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HURTIGSTARTGUIDE
ON/STANDBY 
Trykk i 3 sekunder for å slå apparatet av. 
I Standby-modus tennes to streker på displayet og lyset i 
kjøleseksjonen slås ikke på.
For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen.
Merk: denne prosedyren kobler ikke apparatet fra 
strømforsyningen.
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6TH SENSE
Gjør det raskt å oppnå forholdene der maten bevares best mulig 
med hensyn til apparatets innvendige temperatur

ECO NIGHT FUNCTION  (Eco night)  
Med Eco Natt-funksjonen kan en konsentrere strømforbruket til 
apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når 
tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i land 
som bruker flertariff-system basert på tidspunkt med lavt forbruk 
- kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere funksjonen, 
trykk på knappen Eco Natt på klokkeslettet når de lavere prisene 
starter (avhengig av den spesifikke pristabellen). For eksempel, 
hvis de lavere prisene starter kl. 22:00, trykk på knappen for dette 
klokkeslettet. Når LED-lampen er PÅ er funksjonen aktiv. Når du 
aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket 
til dette tidspunktet, dvs. det forbruker mer strøm om natten enn om 
dagen.
VIKTIG: For å fungere riktig, må funksjonen aktiveres både om 
natten og om dagen. Funksjonen vil være aktivert helt til den 
deaktiveres (den vil også deaktiveres ved et strømbrudd, eller 
dersom apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere 
funksjonen. Når LED-lampen er AV er funksjonen ikke aktiv.
Merk: verdiene som er oppgitt for apparatets energiforbruk er med 
deaktivert Eco Natt funksjon

TEMPERATURINDIKATOR
Displayet viser temperaturen i fryserseksjonen (mellom -16 °C og 
-24 °C).
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med “C° ” knappen.

FAST FREEZE
Trykk på  knappen 24 timer før du plasserer store mengder 
matvarer i fryserseksjonen.

Når funksjonen er slått på, tennes -ikonet.
Funksjonen slås automatisk av etter 48 timer, eller manuelt 
ved å trykke på knappen med .

Merk: ikke legg mat som skal fryses slik at den kommer i 
kontakt med annen mat som allerede er frossen

STRØMBRUDDSALARM 
Denne alarmen utløses ved langvarig strømbrudd som har 
forårsaket at temperaturen inne i Fryserseksjon har steget.
Den røde indikatorlampen blinker  og et akustisk signal 
utløses, dette vil være aktivt helt til døren lukkes. Fryserseksjonens 
temperaturindikatorer kan blinke.

Trykk kort på knappen “Slå av alarmen”  for å slå av signalet. 
Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd temperaturen for optimal 
oppbevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen 
aktiveres (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser 
den.

A.  Kontrollpanel 
B. Lys (lysdiodesystem)
C. Fryser klaffer (området for frysing)
D. Midtskuff Fryser
E. Liten skuff Fryser
F. Stor skuff Fryser
G. Skillevegg skuff*
H. Nedre skuff
I. Typeskilt* (plassert på siden av skuffen)
L. Kjøleelementer
M. Isterningbeholder* 

* Kun tilgjengelig på utvalgte modeller.

Den ideelle temperaturen for oppbevaring av 
matvarene er allerede innstilt fra fabrikken.

Les instruksjonene nøye før du bruker 
apparatet.
Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere 
fra modell til modell.

AVSLÅING AV LYDALARMEN  
Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmen.FREEZE CONTROL  

”Freeze Control” er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et 
minimum, takket være et innovativt luftsystem. Frysemerker reduseres med opptil 50% og maten beholder sin 
opprinnelige kvalitet og farge.
For å aktivere/deaktivere funksjonen “Freeze Control” trykk på “Eco Natt”   knappen i tre sekund.
Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall:
mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er 
varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet.
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle 
driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.
Dersom “Fast freeze” er aktivert, er funksjonen “Freeze control” sperret helt til “Fast Freeze” funksjonen slås 
av.

FREEZE CONTROL-indikator 

Hva må gjøres hvis ... Mulige årsaker: Løsninger:

Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke. Apparatet kan være i På/Standby-modus.
Det kan være problemer med strømnettet.

Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Påse at:
- et evt. strømbrudd
- støpselet er satt riktig inn i kontakten og strømnettets bryter med dobbel pol (hvis den finnes) er i 
riktig posisjon (dvs. apparatet tilføres energi)
- virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal
- om strømledningen er ødelagt.

Det innvendige lyset virker ikke.
Du må kanskje skifte pære.

Apparatet kan være i On/Standby-modus

- Ta kontakt med godkjent Teknisk kundeservice.
- Slå apparatet på ved å trykke på On/Stand-by knappen

Temperaturen inne i seksjonen er ikke kald nok. Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")

Påse at:
- Dørene er ordentlig lukket
- apparatet er ikke installert nær en varmekilde
- angitt temperatur er passende
- Luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.

Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm. Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens. Ikke nødvendig å rette opp.

Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres
Alarm for åpen dør
Den aktiveres når døren er åpen over lengre tid. Lukk døren på produktet for å slå lydsignalet av.

Det røde  ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven “F” blinker på displayet.
Feilalarm
Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil. Kontakt autorisert Teknisk assistanse. For å slå av signalet, trykk kort på “Slå av lydalarmen” 

Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse. Temperaturalarm
Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.

Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker 
og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.

Ikonet for alarmen for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og 
temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd 
under strømbruddet.

Alarm for langt strømbrudd
Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.

Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker 
og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
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