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A. Kyldel
1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Kontrollpanel/Termostatenhet med belysning (beroende på modell)
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare (på vissa modeller)
8. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
9. Belysning, under kontrollpanelen eller invändigt produkten (beroende på modell)
10. Fläkt med filter (på vissa modeller). För filtret finns speciella anvisningar

B. Lågtemperaturavdelningen, om sådan finns

Anmärkningar: Antal hyllor och utformning på tillbehör kan variera beroende på modell.
Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.
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1. Lossa skruven och avlägsna lampkupan.
2. Kom ihåg att denna apparat är utrustad med

en speciallampa (15W med bajonettfattning);
för att byta den, skruva inte ur den, utan dra
den inåt mot kylskåpets insida (se pilens
ritning).

3. Sätt tillbaka lampkupan och fäst den med
skruven.

1. Skruva ur lampan på det sätt som visas på
bilden

2. Byt till en lampa med samma effekt eller
samma maximieffekt i watt (specificeras i
närheten av lamphållaren).

BYTE AV GLÖDLAMPA (beroende på modell)

1. Termostatvred
Termostat på • /Off: kylning och belysning i
kyldelen är avstängda.
Termostat på 1-min: minimal kylning.
Termostat på 7-max: högintensiv kylning.
Vi rekommenderar att justera termostaten
på läge 3-4/med.

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10
°C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls
vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.
Anmärkning: Olika faktorer, till exempel
rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta
skåpdörrarna öppnas, inverkar på den invändiga
temperaturen. Termostaten skall därför regleras
med hänsyn tagen till dessa faktorer.

REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV
KYLDELENS TEMPERATUR (beroende på modell)
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Fläkten ser till att kylan fördelas på enhetligt sätt i kyldelen, vilket gör att livsmedlen förvaras på bästa sätt.
För att starta fläkten, tryck på knappen (10a). Vi rekommenderar att du slår på fläkten om det bildas
vattendroppar på glashyllorna.

Anmärkning: Placera aldrig livsmedel framför luftintaget (10b).

Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.
Vi rekommenderar att du stänger av fläkten för att spara energi

FLÄKT MED KNAPP (beroende på modell)




