATOR

6

5019 320 00116

