
ALARMTABELL Signal Årsak Løsning

Alarm for åpen dør Lydalarmen aktiveres og alarmsymbolet  
blinker.

Døren har vært åpen i mer enn 2 
minutter Lukk døren

Temperaturalarm
Lydalarmen aktiveres, 5 dioder for 

frysertemperatur blinker og den røde 
lampen  er på

Den innvendige temperaturen er ikke 
tilstrekkelig

Trykk på knappen ; lydalarmen 
stopper, 5 dioder for frysertemperatur 

blinker og den røde lampen  er på til 
en temperatur på < -10°C er nådd.

Alarm for langt 
strømbrudd

Det høres et alarmsignal,
lampen  er på og lampen  blinker.

Langt strømbrudd som kan føre til
at den innvendige temperaturen 

kommer opp i 0°C
Trykk på knappen ; lydalarmen 

stopper.

Feilfunksjon De 3 midtre diodene for 
kjøleskapstemperatur blinker på displayet Produktfeil Kontakt serviceavdelingen

1. Betjeningspanel
Kjøleseksjon
2. Lys i kjøleseksjon (diodesystem)
3. Vifte
4. Hyller og plass til hyller
5. Kaldluftssystem Multi-flow
6. Flaskehylle*
7. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk) *
8. Typeskilt med kommersielt navn
9. Crisper for frukt og grønnsaker
10. Skillevegg crisper*
11. Døromhengslingssett
12. Eggbalkong
13. Flaskeholder
14. Dørbalkonger
15. Dørpakninger
Fryseseksjon
15. Dørpakninger
16. Øvre sone med klaff (sone til innfrysing eller 

oppbevaring av frosne matvarer)
17. Twist ismaskin
18. Hyller
19. Kurver for oppbevaring av frosne matvarer
20. Dørbalkonger i fryseseksjon for frosne matvarer 

med kort oppbevaringstid (  
oppbevaringsseksjon)

Bakteriebeskyttelse:
- Bakteriefilter* i viften (3)
- Antibakterielle tilsetningsmidler* i crisperens (9) 

materiale
- Dørpakningene er laget av materialer som 

hemmer bakterievekst (15)
* Tilgjengelig på utvalgte modeller
OMHENGSLING AV DØREN
- se vedlagte instruksjoner (Modell versjon_1)
Karakteristikker, tekniske data og bilder kan 
variere avhengig av modell

Før apparatet tas i bruk, må du lese 
bruksanvisningen nøye.

FuNKSjONER
Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart-displayet, trykk samtidig på 
knappene  Fridge °C og  Freezer °C i 3 sekunder til lydsignalet høres. Gjenta samme prosedyre for å 
deaktivere funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømnettet, men kun reduserer 
strømforbruket til det utvendige displayet (se bruksanvisningen).

HuRTIGREFERANSE
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VIFTE
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten 
oppbevares bedre. Som standard er viften slått på. Viften stopper automatisk når 
kjøleskapsdøren åpnes (se bruksanvisningen)
For å slå av viften, trykker du og holder knappene «Eco Night» og «Freezer °C» i 
3 sek.: du hører et lydsignal og «6th Sense Fresh Control»-ikonet slukkes igjen som 
bekreftelse på at viften er slått av.
Gjenta samme prosedyre for å slå på viften.

6th SENSE FRESH CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å 
bevare maten. Du kan aktivere «6th Sense Fresh Control» 
ved å trykke på og holde inne knappene  Eco Night og 

 Freezer °C samtidig i tre sekunder til det lyder et signal. 
Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen.
Merk: Husk at deaktiveringsfunksjonen «6th Sense Fresh 
Control» slår av viften.

PÅ/HVILEMODuS.
Trykk og hold inne i 3 sekunder for å sette 
apparatet i hvilemodus. Alle symbolene slår seg 
av unntatt på/hvilemodus-indikatoren . For å 
slå på apparatet igjen, må man trykke om igjen. 
(se bruksanvisningen)

ECO NIGHT-FuNKSjON (NATTARIFF) 
Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen 
kan du konsentrere strømforbruket til timene med redusert tariff, vanligvis om natten 
(se bruksanvisningen)

DIODER FOR KjØLESKAPSTEMPERATuR
For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på 

 knappen Fridge °C. Kjøleskapstemperaturen 
kan justeres mellom +2°C og +8°C, som vist med 
diodene for kjøleskapstemperatur.

KNAPP FOR KjØLESKAPSTEMPERATuR / HuRTIG 
NEDKjØLING
Med funksjonen Hurtig nedkjøling kan 
nedkjølingen i kjøleseksjonen skje hurtigere. 
Denne funksjonen anbefales når en stor mengde 
matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk & hold 
knappen  Fridge °C i 3 sekunder for å aktivere 
Fast Cool-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, 
vises Fast Cool-indikatoren med diodene for 
kjøleskapstemperatur, som vist i sekvensen ved 
siden av. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 
6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å 
trykke én gang til på knappen  Fridge °C.

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 
kobles til strøm, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 
1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for fryse- 
og kjøleseksjonen lyser.

ALARM FOR STRØMBRuDD.
Alarmindikator for 
langt strømbrudd. (se 
bruksanvisningen)

STOPP-knapp / ALARM-symbol 
Trykk på knappen i tilfelle alarm (se alarmtabellen nedenfor). 
For å låse/låse opp knappene på betjeningspanelet, trykk på 
alarmstopp.knappen i 3 sekunder: Tastesperre-indikatoren  
vises en kort stund og det høres et lydsignal.

DIODER FOR FRYSERTEMPERATuR
For å justere frysertemperaturen, trykk på 
knappen  Freezer °C. Frysertemperaturen kan 
justeres mellom -16°C og -24°C, som vist med 
diodene for frysertemperatur.

KNAPP FOR FRYSERTEMPERATuR / HuRTIG 
INNFRYSING
Det anbefales å bruke denne funksjonen når du 
plasserer spesielt mye mat i fryseseksjonen, 
som skal fryses på én gang. Trykk & hold inne 

 fryserknappen i 3 sek. 24 timer før innfrysing 
av ferske matvarer for å aktivere hurtigfrys-
funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vises 
indikatorlampen for hurtig innfrysing med diodene 
for frysertemperatur, som vist i sekvensen ved 
siden av. Etter 24 timer kan du plassere maten 
som skal fryses inn i den øverste kurven i 
fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres 
automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt 
ved å trykke én gang til på knappen  Freezer °C.

Tastesperre-indikator
(se bruksanvisningen)
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