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1. Kontrollpanel
2. Frysklampar (i innerutrymmet, 

om sådana medföljer)
3. Typskylt (vid sidan av frukt- och 

grönsakslådan)
4. Frysdel
5. Område för lådor och gallerlådor

 Förvaringsområde
 Infrysningsområde

Lådornas och tillbehörens 
utseende kan skilja sig från 
modell till modell.
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A. 6th Sense. Indikator för aktivering av 
”6th Sense” (Se bifogade instruktioner)

B. På/Standby. Knapp för Standby. För att 
aktivera funktionen, tryck in under minst 
3 sekunder. För att aktivera knappsatsen, 
tryck en gång på symbolen.

C. Temperatur. Indikator för inställd 
temperatur.

D. Temperatur. Knapp för inställning av 
temperatur.

E. Knapplås. Indikator för aktiverat Knapplås. 
Aktivera/stäng av knapplåset genom 
att trycka på knappen under minst tre 
sekunder. Om du trycker på andra symboler 
med detta aktiverat, hörs en ljudsignal.

F. Stänga av larm. Tryck på denna vid aktivt 
larm.

G. Blackout-larm (strömavbrottslarm). 
Indikator för Långt strömavbrott. (se 
avsnittet ”Larmsignaler”).

H. Fast Freeze. Indikator för aktivering 
av funktionen snabbinfrysning (Fast 
Freeze). Ett tryck på denna aktiverar/
stänger av snabbinfrysningsfuntionen. 
Snabbinfrysningsfunktionen stängs 
automatiskt av efter 48 timmar.

KONTROLLPANEL

 PRODUKTBLAD SV

A B C D

E F G H



ES SENLFRGBDE IT FIDKNOPT GR

Reglering av frysens invändiga temperatur
Frysen är fabriksinställd till rekommenderad normal funktion vid -18 °C.
Det går att ändra den inställda temperaturen mellan -16 °C och -24 °C genom att du gör så här:
•	 Tryck en gång på knappen D för reglering av den invändiga temperaturen. Förvaringstemperaturen 

kan ändras med -1 °C för varje tryck på knappen: värdet blinkar från -16 °C och -24 °C.
•	 Funktionen	”6th	Sense”	aktiveras	automatiskt	om	dörren	öppnas	och	små	mängder	livsmedel	läggs	

in för infrysning. Funktionens tidslängd varierar beroende på hur full apparaten är och på önskad 
temperatur. Funktionen kräver inget ingrepp från användaren och stängs automatiskt av då normala 
driftsförhållanden återuppnåtts

Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt 
på knapparna E och H och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal.
Två sekunder efter att Ekoläget har aktiverats slocknar alla symboler på displayen förutom 
6th Sense (och ljudsignalen upphör).
För att kunna ställa in temperaturen och använda andra funktioner måste du aktivera displayen 
genom att trycka på någon av knapparna.
Om ingen knapp trycks in på cirka 15 sekunder slocknar displayen igen och den enda symbol som 
syns är 6th Sense.
För att avaktivera ekofunktionen, tryck samtidigt på knapparna E och H och håll dem intryckta i 
3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Displayen återgår till normalt visningsläge.
Efter ett strömavbrott eller ett fellarm avaktiveras Ekoläget automatiskt.
Det är viktigt att du vet att denna funktion inte skiljer produkten från elnätet.

EKOLÄGE
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Anmärkning: Temperaturlarm kan aktiveras då dörren varit öppen en lång stund, eller efter att du 
lagt in färska livsmedel i infrysningsområdet. Den tillfälliga höjning av temperaturen som då visas 
inverkar inte på förvaringen av livsmedel.

LARMINDIKERING
Indikering Orsak Lösning

Larm: dörren är 
öppen

Ljudlarmet har 
aktiverats.

Dörren har varit öppen 
längre än 2 minuter

Stäng dörren

Temperaturlarm Ljudlarmet aktiveras, 
inställd temperatur 
blinkar och den röda 
kontrollampan F lyster 
fast

Innertemperaturen är 
inte korrekt

Tryck på knappen F: 
ljudlarmet stängs av, 
inställd temperatur 
blinkar och den röda 
kontrollampan F lyser 
fast tills en temperatur 
< -10 °C uppnåtts.

Larm: långt 
strömavbrott

Ljudlarmet aktiveras, 
kontrollampan G lyser 
fast, kontrollampan F 
blinkar, och displayen 
visar maximalt 
uppnådd temperatur.

Långvarigt 
strömavbrott som kan 
få innertemperaturen 
att stiga till 0 °C

Tryck på knappen F: 
ljudlarmet stängs av, 
inställd temperatur 
blinkar och den röda 
kontrollampan F lyser 
fast tills en temperatur 
< -10 °C uppnåtts.

Problem På displayen C blinkar 
texten ”FF”

Felfunktion på 
apparaten

Ring Kundservice

1. Placera apparaten i standby genom att trycka på knappen B 
under minst 3 sekunder.

2. Dra ut stickproppen eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. För in avloppskanalen (medföljer i tillbehörspåsen) på sin 

plats i avfrostningshålet (se bild).
4. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
5. Sätt tillbaka stickproppen eller slå på huvudströmbrytaren 

igen.
6. Slå på apparaten igen genom att trycka en gång på knappen B.
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