
A. Kjøleseksjon
1. Belysning
2. Filter i viften
3. Hyller / Hylleområde
4. Flaskehylle
5. Multi-flow kaldluftsystem
6. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk) eller 

«Nullgrad-sone» (for å garantere en lengre 
oppbevaring av ferske matvarer)

7. Typeplate med kommersielt navn
8. Crisper for frukt og grønnsaker
9. Skillevegg crisper
10. Døromhengslingssett
11. Adskiller
12. Dørbalkonger

B. Fryseseksjon
13. Oppbevaringskurver for frosne matvarer
14. Hyller
15. Midtre kurv (innfrysingssone)
16. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
17. Dørpakninger

C. Betjeningspanel

Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):
- Bakteriefilter i viften (2)
- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (8)
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer 

bakterievekst (17).
Anmerkninger:
- Antall og type tilbehør kan variere fra modell til modell.
- Ved strømbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å 

opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av 

omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes 
og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av 
temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.

- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i 
oppvaskmaskin.

- Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker 
døren til fryseseksjonen skikkelig igjen.

FÅ PLASS TIL MER
Fryseseksjonen kan også brukes uten kurvene, for å øke 
oppbevaringsplassen og for store matvarer.
Plasser matvarene direkte på hyllene.

STARTE APPARATET FOR FØRSTE GANG 
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 noen sekunder.
Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for 
fryseseksjonen og kjøleseksjonen lyser.

VIFTE
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i 
kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre.
Som standard står viften PÅ.
Det anbefales å la viften stå på, slik at funksjonen 
«6th Sense Fresh Control»/ «Green 
Intelligence ProFresh» kan fungere også når 
omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 ÷ 28 °C, eller 
dersom det dannes vanndråper på glasshyllene eller 
under forhold med høy fuktighet.
Merk
Ikke blokker luftinntaket med matvarer.
Det anbefales å slå av viften for redusere strømforbruket 
og for å sikre høy ytelse ved lav omgivelsestemperatur 
(lavere enn 18 °C).
For å slå av viften, trykker du og holder knappene 
«Freezer °C» og «Eco Night» i 3 sek.: du hører et 
lydsignal og «6th Sense Fresh Control» / «Green 
Intelligence ProFresh»-ikonet slukkes igjen som 
bekreftelse på at viften er slått av.
Gjenta samme prosedyre for å slå på viften.

Dersom apparatet har denne viften, kan den utstyres 
med bakteriefilter.
Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen (punkt 8), og sett 
det inn i viftedekselet.
Utskiftningsinstruksjonene finner du på filteret.
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BETJENINGSPANEL

1. Dioder for temperatur i kjøleskap
2. Knapp/symbol for på/hvilemodus
3. Symbol for «6th Sense Fresh Control» /  

«Green Intelligence ProFresh»
4. Knapp/symbol for Eco Night (nattariff)
5. Dioder for temperatur i fryser
6. Knapp for temperatur i kjøleskap / hurtig nedkjøling 

(trykk i 3 sek.)
7. Symbol for strømbrudd
8. Tilbakestillingsknapp / alarmsymbol
9. Knapp for tastesperre
10. Knapp for temperatur i fryser / hurtig innfrysing  

(trykk i 3 sek.)

«NULLGRAD-SONE» (avhengig av modell) 
«Nullgrad-sonen» er utviklet for å opprettholde en lav 
temperatur og en riktig fuktighet for å kunne oppbevare 
ferske matvarer lengre (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og 
vintergrønnsaker).
Aktivering og deaktivering av seksjonen

Trykk på knappen som 
vist i figuren for å aktivere/
deaktivere seksjonen.
Lysende symbol viser at 
seksjonen er i funksjon.

Temperaturen i seksjonen er på cirka 0° når den er 
aktivert.
For at «Nullgrad-sonen» skal fungere korrekt må:
- kjøleseksjonen være aktivert
- temperaturen i kjøleseksjonen være på mellom  

+2 °C og +5 °C
- skuffen være på plass for at seksjonen skal kunne 

aktiveres
- spesialfunksjonene (Stand-by, Cooling-Off,  

Vacation - på noen versjoner) ikke være valgt. 
Dersom en av disse spesialfunksjonene er valgt, må 
«Nullgrad-sonen» deaktiveres manuelt og de ferske 
matvarene fjernes. Dersom seksjonen ikke deaktiveres 
manuelt, deaktiveres den automatisk etter cirka 8 timer.

Merk:
- Dersom symbolet ikke tennes når seksjonen aktiveres, 

kontroller om skuffen er satt riktig inn. Dersom 
problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen

- Dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, 
kan det hende at symbolet på betjeningspanelet 
deaktiveres automatisk. Sett inn skuffen og symbolet 
aktiveres på nytt

- Uansett seksjonens status kan man høre en svak lyd 
som er helt normalt

- Når seksjonen ikke er i funksjon avhenger 
temperaturen inni seksjonen av den generelle 
temperaturen i kjøleseksjonen.

I dette tilfellet anbefales det å oppbevare frukt og 
grønnsaker som ikke er ømfintlige for kulde (skogsbær, 
epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).
Viktig: Når funksjonen er aktivert og med matvarer med 
høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens 
på hyllene. I det tilfellet kobles funksjonen ut midlertidig.
Fjerne «Nullgrad-sonen»:
Det er mulig å fjerne  
«Nullgrad-sonen» for å få bedre 
plass i kjøleskapet. Gå frem på 
følgende måte:
- slå av seksjonen
- ta ut skuffen og den hvite 

plasthyllen under seksjonen.
Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og 
sidestøttene.
 «Nullgrad-sonen» kan gjenmonteres ved først å sette 
den hvite plasthyllen på plass under seksjonen og 
deretter skuffen. Aktiver så funksjonen igjen. For å spare 
energi anbefales det å deaktivere «Nullgrad-sonen» og 
fjerne den.
Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en 
klut og en blanding av lunkent vann (ikke dypp den 
hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt 
rengjøringsmiddel for kjøleskap. 
Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du 
fjerne skuffen og koble seksjonen fra strømnettet.
Bruk aldri skurende produkter.

FUNKSJONER
 On/Stand-by (På/hvilemodus) 

 Denne funksjonen brukes til å koble inn og aktivere 
hvilemodus for både kjøle- og fryseseksjonen.

 For å sette apparatet i hvilemodus, trykk og & hold 
inne  På/hvilemodus-knappen i 3 sekunder. 
Alle symbolene slås av unntatt  På/hvilemodus-
symbolets bakgrunnsbelysning, for å vise at 
apparatet er i hvilemodus. Når apparatet er i 
hvilemodus, virker ikke lampen i kjøleseksjonen.

 Det er viktig å huske at denne operasjonen ikke 
kobler apparatet fra strømnettet.

 For å koble apparatet inn igjen, trykk enkelt på  
 På/hvilemodus-knappen.

 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.
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 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.

 Fast cool (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 sek. 
for å aktivere/deaktivere Fast Cool-
funksjonen. Når funksjonen er aktivert, 
vises indikatorlampen for Fast Cool 
ved diodene for kjøleskapstemperatur 
som vist i sekvensen ved siden av. Funksjonen 
deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller manuelt 
ved å trykke en gang til på knappen  Fridge °C.

 Hurtig innfrysing
 Det anbefales å bruke denne funksjonen 

når du plasserer spesielt mye mat i 
fryseseksjonen, som skal fryses på en 
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 ved diodene for 
frysertemperatur som vist i sekvensen 
ved siden av. Etter 24 timer kan du plassere 
maten som skal innfryses i den øverste kurven i 
fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk 
etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke en gang til 
på knappen  Freezer °C.

 Eco Night (nattariff):
 Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere 

strømforbruket til apparatet til tidspunkter med 
lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til 
strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun 
i noen land som bruker flertariff-systemer basert på 
tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din 
med el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på 

 Eco Night-knappen når tiden for lav tariff starter 
(avhengig av din spesielle tariffplan). For eksempel, 
dersom tiden for lav tariff begynner kl. 20.00, trykk 
på knappen ved dette tidspunktet. Når  Eco 
Night-symbolet 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). For å deaktivere funksjonen, trykk på  
Eco Night-knappen. Når  Eco Night-symbolet er 
AV, er funksjonen deaktivert.

 Merk: apparatets energiforbruk angis når Eco Night-
funksjonen er utkoblet.

/  «6th Sense Fresh Control» / «Green 
Intelligence ProFresh»

 Med denne funksjonen oppnår man hurtigere 
korrekte oppbevaringsforhold (med hensyn til 
temperatur og fuktighet) inne i apparatet. For at den 
skal fungere korrekt må også viften være aktivert. 
«6th Sense Fresh Control»/ «Green Intelligence 
ProFresh» er aktivert som standard. 

 For å deaktivere funksjonen manuelt, trykk på  
Freezer °C og  Eco Night-knappene i 3 sek.: 
du hører et langt lydsignal som bekreftelse på at 
funksjonen er deaktivert. Funksjonen kan aktiveres 
på nytt ved å gjenta prosedyren: du hører to lange 
lydsignaler som bekreftelse på at funksjonen er 
aktivert. Hvis det oppstår strømbrudd eller apparatet 
kobles fra hvile- til normal modus, tilbakestilles 
«6th Sense Fresh Control»/ «Green Intelligence 
ProFresh»-statusen til standard, dvs. aktiv.

 Merk: Husk at deaktiveringsfunksjonen «6th Sense 
Fresh Contro» /«Green Intelligence ProFresh» slår 
av VIFTEN.

 Smart Display (intelligent display)
 Denne energisparefunksjonen reduserer 

strømforbruket ved å slå av displayet automatisk når 
det ikke er i bruk. 

 For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på 
knappene  Fridge °C og  Freezer °C i 3 sekunder 
til lydsignalet høres. Etter at Smart Display er aktivert 
slukker displayet, unntatt symbolet for «6th Sense 
Fresh Control» / «Green Intelligence ProFresh» (og 
eventuelle alarmer). 

 For å regulere temperaturen eller bruke andre 
funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke 
på hvilken som helst knapp. Når du ikke har betjent 
apparatet i cirka 15 sekunder, slukker displayet igjen, 
og viser kun symbolet for «6th Sense Fresh Control» / 
«Green Intelligence ProFresh». For å deaktivere 
funksjonen, trykk samtidig på knappene  Fridge °C 
og  Freezer °C i 3 sekunder til lydsignalet høres. 

 Displayet skifter tilbake til vanlig visning. Smart 
Display-funksjonen kobler seg automatisk ut etter 
et strømbrudd. Det er viktig å huske at denne 
funksjonen ikke kobler apparatet fra strømnettet.

 Tastesperre
 Denne funksjonen hindrer at innstillingen endres 

eller apparatet slås av ved en feiltakelse. For å 
låse knappene, trykk på  tilbakestillingsknappen i 
3 sekunder til displayet viser  tastesperresymbolet: 
et lydsignal bekrefter at funksjonen er valgt. For å 
deaktivere tastesperren, gå frem på samme måte til 
tastesperresymbolet  slukker.

ALARM FOR ÅPEN DØR
Alarmsymbolet  blinker og det høres et lydsignal. 
Alarmen utløses når døren til kjøleskapet holdes åpen i 
mer enn 2 minutter. 
Lukk døren for å deaktivere alarmen, eller trykk en gang 
på tilbakestillingsknappen  for å slå av lydalarmen i 
2 minutter. Dersom ikke døren lukkes, vil det akustiske 
alarmsignalet starte igjen etter 2 minutter. Lukk døren for 
å deaktivere døralarmene.
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VISNING AV FEILFUNKSJONER OG ALARMER 
Funksjonsalarmer
Når det oppstår funksjonsalarmer vises de også i diodene for kjøleskapstemperatur, (f.eks. Feil 1, Feil 2, osv...). 
Kontakt serviceavdelingen og oppgi alarmkoden. Lydsignalet høres,  alarmsymbolet lyser og de 3 midtre diodene i 
diodene for kjøleskapstemperatur blinker i samsvar med feilkoden som beskrives under:

Feilkode Visning

Feil 2
Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders 
mellomrom. Blinker PÅ 2 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. 

Mønsteret gjentas.  x2

Feil 3
Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders 
mellomrom. Blinker PÅ 3 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. 

Mønsteret gjentas.  x3

Feil 6
Innstillingene for kjøleskap & fryser blinker på/av med 0,5 sekunders 
mellomrom. Blinker PÅ 6 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. 

Mønsteret gjentas.  x6

Forklaring  Diode av   Blinkende diode

OVERTEMPERATURALARM
Det høres en lydalarm og alle de 5 diodene for 
frysertemperatur blinker. Det skjer dersom:
•	 Apparatet	kobles	til	strømnettet	for	første	gang	eller	

etter lengre tid
•	 Temperaturen	i	fryseseksjonen	er	for	høy
•	 Mengden	matvarer	i	fryseren	overskrider	den	som	er	

oppgitt på dataplaten
•	 Fryserdøren	har	vært	åpen	lenge
For å stoppe lydalarmen, trykk på  
tilbakestillingsknappen én gang. Alarmsymbolet  slås 
automatisk av så snart fryseseksjonen når en temperatur 
på under -10 °C,og diodene for frysertemperatur slutter å 
blinke og viser valgt innstilling.

ALARM FOR STRØMBRUDD
Dersom det oppstår strømbrudd, viser apparatet 
temperaturen i fryseren automatisk når strømmen 
gjenopprettes. Dersom temperaturen i fryseren 
overskrider frysepunktet, vil  symbolet for strømbrudd 
tennes & alarmsymbolet  blinke og lydalarmen 
aktiveres når strømmen gjenopprettes. For å tilbakestille 
alarmen, trykk på  tilbakestillingsknappen én gang I 
tilfelle Blackout-alarm, anbefales det å gjøre følgende:
•	 Dersom	maten	i	fryseren	er	tint,	men	fortsatt	kald,	bør	

all maten i fryseren flyttes til kjøleskapet og spises 
innen de neste 24 timene.

•	 Dersom	maten	i	fryseren	er	frossen,	betyr	det	at	maten	
ble tint, og deretter fryst på nytt da strømmen ble 
gjenopprettet. Dette ødelegger smaken, kvaliteten og 
næringsverdien, og kan også være helsefarlig.

Det anbefales å ikke spise matvarene og å fjerne alt 
innholdet i fryseren. Målet med Blackout-alarmen er å gi 
en indikasjon på kvaliteten på matvarene som befinner 
seg i fryseren ved strømbrudd. Systemet garanterer ikke 
matkvaliteten eller -sikkerheten, og kundene anbefales å 
bruke egen vurderingsevne når de kontrollerer kvaliteten 
på matvarene i fryse- og kjøleseksjonen.

RENGJØRING
Rengjør apparatet regelmessig med en klut og en 
blanding med varmt vann med litt mildt rengjøringsmiddel 
som er egnet for rengjøring innvendig i kjøleseksjonen.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller redskaper.
For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt 

og korrekt, rengjør innsiden av avløpshullet bak på 
kjøleskapet i nærheten av frukt- og grønnsaksskuffen 
regelmessig, med vedlagt redskap.
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk 
ut stikkontakten til apparatet eller koble det fra 
strømforsyningen.

AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN 
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at 
den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet 
renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter 
opp i en beholder, der det fordamper.

AVISE FRYSEDELEN
No Frost frysere sørger for at avkjølt luft sirkulerer 
i oppbevaringsplassen for å hindre rimdannelse og 
fjerne behovet for avising. Frosne matvarer klistrer 
seg ikke til veggene, etikettene forblir leselige, og 
oppbevaringsplassen forblir ryddet og reduseres ikke 
som følge av rimdannelse.

DIODEBELYSNING
Dersom diodelampen på innsiden ikke 
virker, må den skiftes ut av service.
Viktig:
Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren 
åpnes. 10 minutter etter at døren ble 
åpnet, vil lyset slukke.
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