
Produktkort





3

A. Betjeningspanel

B. Lys (LED-system)

C. Fryserklapper (indfrysningsområde)

D. Shock freeze

E. Fryserens midterste skuffe 

(indfrysningsområde)

F. Fryserens lille skuffe

F. Fryserens store skuffe

H. Rumopdeler*

I. Midterste skuffe

L. Nederste skuffe

M. Typeplade* (ved skuffens side)

N. Fryseelementer

O. Isterningbakke*

* Afhængigt af model.

De ideelle temperaturer til opbevaring af madvarer 
er allerede indstillet på fabrikken.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden 
apparatet tages i brug.
Egenskaber, tekniske data og billeder kan 
variere afhængigt af modellen.

Hurtig vejledning
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Display

BETJENINGSPANEL

Indikator for FREEZE CONTROL 

STAND BY (On/Standby) 
Tryk på knappen  i 3 sekunder for at slukke for 
apparatet.
I Standby lyser to streger på displayet, og lyset i 
køleafdelingen tænder ikke.
For at tænde for produktet igen er det nok med et 
kortvarigt tryk på knappen.
Bemærk: Denne procedure afbryder ikke 
forbindelsen til strømforsyningen.

FUNKTIONEN OPT TARIFF (Opt Tariff) 
Funktionen Opt Tariff gør det muligt at koncentrere 
apparatets energiforbrug til lavlastperioden (normalt 
om natten), hvor der er mere elektricitet til 
rådighed, og tariffen er lavere end om dagen 
(gælder kun i visse lande, der anvender et system 
med flere tariffer på basis af lavlastperioder - få 
oplysninger om tariftidspunkterne hos dit 
elselskab). Hvis du vil aktivere funktionen, skal du 
trykke på knappen Opt Tariff, når den reducerede 
tarif starter (afhængigt af den specifikke tarifplan). 
For eksempel skal der trykkes på knappen kl. 22:00, 
hvis lavlastperioden med lavere tarif starter på det 
tidspunkt. Når lysdioden lyser, er funktionen aktiv. 
Når du har aktiveret funktionen, begynder apparatet 
automatisk at tilpasse energiforbruget afhængigt af 
tidspunktet (dvs. det forbruger mere energi om 
natten end om dagen).
VIGTIGT: Funktionen skal være aktiveret både om 
natten og om dagen for at kunne fungere korrekt. 
Funktionen forbliver aktiveret, indtil den 
deaktiveres (den deaktiveres også, hvis der 
forekommer en strømafbrydelse, eller hvis der 
slukkes for apparatet). Funktionen deaktiveres ved 
at trykke på knappen igen. Når lysdioden er slukket, 
er funktionen deaktiveret.
Bemærk: Angivelsen af apparatets energiforbrug er 
beregnet med funktionen Opt Tariff deaktiveret

TEMPERATURDISPLAY 
Displayet viser temperaturen i fryseafdelingen 
(mellem -16°C og -24°C).
Det er muligt at indstille en anden temperatur med 
knappen “°C”.

FREEZE CONTROL 
“Freeze Control” er en avanceret teknologi, der 
reducerer temperaturudsving i hele fryseafdelingen 
til et minimum takket være et innovativt luftsystem. 
Skader på frostvarer reduceres med op 50% og 
madvarerne bevarer deres originale kvalitet og 
farve. Funktionen “Freeze Control” aktiveres/
deaktiveres ved at trykke på knappen “Opt Tariff” 

i 3 sekunder. Funktionen fungerer korrekt i et 
defineret temperaturområde: mellem -22°C og 
-24°C. Når funktionen er aktiveret, og den aktuelle 
temperatur i fryseren er indstillet til en varmere 
indstilling end -22°C, indstilles temperaturen 
automatisk til -22°C, så den svarer til 
funktionsområdet. Hvis funktionen er aktiveret, og 
brugeren ændrer temperaturen til en værdi uden for 
funktionsområdet, deaktiveres funktionen 
automatisk. Hvis “Fast freeze” er aktiveret, 
forhindres funktionen “Freeze control”, indtil 
funktionen “Fast freeze” deaktiveres.

SHOCK FREEZE 
Afdelingen “Shock Freeze” er specifikt beregnet til 
at fryse op til 2 kg friske fødevarer ekstremt hurtigt.
Sørg for, at der er gået mindst 12 timer, siden sidste 
gang funktionen “Shock Freeze” blev aktiveret 
(hvis det overhovedet er sket). Aktiver ikke 
funktionen oftere end én gang hver 12. time. 
Kontroller, at funktionen “Fast Freeze” ikke er 
aktiveret. Aktiver funktionen “Shock Freeze” ved 
at berøre knappen på betjeningspanelet kortvarigt: 
Ikonet lyser, og ventilatorerne nederst i afdelingen 
tænder. Anbring den mad, der skal indfryses, i 
afdelingen, et par centimeter (min. 2 cm) fra 
ventilatorerne på bagsiden af afdelingen.
Vi anbefaler, at funktionen “Shock Freeze” ikke 
deaktiveres, før det sker automatisk, så den 
maksimale indfrysningshastighed opnås.

FAST FREEZE 
Tryk på knappen “°C” i 3 sekunder, 24 timer før der 
lægges større mængder friske madvarer i 
fryseafdelingen.
Når funktionen aktiveres, tænder ikonet .
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Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer 
eller manuelt ved at trykke på knappen “°C”.
Bemærk: Madvarer, der skal indfryses, må ikke 
berøre allerede frosne madvarer.

SLUKNING AF LYDSIGNALET 
Tryk kortvarigt på knappen for at slukke for 
lydsignalet.

ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE 
Denne alarm udløses, hvis en længerevarende 

strømafbrydelse har medført, at temperaturen i 
fryseafdelingen er steget.
Det røde indikatorlys blinker , og der udløses et 
lydsignal, der forbliver aktivt, indtil døren lukkes. 
Indikatoren for temperatur i fryseafdelingen blinker 
muligvis.
Tryk på knappen  for at slukke for lydsignalet. 
Hvis fryseafdelingen ikke har nået temperaturen for 
optimal opbevaring af madvarer, udløses 
temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). 
Kontroller madvarerne, inden de anvendes.
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Fejlfindingsoversigt Mulige årsager: Afhjælpning

Betjeningspanelet er 
slukket, og apparatet 
fungerer ikke.

Apparatet kan være i 
Standbytilstand.
Der kan være et problem 
med strømforsyningen til 
apparatet.

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen 
Stand-by. Undersøg om:
- der er strømafbrydelse
- stikket er sat korrekt ind i stikkontakten, og 

om en topolet kontakt (hvis den findes) står 
i den korrekte position (dvs. lader strømmen 
komme ind i apparatet)

- sikringerne i huset fungerer korrekt
- elkablet er ødelagt.

Den indvendige belysning 
virker ikke.

Pæren skal måske 
udskiftes.

Apparatet kan være i 
Standbytilstand

- Kontakt det autoriserede tekniske 
servicecenter.

- Tænd for apparatet ved at trykke på knappen 
On/Stand-by

Temperaturen i afdelingen 
er ikke kold nok.

Der kan være forskellige 
årsager (se "Afhjælpning")

Undersøg om:
- døren lukker korrekt
- apparatet er opstillet tæt på en varmekilde
- den indstillede temperatur er tilstrækkelig
- om luftcirkulationen gennem 

ventilationsristene forneden på apparatet er 
blokeret.

Forkanten på apparatet ved 
dørens pakning er varm.

Dette er ikke en fejl.
Det hindrer dannelse af 
kondens.

Ingen afhjælpning er nødvendig.

Det røde  ikon blinker, 
og der aktiveres et 
lydsignal

Alarm for åben dør
Lydsignalet aktiveres, når 
en dør står åben i længere 
tid.

For at slukke for lydsignalet skal døren til 
apparatet lukkes.

Det røde  ikon tænder, 
der høres et lydsignal, og 
bogstavet “F” blinker på
displayet.

Alarm for fejlfunktion
Alarmen angiver en 
fejlfunktion i en teknisk 
komponent.

Kontakt det autoriserede tekniske 
servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen  
for at slukke for lydsignalet

Temperaturdisplayet 
blinker (°C), og 
indikatoren for alarm 
forbliver tændt.

Temperaturalarm
Den interne temperatur er 
ikke passende.

Tryk på knappen Stop Alarm . Lydsignalet 
stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, 
og indikatoren for alarm  forbliver tændt, 
indtil en temperatur på < -10°C nås.

Ikonet for alarm for 
strømafbrydelse  
forbliver tændt, indikatoren 
for alarm  blinker, og 
temperaturdisplayet (°C) 
blinker og viser den højeste 
temperatur, der forekom 
under strømafbrydelsen.

Alarm for 
længerevarende 
strømafbrydelse
Længerevarende 
strømafbrydelse, der kan 
medføre, at den indvendige 
temperatur stiger til 0°C.

Tryk på knappen Stop Alarm . Lydsignalet 
stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, 
og indikatoren for alarm  forbliver tændt, 
indtil en temperatur på < -10°C nås.

Bemærk: Nogle lyde, som gurglen og hvislen forårsaget af kølesystemet, er helt normale.
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