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Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten används.

Övre låda

1. Kontrollpanel
2. Brickor
3. Skiljevägg för mjölk-/juicekartonger
4. Flaskhållare
11. Typskylt

Nedre låda
5. Smörbehållare
6. Brickor
7. Frukt- och grönsakslåda
8. Ägghållare
9. Tubhållare
10. Droppgaller för fukt

Anmärkning: Antalet tillbehör och deras utformning kan variera beroende på modell. Samtliga tillbehör
är uttagbara, med undantag av den vertikala skiljeväggen av glas.

Observera! Apparatens tillbehör får inte maskindiskas.
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1.    Knapp för Start/Standby av apparaten
2.    Kylskåpets temperaturdisplay
3.    Knapp för ökning av kylskåpets temperatur
4.    Knapp för minskning av kylskåpets temperatur
5.    Röd kontrollampa
6.    Knapp för larmåterställning
7.    Gul kontrollampa för funktionen “Tropical”
8.    Knapp för funktionen “Tropical”
9.    Gul kontrollampa för funktionen “Fast cooling” (Snabbkylning) eller Partyläge
10.  Knapp för funktionen “Fast cooling” (Snabbkylning) eller Partyläge

KNAPPLÅS
Knapplåset kan aktiveras när du har ställt in temperaturen för kylskåpet. Tryck på knapparna (8) och (10) i
minst 3 sekunder för att aktivera knapplåset. En ljudsignal indikerar att funktionen har aktiverats. I detta
läge är hela kontrollpanelen låst med undantag av knappen för larmåterställning (6). Varje gång knappen
trycks in hörs en ljudsignal och texten CL visas så länge knappen hålls intryckt. Lås upp kontrollpanelen på
samma sätt som ovan genom att trycka in knapparna (8) och (10) samtidigt i 3 sekunder.

Bakteriefilter (beroende på modell)
Apparaten är utrustad med ett bakteriefilter som är placerat till vänster på den övre lådans bakre vägg.
Bakteriefiltret garanterar en hög hygiennivå i kylen genom att luften renas kontinuerligt. Bakteriefiltret har
en hållbarhet på 6 månader och därefter måste det bytas ut. Om displayen (2) visar texten AF tillfälligt när
lådan öppnas, betyder detta att det är dags att byta bakteriefiltret. Originalfilter finns tillgängligt hos
Service. Anvisningar för filterbytet medföljer förpackningen. Tryck på knappen för larmåterställning (6) i 5
sekunder när bytet är klart. Den elektroniska styrenheten återställer de ursprungliga förhållandena och
signaleringen på displayen (2) försvinner och visas inte när lådan öppnas nästa gång. När det efter 6
månader åter är dags att byta filtret får du en ny indikering om detta.
Filterbytet täcks inte av garantin.

Viktigt!
Fläkten är ENDAST i funktion när kompressorn är i funktion och den övre lådan är stängd.
Täpp inte till ventilationsöppningarna på lådornas väggar.
Anmärkning: Rumstemperaturen, hur ofta lådorna öppnas och apparatens placering kan inverka på den
invändiga temperaturen i kylskåpet. Temperaturinställningen kan således behöva ändras emellanåt
beroende på dessa faktorer.
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