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Fläkt
Apparaten levereras med aktiverad fläkt.
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Du kan slå på/av fläkten genom att trycka in
D
Fläkten är på när symbolen för 6th Sense Fresh Control är tänd och indikerar att funktionen är aktiverad.
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E om det
Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C, eller
D finns vattendroppar på glashyllorna, är det
viktigt att fläkten är på för att säkerställa en korrektFkonservering av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan
R
Q
energiförbrukningen optimeras.
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Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efterHett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts
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Stand-by
Tryck in i 3 sekunder för att stänga
av apparaten. När apparaten är i
standby-läge tänds inte ikonerna
på displayen och lampan inuti
frysen förblir släckt. Tryck snabbt
på knappen igen för att slå på
apparaten.
Anmärkning: Den här funktionen
skiljer inte apparaten från elnätet.

kylskåpet eller 6 timmar innan stora mängder
matvaror placeras i frysen. När funktionen är på
tänds ikonen .
Funktionen stängs av automatiskt efter 30 timmar
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eller när
trycks in i 3 sekunder igen.
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6th Sense Fresh Control
Funktionen används för att snabbt uppnå optimal
förvaringstemperatur och luftfuktighet. För att
funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara
påslagen.

Kylskåpstemperatur
Du kan ändra temperaturen med

.

Temperaturen kan ändras i fem steg.
Från en mindre kall temperatur
till en kallare temperatur

(vänster)

(höger)

Åtgärder:

Slå på apparaten med standby-knappen
Kontrollera att:
- det inte är strömavbrott
- kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge
(dvs. att strömmen kommer fram till apparaten)
- hushållets elsystemskydd är effektiva
- strömkabeln inte är sönder.
Modeller med glödlampa: Koppla bort apparaten från elnätet och kontrollera att lampan inte är trasig.
Byt lampan vid behov (se avsnittet ”Byta glödlampan eller LED-lampan”).
Modeller med LED-lampor: Kontakta Service.
Slå på apparaten med standby-knappen.
Kontrollera att:
- dörrarna stängs ordentligt
- apparaten inte har installerats nära en värmekälla
- den angivna temperaturen är tillräcklig
- luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.

Det finns vatten på kyldelens botten.

Avfrostningens vattendräneringshål är blockerat.

Rengör avfrostningens vattendräneringshål (se avsnittet ”Underhåll och rengöring av apparaten”)

Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.

Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.

Ingen lösning krävs.

Läs instruktionerna noga innan du använder
apparaten.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera
beroende på modell.

Kylskåpets temperaturindikatorer blinkar enligt figuren:

Larm som visar fel
Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.

Kontakta Service.
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De idealiska förvaringstemperaturerna är redan
fabriksinställda.
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