
TEKNISKE SPECIFIKATIONER DK
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A. Indikator for indstillet temperatur. Hvis
indikatoren for indstillet temperatur blinker,
skal du kontakte serviceafdelingen.

B. Standby/On-Off-knap
C. Knap til indstilling af den ønskede temperatur.
D. Lyskontakt

KONTROLKNAPPER TIL REGULERING 
AF KØLESKABET (afhængigt af model)

1. Sæt stikket i stikkontakten
2. Skabet er normalt fabriksindstillet til

temperaturen di 12°C. Hvis der vises en lysende
prik (skab i standby) på display A, skal du trykke
på skabets startknap B

3. Der er en lampe i skabet, som tænder
automatisk, når døren åbnes (gælder for
modeller med metaldør), eller som kan tændes
efter behov på betjeningspanelet med tryk på
knap D (gælder for modeller med glasdør)

4. Hvis skabet ikke skal anvendes over en
længerevarende periode, kan du slukke for
driften ved at trykke på knap B standby/On-Off
eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

IGANGSÆTNING AF SKABET



ROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD

Skabet er normalt fabriksindstillet til den
anbefalede driftstemperatur på +12°C.
Denne temperatur kan reguleres mellem +8°C og
+16°C på følgende måde:
• Tryk én gang på knap C, der regulerer den

indvendige temperatur: På temperaturdisplayet
blinker den tidligere indstillede temperatur.

• Opbevaringstemperaturen kan nu ændres med
1°C for hver gang, der trykkes på knappen:
Værdien på displayet vil blinke (mellem +8°C og
+16°C).

• Ca. 5 sekunder efter, at der sidst er trykket på
knappen, bliver temperaturen gemt i
hukommelsen, og displayet holder op med at
blinke.

Bemærk: I tilfælde af strømafbrydelse bibeholdes
de valgte funktioner.

REGULERING AF TEMPERATUREN 
I KØLESKABET 

Hvis pæren ikke virker eller virker dårligt, skal den
udskiftes af en autoriseret servicetekniker
(Serviceafdelingen).

UDSKIFTNING AF PÆREN (modeller med glasdør) 

Før pæren udskiftes, skal stikket tages ud af
stikkontakten.
1. Løsn skruen, og fjern lampedækslet.
2. Pæren skal udskiftes med en specialpære af

tilsvarende type (15 W med bajonetfatning).
Denne specialpære skal ikke skrues løs, men
trækkes indad i køleskabet (som vist med pilen).

3. Genmonter lampedækslet, og fastgør det med
skruen.

UDSKIFTNING AF PÆREN (modeller med metaldør)
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