
A. Kyldel
1. Belysning
2. Fläkt med antibakteriellt filter

2a. fläktknapp
2b. fläktlock

3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Flaskställ
5. Kalluftssystem Multi-flow
6. Cooler-avdelning (bäst för kött och fisk) eller "Zero

Degrees"-fack (för att garantera längre hållbarhet)
7. Typskylt med firmanamn
8. Frukt och grönsakslåda
9. Frukt- och grönsakslådans avdelare
10. Sats för omhängning av dörr
11. Avskiljare
12. Dörrfack

B. Frysdel
13. Låda för förvaring av frysta livsmedel
14. Hyllor
15. Mellankorg (utrymme för infrysning)
16. Isbitsbricka och/eller frysklamp
17. Dörrtätningar

C. Kontrollpanel

Antibakteriellt skydd (beroende på modell):
- Antibakteriellt filter i fläkten (2)
- Antibakteriella tillsatser i frukt- och grönsakslådan (8)
- Dörrtätningarna är tillverkade av material som kan

förhindra tillväxt av bakterier (17)
Anmärkningar:
- Beroende på modell kan tillbehörens antal och typ

variera.
- I händelse av strömavbrott bidrar frysklampen till att

upprätthålla optimal förvaringstemperatur längre.
- Alla hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens invändiga temperatur beror på

rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och på
produktens placering. Vid inställning av temperaturen
måste man ta hänsyn till detta.

- Produktens tillbehör är inte lämpliga för rengöring i
diskmaskin.

- Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens
dörr är ordentligt stängd.

FÖR ATT ÖKA UTRYMMET
Frysdelen kan användas utan korgar när man vill ha mer
utrymme för livsmedel som tar stor plats.
Placera matvarorna direkt på gallren.

HYDROSENSE-HYLLOR (beroende på modell) 
Den speciella kanten runt hyllorna HydroSense skapar en
barriär som håller inne eventuellt spill, något som
underlättar rengöring och som förhindrar spill ned på
underliggande hyllor.

PÅSLAGNING AV APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts
kylskåpet automatiskt i funktion.
När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar
innan du lägger in några matvaror.
När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och
alla ikoner visas i några sekunder.
Frysdelens och kyldelens fabriksinställningar tänds.

FLÄKT MED KNAPP
Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti
kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel.
I standardläget är fläkten PÅ.
Det är lämpligt att låta fläkten vara på så att funktionen
"6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence
ProFresh" kan fungera korrekt. Fläkten bör också vara på
när rumstemperaturen är över 27-28 °C, när det finns
vattendroppar på glashyllorna eller när luftfuktigheten är
mycket hög.
Anmärkning
Blockera inte luftintagen med matvaror.
För att minimera energiförbrukningen och garantera rätt
funktion när omgivningstemperaturen är lägre än 18 °C
bör fläkten stängas av.
Tryck på knappen (2a) för att stänga av fläkten.
Kylskåp med fläkt kan utrustas med ett antibakteriellt
filter.
Ta ut filtret ur lådan som finns i frukt- och grönsakslådan
(ref. 8) och sätt in filtret i fläktlocket (ref. 2b).
Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.
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KONTROLLPANEL

1. Lysdioder för Kylens temperatur
2. Ikon / knapp för På / Standby-läge
3. Ikon för "6th Sense Fresh Control" / "Green

Intelligence ProFresh"
4. Ikon / knapp för Eco Night
5. Lysdioder för Frysens temperatur
6. Knapp för kylens temperatur/Snabbkylning (håll

intryckt 3 sek)
7. Black Out-symbol
8. Återställningsknapp / Larmikon
9. Knapp för knapplås
10. Knapp för frysens temperatur/Snabbinfrysning (håll

intryckt 3 sek)

AVDELNING “NOLL GRADER” (beroende på
modell) 
Avdelningen "Noll Grader" är specifikt framtagen för att
hålla en låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att
förvara färska varor längre (som t.ex. kött, fisk, frukt och
vintergrönsaker).
Aktivering och avstängning av avdelningen
Temperaturen i Avdelningen är cirka 0 °C då den är
aktiverad.

För korrekt funktion på avdelningen "Noll Grader" måste:
- kyldelen vara påslagen
- temperaturen i kyldelen vara mellan +2 °C och +5 °C
- lådan måste vara isatt för att tillåta aktiveringen
- inga specialfunktioner vara valda, som Stand-by,

Cooling-Off, Vacation (beroende på modell). 
Om en av ovanstående specialfunktioner har valts, måste
avdelningen "Noll Grader" stängas av manuellt, och de
livsmedel som förvarats däri skall avlägsnas. Om
avdelningen inte stängs av manuellt, kommer den att
automatiskt stängas av efter cirka 8 timmar.

Anmärkning:
- om symbolen inte tänds vid aktivering av avdelningen,

kontrollera att lådan är korrekt isatt; om problemet
kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service

- om avdelningen är aktiverad och lådan är öppen, kan
symbolen på kontrollpanelen stängas av automatiskt.
Om du på nytt för in lådan kommer symbolen att
aktiveras igen

- oberoende av avdelningens skick, är det möjligt att höra
ett lätt ljud som är normalt

- Då avdelningen inte är aktiverad, är temperaturen i
avdelningen beroende av temperaturen i resten av
kyldelen.

Då rekommenderar vi att du endast förvarar frukt och
grönsaker som inte är känsliga för kyla (skogsbär, äpplen,
aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).
Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat
med hög fukthalt , kan det bildas kondens på hyllorna.
Stäng i så fall tillfälligt av funktionen.
Att ta ut avdelningen "Noll Grader":
När det behövs mer utrymme i
kyldelen kan avdelningen "Noll
Grader" tas ut. Gör så här:
- stänger av avdelningen
- drar ut lådan och den vita

hyllan av plast under
avdelningen.

Anmärkning: Det går inte att ta ut den övre hyllan och
sidostöden.
När avdelningen "Noll Grader" ska användas igen måste
den vita platshyllan under avdelningen sättas tillbaka innan
själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. För
att optimera apparatens energiförbrukning
rekommenderar vi att du stänger av avdelningen "Noll
Grader" och tar ut den. Rengör regelbundet avdelningen
med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av
kylskåp. Se till att den vita plasthyllan som sitter under
avdelningen inte läggs i vatten. 
Innan du rengör avdelningen (även utvändigt) måste
du dra ut lådan så att den kopplas bort från
strömförande nät.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

FUNKTIONER
På / Standby 
Denna funktion sätter på respektive ställer både kyl-
och frysdelen i standby-läge. För att ställa apparaten i
standby-läge, tryck på & och håll På/Standby-knappen

intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner slocknar utom
bakgrundsbelysningen för On/Standby-ikonen för
att indikera att apparaten är i standby-läge. När
produkten är i standby-läge fungerar inte belysningen i
kyldelen.
Det är viktigt att du vet att detta moment inte kopplar
loss apparaten från elnätet.
För att sätta på apparaten igen trycker du helt enkelt
på På/Standby-knappen .

Kyldelens temperatur
För att justera temperaturen i kyldelen, tryck på

För att aktivera/stänga av avdelningen,
tryck på knappen så som i bilden.

Den lysande symbolen visar
att avdelningen är aktiverad.
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knappen Fridge °C. Kylens temperatur kan justeras
till mellan +2 °C and +8 °C, så som visas i
lysdioderna för temperatur på kylen.

Frysdelens temperatur
För att justera temperaturen i frysdelen, tryck på
knappen Freezer °C. Frysens temperatur kan
justeras till mellan -16 °C och -24 °C, så som visas i
lysdioderna för temperatur på kylen.

Fast Cool (Snabbkylning)
Med hjälp av snabbkylningsfunktionen kan
du öka kyleffekten i kyldelen. Det är
lämpligt att använda denna funktion när
stora mängder matvaror skall läggas in i
kyldelen. Tryck in & knappen Fridge °C
och håll i 3 sekunder. för att aktivera/stänga
av Snabbkylningsfunktionen. Då denna är
aktiverad, syns Snabbkylningen geonm att
kylens temperaturlysdioder lyser i den
sekvens som visas i bilden. Efter 6 timmar
inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även stänga
av den manuellt genom att trycka en gång till på
knappen Fridge °C.

Snabbinfrysning
Denna funktion rekommenderas när en
stora mängd matvaror skall läggas in i
frysdelen för infrysning. 24 timmar innan
färska livsmedel skall frysas in, tryck på &
håll frysens knapp intryckt i 3 sekunder
för att aktivera Snabbinfrysningsfunktionen.
Då denna är aktiverad, syns
Snabbkylningen geonm att kylens
temperaturlysdioder lyser i den sekvens
som visas i bilden. När 24 timmar har gått,
lägg matvarorna som skall frysas in i den övre korgen i
frysdelen. Efter 48 timmar inaktiveras funktionen
automatiskt. Du kan även stänga av den manuellt
genom att trycka en gång till på knappen Freezer °C.

Eco Night:
Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till att
apparaten drar som mest ström under billigare
tidpunkter på dagen (oftast nattetid), då elektricitet
kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder
använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din
elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på
Eco Night-knappen när lågpristaxan börjar
(beroende på dina lokala eltaxor). Om din lågpristaxa
till exempel börjar kl 20:00 skall du trycka på knappen
vid denna tidpunkt. När Eco Night-ikonen lyser är
funktionen aktiverad. Då du aktiverat denna funktion
kommer apparaten att automatiskt börja ändra
energiåtgången till att passa denna tid, alltså att
använda mindre energi under dagen än på natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste denna
funktion vara påslagen både om dagen och om natten.
Funktionen är aktiv tills du stänger av den (eller om
det blir strömavbrott eller apparaten stängs av). För
att inaktivera funktionen, tryck på Eco Night-knappen

en gång till. När Eco Night-ikonen är släckt är
funktionen inte aktiv.

Anmärkning: apparatens energiförbrukning är
deklarerad med Eco Night-funktionen avstängd.

/ "6th Sense Fresh Control" / "Green
Intelligence ProFresh"
Denna funktion gör det möjligt att snabbt uppnå
optimala förvaringsvillkor (avseende temperatur och
fuktighet) i apparaten. För att den skall fungera
korrekt, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad.
"6th Sense Fresh Control"/ "Green Intelligence
ProFresh" är fabriksinställd till att vara påslagen. För
att inaktivera funktionen manuellt, håll knapparna
Freezer och Eco Night intryckta i 3 sekunder.
Du kommer att höra en lång ljudsignal som bekräftar
att funktionen har stängts av. Funktionen kan aktiveras
på nytt genom att upprepa samma procedur. Du
kommer att höra en dubbel ljudsignal som bekräftar
att funktionen har aktiverats. I händelse av ett
strömavbrott eller återgång från standby-läge till
normalläge återställs statusen för "6th Sense Fresh
Control"/ "Green Intelligence ProFresh" till
fabriksinställningen, dvs. det aktiva läget.

Smart Display
Denna energisparfunktion minskar elförbrukningen
genom att automatiskt stänga av displayen när den
inte används. För att aktivera Smart Display, håll
Fridge °C och Freezer °C intryckta samtidigt under
3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Två sekunder
efter att du aktiverat Smart Display stängs displayen
av, utom ikonen för "6th Sense Fresh Control" /
"Green Intelligence ProFresh" (och eventuella larm).
För att ställa in temperatur eller för att använda andra
funktioner, måste du aktivera displayen genom att
trycka på vilken knapp som helst. Efter cirka 15
sekunder utan någon åtgärd stängs displayen av igen:
endast ikonen för "6th Sense Fresh Control" / "Green
Intelligence ProFresh" lyser. För att aktivera Smart
Display, håll Fridge °C och Freezer °C intryckta
samtidigt under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal.
Displayen återgår till normal visning. Funktionen Smart
Display stängs av automatiskt efter en blackout eller
larm om feltillstånd. Det är viktigt att du vet att detta
moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

Knapplås 
Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av
inställningarna och att produkten av misstag stängs av.
För att låsa knapparna, tryck på Återställningsknappen

i 3 sekunder tills displayen visar Knapplåsikonen
. En ljudsignal bekräftar att funktionen har valts. För

att låsa upp knapparna, följ samma procedur tills
Knapplåsikonen slocknar.

LARM: DÖRREN ÄR ÖPPEN
Symbolen för kylskåpsdörren börjar att blinka och en
ljudsignal avges. Larmet aktiveras när kylskåpsdörren har
stått öppen längre än 2 minuter. Stäng dörren för att
stänga av larmet, eller tryck en gång på
Återställningsknappen för att stänga av ljudlarmet i 2
minuter. Om dörren inte stängs aktiveras ljudsignalen på
nytt efter 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av larmet.
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FEL OCH LARMINDIKATIONER:
Funktionslarm
Eventuella funktionslarm visas också med hjälp av lysdioderna på kylens temperaturindikator (t.ex. Fel 1, Fel 2, etc.).
Ring Kundservice och specificera felkoden. Ljudlarmet aktiveras, Larmikonen tänds och de tre mittersta lysdioderna
på kylens temperaturindikator blinkar enligt de felkoder som beskrivs nedan:

Förklaring  Lysdiod AV    Lysdiod blinkar

Felkod Visualisering

Felkod 2
RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 2 gånger

och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas. x2

Felkod 3
RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 3 gånger

och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas. x3

Felkod 6
RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 6 gånger

och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas. x6

HÖGTEMPERATURLARM
Ljudsignalen aktiveras och alla de 5 lysdioderna på frysen
blinkar. Larmet aktiveras när:
• Apparaten kopplas till strömförande nät för första

gången, eller efter ett längre stillestånd
• Frysdelens temperatur är för hög
• Den mängd livsmedel som lagts in i frysen överstiger

det som står på typskylten
• Frysens dörr har lämnats öppen under en längre stund
För att stänga av ljudlarmet, tryck på
Återställningsknappen en gång. Larmsymbolen stängs
automatiskt av så fort frysens temperatur återgår till under
-10 °C och frysens temperaturlysdioder slutar då blinka
och visar istället vald inställning.

BLACK-OUTLARM
I händelse av strömavbrott är din kyl-frys designad för att
automatiskt övervaka temperaturen i frysen tills
strömmen återställs. Detta larm Strömavbrotts-symbol
och ljudsignal aktiveras & och larmsymbolen blinkar
om temperaturen i frysen har stigit över infrysningsnivå
när strömmen återställs. För att stänga av larmet, tryck på

Återställningsknappen en gång. Vid eventuellt
strömavbrott rekommenderas följande:
• Om matvarorna i frysen inte längre är frysta, men

fortfarande är kalla, bör de flyttas över till kyldelen och
konsumeras inom 24 timmar.

• Om matvarorna i frysen är frysta indikerar detta att
varorna tinades och sedan frystes in på nytt när
strömmen återställdes. Detta försämrar varornas smak,
kvalitet och näringsvärde och de kan även vara osäkra
att använda.

Vi rekommenderar därför att du inte konsumerar dem,
utan slänger allt innehåll i frysen. Ändamålet med
Strömavbrottslarmet är att ge indikationer angående
kvalitet på de i frysen förvarade matvarorna vid händelse
av black-out. Systemet garanterar inte matvarornas
kvalitet eller säkerhet och användaren uppmanas att
använda sitt eget omdöme för att bedöma varornas
kvalitet i kyl- respektive frysdelen.

RENGÖRING
Rengör regelbundet produkten med en trasa och en
lösning av ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel
som är lämpligt för att rengöra kyldelens insida.
Använd inga rengöringsmedel med slipeffekt eller verktyg.
För att säkerställa ett fortlöpande och korrekt flöde av
avfrostningsvatten, rengör regelbundet insidan av
tömningshålet i kylens bakre vägg, nära frukt- och
grönsakslådan, med medföljande verktyg.

Koppla loss produkten från eluttaget före rengöring eller
underhåll.

AVFROSTNING AV KYLDELEN
Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.
När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg
är detta ett tecken på att den automatiska avfrostningen
pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett tömningshål och
samlas upp i en behållare där det avdunstar.

AVFROSTNING AV FRYSEN
I frostfria frysar blåses kalluft runt inuti de olika
förvaringsutrymmena vilket förhindrar frostbildning och
eliminerar behovet av avfrostning. Frysvarorna fryser inte
fast på väggarna, etiketterna förblir läsliga och invändigt
förblir frysen prydlig utan att frost inkräktar på
förvaringsutrymmet.

LYSDIODER
Om den invändiga lysdioden (LED) inte
fungerar måste den bytas ut av Service.
Viktigt:
Den invändiga belysningen tänds när
kylskåpsdörren öppnas. Efter 10 minuter
slocknar belysningen även om dörren
fortfarande är öppen.
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