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•ADVARSEL: For at undgå fare på
grund af ustabilitet skal placering
eller montering af apparatet ske i
overensstemmelse med
producentens anvisninger.

•ADVARSEL: Sørg for, at
apparatets ventilationsåbninger
ikke blokeres eller tildækkes.

•ADVARSEL: Pas på ikke at
beskadige kølekredsløbs
rørledninger.

•ADVARSEL: Brug aldrig andre
mekaniske, elektriske eller
kemiske anordninger til at
fremskynde afrimningen end
dem, der anbefales af
producenten.

•ADVARSEL: Brug eller anbring
aldrig andet elektrisk udstyr i
apparatet end det, der er
udtrykkeligt autoriseret af
producenten.

•ADVARSEL: Eventuelle is- og/eller
vandmaskiner, der ikke er sluttet
direkte til vandforsyningen, må
udelukkende fyldes med
drikkevand.

•ADVARSEL: Eventuelle
automatiske is- og/eller
vandmaskiner skal tilsluttes en
vandforsyning, der udelukkende
leverer drikkevand, med et
hovedvandtryk på mellem 0,17
og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).

Oplysning: Dette apparat
indeholder ikke CFC.
• Apparater, der indeholder

isobutan (R600a): Isobutan er en

naturlig gasart, der ikke påvirker
miljøet, men den er brændbar.
Det er således nødvendigt at sikre
sig, at kølesystemet ikke er
defekt. Vær særlig opmærksom i
tilfælde af beskadigede
rørledninger, der kan tømme
kølesystemet.

• C-pentan anvendes som
blæsemiddel i
isoleringsskummet, og det er en
brændbar gas. Vær særlig
opmærksom under
bortskaffelseshandlinger.

• Dette produkt er beregnet til
husholdningsbrug og lignende,
så som personalekøkkenområder
i butikker, på kontorer og andre
arbejdsomgivelser;
- stuehuse og på hotel- og
motelværelser og lignende
boligtyper; 
- på Bed & Breakfast-værelser; 
- catering og lignende ikke-detail
anvendelse

• Opbevar aldrig eksplosive stoffer,
som f.eks. aerosolspray med
brændbare drivmidler, i dette
apparat.

• Apparatet kan bruges af børn på
over 8 år og personer med
fysiske, sensoriske eller mentale
handicap eller med manglende
erfaring og viden, hvis disse
personer er under opsyn eller er
oplært i brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
involverede farer.

Vigtige sikkerhedsanvisninger
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• Rengøring og vedligeholdelse må
ikke foretages af børn,
medmindre de er under opsyn.

• For at undgå risikoen for at blive
lukket inde og/eller kvalt må børn
aldrig lege ved eller gemme sig
inden i skabet.

• Strømforsyningen skal kunne
afbrydes enten ved at tage stikket
ud eller ved hjælp af en multi-
polet afbryder, der er anbragt før
stikkontakten og installeret i
overensstemmelse med nationale
sikkerhedsstandarder.

• Apparatet skal sluttes til en
stikkontakt med jordforbindelse:
apparatet skal tilsluttes et
godkendt system med
jordforbindelse.

• Brug ikke stikdåser/multistikdåser
eller forlængerledninger.

• Kontrollér under opstilling,
at apparatet ikke beskadiger el-
kablet.

• Ryk ikke strømforsyningskablet ud
• Flytning og opstilling af

apparatet skal foretages af to
eller flere personer.

• Installation eller vedligeholdelse,
inkl. udskiftning af beskadiget el-
ledning, skal udføres af en
specialiseret eller kvalificeret el-
installatør i henhold til
producentens anvisninger og
gældende lovgivning.
Reparér eller udskift ingen af
apparatets dele, heriblandt
strømforsyningskablet,
medmindre dette specifikt er
anført i brugsvejledningen, for at
undgå enhver risiko.
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1. Emballage
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket
med genbrugssymbolet . Skal skrottes i
henhold til gældende regler. Emballagen
(plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares
uden for børns rækkevidde, da den udgør en
potentiel fare.

2. Bortskaffelse/skrotning
Apparatet er fremstillet af genbrugelige materialer.
Dette apparat er i overensstemmelse med EU-
direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette
apparat bortskaffes på forsvarlig vis, kan brugeren
hjælpe med til at forhindre eventuelle skadelige
påvirkninger af miljøet og folkesundheden.

Symbolet på apparatet eller den medfølgende
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og
hylderne og klippe netledningen af, så børn ikke
kan gemme sig i apparatet.

Skrot det i henhold til de gældende regler for
bortskaffelse, og aflever det på et
opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Efterlad det ikke uden opsyn
(heller ikke i få dage), da det er potentielt farligt
for børn.
Vedrørende yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt bedes du
kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.

Overensstemmelseserklæring 
• Dette apparat er designet, fremstillet og

markedsført i overensstemmelse med følgende
Europæiske direktiver: 
LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU
og RoHS 2011/65/ EU.

• Dette apparat er designet, fremstillet og
markedsført i overensstemmelse med kravene til
miljøvenligt design og energimærkning i
følgende EF-direktiver: 2009/125/EF
og 2010/30/EU.

Råd om miljøbeskyttelse

Læs brugervejledningen, som indeholder en
beskrivelse af apparatet samt nyttige råd,
for at sikre optimal brug af apparatet.
Gem brugervejledningen til eventuel
senere brug.
1.  Når emballagen er fjernet, skal det

kontrolleres, at apparatet ikke er beskadiget,
og at døren lukker korrekt. Eventuelle skader
skal anmeldes til forhandleren inden for
24 timer fra leveringen.

2.  Det anbefales at vente mindst to timer efter
opstilling med at starte apparatet, således at
kølesystemet fungerer perfekt.

3.  Rengør apparatet indvendigt, før det tages
i brug.

Før dybfryseren tages i brug
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INSTALLATION
• Vær forsigtig i forbindelse med flytninger,

så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
• Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden

af en varmekilde.
• Opstil apparatet på et plant gulv, som kan

modstå vægten, og på et passende
anvendelsessted.

• Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med
rumtemperaturer inden for følgende intervaller,
der svarer til den klimakategori, som er angivet
på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere
korrekt, hvis det står i en temperatur over eller
under det angivne interval i en længere periode.

• Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer
til spændingen i hjemmet.

SIKKER BRUG
• Opbevar og/eller brug aldrig benzin, gas eller

andre brændbare væsker/dampe i nærheden af
dette eller andet elektrisk udstyr. Dampene kan
starte en brand eller en eksplosion.

• Den ugiftige væske i fryseelementerne (findes i
visse modeller) må ikke indtages.

• Isterninger og sodavandsis må ikke indtages
umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren,
da de kan give frostskader.

• På produkter, som er designet til at bruge et
luftfilter inde i et tilgængelig ventilatordæksel,
skal filteret altid være isat, når køleskabet er
i drift.

• Før enhver form for rengøring eller
vedligeholdelse skal stikket tages ud af
stikkontakten, eller strømmen afbrydes på
hovedafbryderen.

• Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske
madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af
frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt
fremstilling af isterninger.

• Glasflasker med væsker må ikke anbringes i
fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.

• Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte
kontakt med køle- eller fryseafdelingens
indvendige overflader.

• “Pæren i apparatet er specielt designet til
apparater beregnet til husholdningsbrug og er
ikke egnet til almindelig belysning i
husholdningen (EF-forordning 244/2009)”.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle skader på personer eller ting,
hvis de ovenstående råd og forholdsregler
ikke overholdes.

Klimakategori Rumtemp. (° C)
SN Fra 10 til 32
N Fra 16 til 32
ST Fra 16 til 38
T Fra 16 til 43

Advarsler og generelle råd

• Apparatet skal placeres på et tørt sted med
tilstrækkelig udluftning og ikke tæt på
varmekilder (som f.eks. radiator, komfur, etc.)
og ikke i direkte sollys. Anvend eventuelt en
isolerende plade.

• Følg opstillingsanvisningerne for at sikre
tilstrækkelig ventilation.

• Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af
produktet øger energiforbruget og mindsker
køleeffektiviteten.

• Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor
tit døren åbnes. Disse faktorer skal tages i
betragtning ved indstillingen af temperaturen.

• Lad varm mad og drikkevarer afkøle, inden de
anbringes i apparatet.

• Blokér ikke ventilatoren (om forudset)
med madvarer.

• Kontrollér at afdelingernes låger lukker korrekt,
især fryserens låge, efter at have lagt
madvarer heri.

• Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
• Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i

køleskabet. Den lave temperatur i de frosne
produkter køler maden i køleskabet.

• Apparaterne kan være forsynet med særlige
afdelinger (afdeling til friske fødevarer,
afdelingen Nul grader,...). Medmindre andet er
angivet i produktets specifikationshæfte, kan de
fjernes, uden at det forringer apparatets ydelse.

• Hyldernes placering i køleskabet ikke har nogen
indflydelse på effektiv udnyttelse af energi.
Maden skal placeres på en sådan måde, at der
sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke
røre ved hinanden og der skal være en vis
afstand mellem mad og bagvæg).

• Du kan øge opbevaringskapaciteten af frosne
fødevarer ved at fjerne kurve, og hvis den
findes, Stop Frost-hylden, og opretholde samme
energiforbrug.

• Beskadiget pakning skal udskiftes så hurtigt som
muligt.

• Produkter i høje energiklasser er udstyret med
højeffektive motorer, der forbliver i drift i
længere tid, men har et lavt strømforbrug.
Det er helt naturligt, at motoren fortsætter med
at køre i længere perioder.

Energisparetips
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Elektrisk tilslutning for Storbritannien og Irland

Advarsel - dette apparat skal ekstrabeskyttes,
jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen

Udskiftning af sikring
Hvis strømkablet til dette apparat er udstyret med
en BS 1363A 13 amp sikring, skal der anvendes en
A.S.T.A. godkendt sikring til BS 1362 type ved
udskiftning af en sikring i denne type stik og
fortsættes på følgende måde:
1. Tag sikringsdækslet (A) af, og tag sikringen

(B) ud.
2. Sæt 13A udskiftningsikringen i sikringsdækslet.
3. Monter igen begge i stikket.

Vigtigt:
Sikringsdækslet skal monteres igen, når der skiftes
sikring, og hvis sikringsdækslet går tabt,
må stikket ikke genanvendes, før der er monteret
en korrekt erstatning.
En korrekt udskiftning af dækslet identificeres ved
hjælp af den farvede indsats eller farven på de
ord, der er præget på stikkets bund.
Du kan købe ekstra sikringsdæksler i din lokale
el–butik.

Kun for Den irske Republik
Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være
gældende, men der anvendes desuden en tredje

type stik og stikkontakt, en topolet type med
jordforbindelse i siden.

Stikkontakt / stik (gælder for begge lande)
Indhent venligst yderligere oplysninger hos vores
Serviceafdeling, hvis det monterede stik ikke
passer til stikkontakten. Forsøg ikke selv at skifte
stikket. Dette indgreb skal udføres af en
autoriseret tekniker i henhold til producentens
anvisninger og den gældende lovgivning.

Første gangs brug

Tilslut skabet til elforsyningen.
På modeller med elektronik kan der blive udsendt et lydsignal, hvilket betyder, at temperaturalarmen er
blevet aktiveret: Tryk på slukknappen for lydsignalet. Hvor det findes, anbringes det antibakterielle og
lugtfilter som vist på filterpakken.

Bemærk: Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-5 timer for at opnå den korrekte
opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparatet.

Rengør jævnligt apparatet med en blød klud af mikrofiber, der ikke
efterlader ridser på overfladen. Overfladen må aldrig rengøres med
skurremidler, ridsende melaminsvampe eller uegnede redskaber.
Kluden kan anvendes uden rengøringsmidler. Ved behov for at
anvende rengøringsmidler bør der anvendes en opløsning af varmt
vand og et mildt rengøringsmiddel, beregnet til rengøring af
køleskabets indre. Brug aldrig skurremidler og undgå skrappe syre-
eller alkalisk baserede produkter, da disse vil kunne beskadige
overfladen.
For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet skal afløbshullet på køleskabets bagvæg nær
frugt- og grøntsagsskuffen, rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj (se figur).
Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller
strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

Vedligeholdelse og rengøring af apparatet
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Udskiftning af pæren eller lysdioden (afhængigt af model)

Før pærerne udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Følg derefter instruktionerne for den type
pære, der anvendes i dit produkt.
Udskift pæren med en af samme type fra vores forhandlere eller servicecentre.

Pæretype 1)
Pæren fjernes ved at dreje den mod urets retning, som vist på
figuren. Vent 5 minutter, før apparatet atter tilsluttes.

- Traditionel pære (maks. 25 W) eller

- Lysdiodepære (med de samme egenskaber)
kun disponibel hos serviceafdelingen

Pæretype 2)
Hvis apparatet har LED-
kontrollamper, som vist i figurerne
herunder, kontaktes servicecenter i
forbindelse med eventuel
udskiftning.
LED-pærerne varer længere end de
traditionelle pærer, og de forbedrer
lysfunktionen i skabet og
er miljøvenlige.

Pære

Pære til LED-kontrollamper

I tilfælde af slukning af apparatet

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, tømmes, afrimes (efter behov) og rengøres.
Lad dørene stå på klem, så luften kan cirkulere i rummene. Dette vil forhindre dannelsen af mug og
dårlig lugt.

I tilfælde af strømafbrydelse

Hold dørene lukket, da det holder madvarerne kolde længst muligt. Frys aldrig optøede eller delvist
optøede fødevarer igen. “Blackout-alarmen” kan også blive aktiveret ved en længerevarende
strømafbrydelse (i produkter med elektronik).

Køleafdeling

Køleafdelingen er velegnet til opbevaring af friske mad- og drikkevarer.

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.
Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.
Afhængigt af modelen kan apparatet være forsynet med en særlig “Nul grader”-afdeling, der er ideel til
opbevaring af fersk kød og frisk fisk.
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Advarsel: Køleskabstilbehør må ikke vaskes i opvaskemaskine.

Bemærk: Rumtemperaturen, hvor ofte dørene åbnes og apparatets placering kan påvirke temperaturen
i de to afdelinger. Indstil temperaturen afhængigt af disse faktorer.

Bemærk: Der kan dannes kondens i køleafdelingen, især på glashylderne, hvis luftfugtigheden er
meget høj. Hvis dette skulle forekomme, anbefales det at lukke alle beholdere med væske (f.eks. gryder
med suppe eller bouillon), pakke madvarer med et højt indhold af væsker ind (f.eks. grøntsager)
og tænde for ventilatoren, hvis der er en.

Udtagning af frugt-/grønsagsskuffen (afhængigt af model)
Træk skuffen helt ud, løft den op og tag den ud.
For at gøre det lettere at fjerne frugt-/grøntsagsskuffen kan det være nødvendigt at tømme
(og eventuelt fjerne) de to nederste dørhylder og derefter fortsætte med at fjerne skuffen.

Ventilator og antibakterielt lugtfilter (afhængigt af model)
Ventilatoren sikrer en mere ensartet temperatur i køleafdelingerne, så madvarerne opbevares bedre,
og fugtigheden reduceres. Blokér ikke ventilatorområdet. Ventilatoren kan tændes/slukkes manuelt
(jfr. oversigtsvejledningen); hvis den tændes vil den automatisk virke, når dette er nødvendigt.

Fryseafdeling

Model med separat fryseafdeling
I fryseafdelingen kan der opbevares frosne madvarer (i det tidsrum, der er angivet på
emballagen) samt indfryses friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer,
er angivet på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningsrummet
(se oversigtsvejledningen). Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne. Det frarådes at fryse optøede
eller delvist optøede fødevarer igen. Det er vigtigt at indpakke madvarerne, så der ikke kan trænge
vand, fugt eller kondens ind.

Fremstilling af isterninger
Fyld isterningbakken (hvis den findes) 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Brug under ingen
omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne bakken med.

Fjernelse af skufferne (afhængigt af model)
Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern
dem. Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver
mere plads.

Efter at have placeret madvarerne på ristene/hylderne skal man
kontrollere, at døren lukker korrekt.

Modeller med et indre rum

I fryseafdelingen kan der også indfryses friske madvarer.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer,
er angivet på typepladen.
Indfrysning af friske madvarer:
•     Anbring madvarerne på risten, hvis den findes (figur 1), eller

direkte i bunden af køleafdelingen (figur 1 og figur 2).

•     Anbring madvarerne midt i rummet med en afstand på ca.
20 mm til allerede indfrosne madvarer, så der ikke er kontakt med
dem (figur 1 og 2).

figur 1

figur 2
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For frostfri modeller er det ikke nødvendigt at foretage afisning.
For andre modeller skal der foretages afisning regelmæssigt.
Mængden samt hastigheden for isdannelse afhænger af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte
døren åbnes. Det tilrådes, at indstille temperaturen til koldere eller tænde for lynfrysningsfunktionen,
hvis den findes, (se oversigtsvejledningen) fire timer, inden du fjerner madvarer fra fryseren for at sikre en
bedre opbevaring af frosne madvarer under afisningen. Ved afisning skal apparatet kobles fra
strømforsyningen, og alle skuffer skal tages ud. Opbevar de frosne madvarer på et koldt sted. Lad døren
stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen,
anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af   fryseren og vride den regelmæssigt.
Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.
Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i.

Sådan afrimes fryseafdelingen (afhængigt af model)

STOP FROST-SYSTEM (afhængigt af model)

STOP FROST-SYSTEM (afhængigt af model) letter afisningsproceduren for fryseren. STOP FROST
tilbehøret (figur 1) er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at
fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.
Følg rengøringsproceduren demonstreret nedenfor for at fjerne is på STOP FROST tilbehøret.

- Åbn døren til fryseafdelingen og fjern den
øverste skuffe (figur 2).

- Frigør STOP FROST tilbehøret (figur 3) og tag
det ud (figur 4). Pas på ikke at tabe det på
glaspladen nedenfor.

Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært
at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at
fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig
afisning af fryseren.

- Luk lågen til fryseafdelingen.

- Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under
rindende (ikke varmt) vand (figur 5).

- Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af
med en blød klud.

- Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere
den bageste del på fremspringene, som vist i
figur 6 A, og fastgør derefter håndtaget på
tilbehøret i klemmerne ovenfor (figur 6-B).

- Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk
døren til fryseafdelingen.

Det er muligt at rengøre STOP FROST tilbehøret
separat uden fuldstændig afrimning af
fryseafdelingen. Regelmæssig rengøring af STOP
FROST tilbehøret reducerer behovet for at afise
hele fryseren.

Bemærk: Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden STOP FROST
tilbehøret.

Procedure til rengøring af STOP FROST tilbehør
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Afdelingen “Nul grader” er specifikt beregnet til at opretholde
en lav temperatur og den rette fugtighed til længere
opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og
vintergrøntsager).

Aktivering og deaktivering af afdelingen
Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0 °C, når den er tændt.

For at tænde for afdelingen skal du trykke på
knappen vist i figuren i mindst to sekunder,
indtil symbolet lyser.

Afdelingen er i drift, når symbolet lyser. Tryk på
knappen igen i mindst to sekunder for at
slukke for afdelingen.

For helt at slukke for afdelingen skal du fjerne skuffen.

For at afdelingen “Nul grader” skal fungere korrekt, er det nødvendigt:
- At køleafdelingen er i drift
- At temperaturen ligger på mellem +2 °C og +6 °C
- At skuffen i afsnittet “Nul grader” er sat i, for at den kan tændes
- At der ikke er valgt nogen af specialfunktionerne: Stand-by, Cooling-Off, Vacation (afhængigt af

model). Hvis det er tilfældet, skal du fjerne madvarerne i afdelingen.

Bemærk:
- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt

i; Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved.
- Hvis afdelingen er aktiv, og skuffen er åben, kan det ske, at symbolet på kontrolpanelet slukkes

automatisk. Symbolet tændes igen, når skuffen sættes på plads.
- Uanset tilstanden af afdelingen kan der måske høres en svag lyd, hvilket er helt normalt.
- Når afdelingen ikke er i drift, afhænger dens indvendige temperatur af køleafdelingens generelle

temperatur. I så fald anbefales det at opbevare frugt og grøntsager, der ikke er følsomme over for
kulde (blandede bær, æbler, abrikoser, gulerødder, spinat, salat osv.) i den.

Vigtigt: Hvis funktionen er aktiveret, og der findes madvarer med et højt vandindhold, kan der dannes
kondens på hylderne. I så fald skal funktionen deaktiveres midlertidigt.
Pas på, når du anbringer mad og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen “Nul grader”, så de
ikke ved et uheld falder ned mellem hylden og bagvæggen i køleafdelingen.

“Nul grader” afsnittet (afhængigt af model)
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Udtagning af afdelingen “Nul grader”:
Udfør de følgende trin:
- For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner)

de nederste dørhylder
- Sluk for afdelingen
- Fjern afdelingen ved at dreje den opad
- Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinnerne.

For at anvende afdelingen “Nul grader” igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på
plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.
For at skabe mere plads i køleskabet og reducere energiforbruget, anbefales det at slukke og fjerne
afdelingen “Nul grader”.
Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand
(placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig
rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.

Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen til afdelingen
kan afbrydes.

Servicecenter

Før servicecenter kontaktes:
Start apparatet igen for at se, om problemet er afhjulpet. Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes strømmen
igen, og proceduren gentages efter en time.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført,
og der er tændt for apparatet igen, skal servicecenter kontaktes. Beskriv problemet, og oplys:
• fejltype
• Modellen
• apparatets type og serienummer (angivet på typepladen)
• servicenummeret (nummeret der står efter ordet SERVICE på typepladen, som er anbragt inde

i apparatet).

Bemærk:
Lågen på dette apparat kan ikke vendes.
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