FREEZE CONTROL-controlelamje

AAN/STAND-BY-toets
Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden
ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het
controlelampje Aan/Stand-by . Druk eenmaal (kort) op deze toets
om het apparaat weer te activeren.
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6th SENSE FREEZE CONTROLcontrolelamje
6th Sense / Freeze Control is een geavanceerde
technologie die vriesbrand verlaagt en het voedsel
behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur.
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SNELVRIES--toets
Om de functie Snel vriezen in/uit te schakelen drukt u op
de Snelvries-toets (zie de Gebruiksaanwijzing).
De functie Snelvries wordt na 50 uur automatisch
uitgeschakeld.

TEMPERATUURDISPLAY
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1. Bedieningspaneel *
2. Licht (LED-systeem) *
3. IJszakken*
4. Ice Mate* of ijsbak*
5. Ladeverdeler*
6. Flessenrek*
7. Glasplaten
8. Typeplaatje met handelsnaam *
9. Set om de deur om te draaien*
10. Gedeelte voor het invriezen van verse
levensmiddelen of het bewaren van
diepvriesproducten
11. Gedeelte voor het bewaren van
diepvriesproducten
12. Deurafdichting

ECO NIGHT- FUNCTIE (NACHTTARIEF) /
VRIESCONTROLE-controlelamje
Eco Night-functie
Druk op te toets om de functie Eco Night te
activeren/deactiveren. Met de functie Eco Night kan
het apparaat het energieverbruik concentreren in de
uren met het lagere tarief, meestal 's nachts (zie de
Gebruiksaanwijzing).
Freeze Control
Freeze Control is een geavanceerde technologie
die temperatuurschommelingen in het gehele
vriescompartiment tot een minimum beperkt.
Om de functie Freeze Control in/uit te schakelen
druk 3 seconden op de FREEZE CONTROL -toets.
Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de
temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik
wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld.
Wanneer Snel vriezen is ingeschakeld wordt
de functie "Freeze control" afgeremd totdat de
Snel vriezen-functie is uitgeschakeld (zie de
Gebruiksaanwijzing).

* Beschikbaar op bepaalde modellen

Specificaties, technische gegevens en
afbeeldingen kunnen per model verschillen.

TOETS TEMPERATUURINSTELLING
Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te
werken op de aanbevolen temperatuur van -18°C. De interne
temperatuur kan echter als volgt worden afgesteld tussen
-16 °C en -24 °C:
• Druk hierop om de temperatuurinstelling te wijzigen
(°C). Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de
opslagtemperatuur met -1 °C verlaagd: de waarde
verandert steeds opnieuw tussen -16 °C en -24 °C.

BLACKOUT-ALARM
Controlelampje lange
blackout-alarm. (zie de
Gebruiksaanwijzing)

TABEL MET ALARMEN
ALARMTYPE
Alarm deur open

Signaal
Het geluidsalarm wordt geactiveerd en het controlelampje Alarm

Temperatuuralarm

Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm

knippert.

blijft aan.

Oorzaak

Oplossing

De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan.

Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.

De binnentemperatuur is niet toereikend.

Druk op de stopalarmtoets
het controlelampje alarm

; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en
blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en
blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.

Lange blackout-alarm

Het symbool Blackout-alarm blijft aan , het controlelampje Alarm
knippert en
het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens
de stroomuitval werd bereikt.

Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.

Druk op de stopalarmtoets
het controlelampje alarm

Functiestoring

De letter “F” knippert op het display (°C).

Storing in het product.

Neem contact op met de klantenservice.

Gedrukt in Italië

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken,
begint het apparaat automatisch te werken. Wacht
nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens
4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat
legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten
op de netvoeding wordt het display verlicht en
worden alle pictogrammen gedurende circa 1
seconde weergegeven. De standaardwaarden
(fabriekswaarden) van de instellingen van het
diepvriescompartiment lichten op.
SCHARNIERZIJDE DEUR OMKEREN
- zie meegeleverde Gebruiksaanwijzing (Versie_2)
Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur
met twee personen om te keren.
Er is geen omkering van de scharnierzijde voorzien voor:
- modellen met geïntegreerde handgreep
- modellen met glaspaneel in de deur.

ALARM STOPPEN-toets
Druk hierop bij een alarm (zie de onderstaande Tabel met
alarmen).
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Lees de Gebruiksaanwijzing voordat u het
apparaat gebruikt.
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