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Kyldel
A. Fläkt och antibakteriellt och antiodörfilter (beroende

på modell)  
B. Glödlampa eller lysdiod (beroende på modell)
C. Hyllor
D. Lysdioder (beroende på modell)
E. Lock för frukt- och grönsakslåda/lådor
F. Frukt- och grönsakslåda/-lådor
G. Typskylt (sitter på sidan av frukt- och grönsakslådan
H. Kontrollpanel
N. Avdelning för mejerivaror
O. Hyllor
P. Flaskhållare (på vissa modeller)
Q. Flaskhylla

Minst kall del
Medelkall del
Kallast del
Frukt- och grönsaksavdelning  

Frysdel
I. Överkorg (infrysningsavdelning)
L. Mellan- och underkorg (förvaring av frysta och och

djupfrysta livsmedel)
M. Isbitslåda (beroende på modell)

Anmärkning: Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Idealiska temperaturer för livsmedelsförvaring ställs in på
fabriken.

Innan produkten används, läs även anvisningarna
som medföljer produkten.
Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja
sig från modell till modell.

Funktionen 6th Sense Fresh Control
Gör det möjligt att snabbt uppnå optimala förvaringsvillkor vad gäller
temperatur och fuktighet i apparaten. För att denna funktion skall
fungera korrekt, måste fläkten vara påslagen.

Funktionen Eco Night Eco night) 
Funktionen Eco Night gör det möjligt att koncentrera energiåtgången på apparaten under tidpunkt för reducerad eltaxa (normalt sammanfaller denna med natt-timmar), då elströmmen är disponibel i stora
mängder och därigenom kostar mindre jämfört med under dagtid. (Endast för länder där det finns taxor baserade på tidpunkt - verifiera din eltaxa hos din elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på
knappen Eco night då tidpunkt för lågtaxa infaller (beroende på din specifika eltariffplan). Om till exempel den reducerade taxan startar kl. 20.00, tryck på knappen vid denna tidpunkt. Då lysdioden för Eco Night
lyser (ON) är funktionen aktiv. Då funktionen aktiverats kommer apparaten automatiskt att avpassa sin energiförbrukning i enlighet med vald tidpunkt, dvs den drar mindre ström under dagen jämfört med under
natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt skall funktionen vara aktiv både under dagen och under natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller och det blir strömavbrott eller om apparaten stängs av). För att
stänga av funktionen, tryck på nytt på knappen. Då lysdioden för Eco Night är släckt (OFF) är funktionen avstängd.
Anmärkning: Apparatens energikonsumption är beräknad med Eco Night-funktionen avstängd.
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Att stänga av larmsignaler (Stop Alarm) 
För att stänga av larmsignaler, tryck på knappen "Stop Alarm".

På/Stand-by  
Tryck in under 5 sekunder för att stänga av
apparaten. I läget Stand-by lyser inte någon ikon
alls på displayen, och lampan i kyldelen är
avstängd. För att slå på apparaten igen räcker det
att du kort trycker på knappen.
Anmärkning: detta ingrepp kopplar inte bort
apparaten från elnätet.

Funktionen Snabbinfrysning (Fast Freeze)
Tryck under 3 sekunder på knappen "Freezer" 24
timmar innan du lägger in stora mängder livsmedel
i frysen. Då funktionen är aktiv visar displayen den
sekvens som finns i bilden.
Efter 48 timmar kopplas funktionen ur
automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen
manuellt genom att trycka på knappen "Freezer".
Anmärkning: Placera inte livsmedel som skall
frysas i direktkontakt med redan frysta livsmedel.

SNABBGUIDE

Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar:

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.

Apparaten kan vara i läget På/Stand-by.
Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

Aktivera apparaten med hjälp av knappen På/Stand-by.
Kontrollera:
- att det inte är strömavbrott
- att kontakten sitter väl intryckt i vägguttaget och att en eventuella tvåpolig ströbrytare är i korrekt position (dvs ger
ström åt apparaten)
- att skydden på bostadens elektriska anläggning fungerar
- att elsladden inte är sönder.

Den invändiga belysningen fungerar inte.

Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.

Apparaten kan vara i läget På/Stand-by.

För modeller med glödlampa: koppla loss apparaten från strömförande nät, kontrollera glödlampan och byt om
nödvändigt ut den mot en ny (se kapitlet "Att byta glödlampa eller lysdiod").
För modeller med lysdioder: kontakta auktoriserad Kundservice.
Aktivera apparaten med hjälp av knappen På/Stand-by.

Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. Det kan finnas flera orsaker (se kolumnen "Lösningar").

Kontrollera:
- att dörrarna stängs korrekt
- att apparaten inte är placerad bredvid en värmekälla
- att korrekt temperatur har ställts in
- att luftcirkulationen genom ventilationsgallren i botten på apparaten inte hindras.

Det finns vatten på kyldelens botten. Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner undan? Rengör avfrostningsvattnets utloppshål (se kapitel "Underhåll och rengöring av apparaten")

Apparatens främre kant är varm i höjd med tätningslisten. Det är inte en defekt. Det är en önskad effekt för att förebygga uppkomst av kondens. En lösning behövs inte.

Den röda kontrollampan blinkar och en ljudsignal hörs
Larm för öppen dörr
Aktiveras då en dörr lämnas öppen en längre stund.

Stäng apparatens dörrar för att få ljudsignalen att upphöra.
Om ljudsignalen inte upphör rör det sig om ett blackout-larm (se avsnittet Blackout-larm). 

Den röda kontrollampan tänds, det hörs en ljudsignal och kyldelens

temperaturindikatorer blinkar på det sätt som visas på bilden: 

Larm för funktionsfel
Larmet indikerar ett funktionsfel för en av de tekniska komponenterna. Kontakta auktoriserad Kundservice. För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen "Larmavstängning"

Den röda kontrollampan blinkar och det hörs en ljudsignal som fortsätter att ljuda
även när dörren är stängd. Kyldelens temperaturindikatorer kan blinka.

Strömavbrottslarm
Aktiveras vid längre strömavbrott, då temperaturen i frysdelen stigit.

För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen för larmavstängning. Om temperaturen för optimal förvaring av livsmedel
ännu inte uppnåtts i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera
livsmedlens tillstånd innan du förtär dem.

Den röda kontrollampan tänds (blinkar inte)  , en ljudsignal hörs och
temperaturindikatorerna för frysdelen blinkar.

Temperaturlarm i frysdelen
Temperaturlarmet betyder att frysdelens temperatur inte är optimal för förvaring av livsmedel.
Detta kan ske efter första start, efter avfrostning och/eller rengöring, då du fryser in stora
mängder livsmedel eller då frysdörren inte stängs ordentligt.

För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen Larmavstängning. Då villkoren för optimal temperatur uppnåtts, släcks
den röda kontrollampan automatiskt. Om temperaturlarmet fortsätter, kontakta
Kundservice..

Temperatur i frysdelen
Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Frys".
Följande fem inställningar är möjliga.

Från den minst kalla temperaturen  (vänster)

till den kallaste temperaturen  (höger)

Temperatur i kyldelen
Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Kyl".
Följande fem inställningar är möjliga.  

Från den minst kalla temperaturen  (vänster)

till den kallaste temperaturen  (höger)
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Fläkt (beroende på modell)
Fläkten är förinställd till AKTIVERAD.
Det går att stänga av fläkten genom att trycka
på knappen vid dess bas (se bilden). Om
rumstemperaturen överstiger 27 °C, eller om
det på glasdörren finns vattendroppar, är det nödvändigt att fläkten är
aktiv, för att kunna garantera korrekt förvaring av livsmedlen. Att stänga
av fläkten gör att du sparar energi.


