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1. Frysdel
2. Manöver- och kontrollenhet
3. Område för lådor och gallerlådor
4. Typskylt (placerad invändigt

apparaten)
5. Eutetiska (inuti - om förutsedda)

Förvaringsutrymme
Infrysningsutrymme

Anmärkning: Lådornas och
tillbehörens utseende kan skilja sig
från modell till modell.

PRODUKTBLAD S

A. Knapp för temperaturinställning (ändrar
temperaturinställningen på cykliskt sätt) och slår
på/stänger av frysen (Stand by-läge)

B. Kontrollampa temperaturlarm
C. Lysdiod visning av inställd temperatur:

- Lysdiod 1: lägsta temperatur
- Lysdiod 2: medeltemperatur
- Lysdiod 3: hög temperatur
- Alla tända lysdioder mostvarar
snabbinfrysningsfunktionen

REGLAGE (beroende på modell)

För aktivera snabbinfrysningsfunktionen tryck flera gånger på knappen A, tills lysdioderna 1, 2 och 3 blinkar
för att sedan förbli med fast sken. Denna funktion kopplas automatisk ur efter 48 timmar.

SNABBINFRYSNING
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För att aktivera fuktionen Stand-by tryck på knappen A i 3 sekunder och apparaten stängs av. För att
återaktivera funktionen tryck på knappen A igen.

FUNKTION STAND-BY (Vänteläge)

Anmärkning:
Temperaturlarmet kan även aktiveras efter att dörren har stått öppen för länge eller efter inläggningen av
färska livsmedel i utrymmet för infrysning; den tillfälliga ökningen av temperaturen påverkar inte på den
perfekta förvaringen av redan frysta livsmedel.

LARMINDIKERING

Dessa produkter är förinställda att automatiskt avfrosta beroende på användningsvillkoren och omgivnings-
fuktighet.
Följ förfarandet "Att starta".

För modellerna No frost följ punkterna från (1-6):
1. Tryck på tryckknappen A i 3 sekunder för att slå på/stänga av frysen.
2. Dra ut stickproppen eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Sätt i tappen i den speciella öppningen (se ritning).
4. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
5. Sätt i stickproppen igen.
6. Tryck på knappen A för att slå på eller/stänga av frysen.
Följ förfarandet "Att starta".

AVFROSTNINGEN 
(för modellerna No Frost kräver inget ingrepp från användaren)

Indikering Orsak Lösning

Temperaturlarm Kontrollampan B tänds Den invändiga 
temperaturen
överstiger -12°C

Håll dörren stängd tills 
larmet har avaktiverats.




