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A. Kontrollpanel

B. Indikatorer (LED-system)

C. Frysluckor (infrysningsutrymme)

D. Shock freeze (Chockfrysning)

E. Frysens mittersta låda (infrysningsutrymme)

F. Liten fryslåda

G. Stor fryslåda

H. Avdelare för låda*

I. Mittersta låda

L. Nedre låda

M. Typskylt* (vid sidan av lådan)

N. Kylklampar

O. Isbitslåda*

* Finns endast på vissa modeller.

De idealiska temperaturerna för förvaring av 
livsmedel har redan ställts in på fabriken.

Läs noga igenom instruktionerna innan
produkten används.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera
från modell till modell.

Snabbguide
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Display

KONTROLLPANEL

FRYSKONTROLL-indikator 

STANDBY (På/Standby) 
Tryck på knappen  i 3 sekunder för att stänga av 
produkten.
I Standby-läge tänds två streck på displayen och 
lampan i kyldelen tänds inte.
För att sätta på produkten igen räcker det att trycka 
kortvarigt på knappen.
Anmärkning: Denna åtgärd kopplar inte loss 
produkten från elnätet.

OPT TARIFF-FUNKTION (Opt Tariff) 
Opt Tariff-funktionen gör det möjligt att se till att 
apparaten drar som mest ström när strömmen är 
som billigast under dygnet (oftast nattetid) (endast 
vissa länder använder sig av olika eltaxor under 
dygnet, så hör med din elleverantör). För att 
aktivera funktionen, tryck på knappen Opt Tariff vid 
tidpunkten då den reducerade eltaxan börjar gälla 
(beroende på vilken specifik eltaxa du har). Om din 
lågpristaxa börjar till exempel kl. 10:00, tryck på 
knappen som motsvarar denna tidpunkt. När 
lysdioden lyser är funktionen aktiv. När denna 
funktion aktiverats börjar apparaten automatiskt 
anpassa energiförbrukningen till tiden på dygnet 
(dvs. använda mer energi på natten än på dagen).
VIKTIGT: För att fungera på rätt sätt måste denna 
funktion vara påslagen både dag och natt. 
Funktionen fortsätter att vara aktiv tills den stängs 
av (den stängs av även vid strömavbrott och när 
apparaten stängs av). För att stänga av funktionen, 
tryck på knappen igen. När lysdioden är släckt är 
funktionen avstängd.
Anmärkning: Apparatens elförbrukning deklareras 
med avstängd Opt Tariff-funktion

TEMPERATURDISPLAY 
Displayen visar temperaturen i frysdelen (mellan 
-16 och -24 °C).
Det går att ställa in en annan temperatur med 
knappen “°C”.

FREEZE CONTROL - FRYSKONTROLL 
“Fryskontroll” bygger på avancerad teknik som 
minskar temperaturvariationerna i hela frysdelen till 
ett minimum tack vare ett nytänkande luftsystem. 
Frysbrännskador minskar med upp till 50 % och 
maten bevarar sin ursprungliga kvalitet och färg. 
För att aktivera/avaktivera “Fryskontroll”-
funktionen, tryck på “Opt Tariff”- knappen i 3 
sekunder. Funktionen fungerar på rätt sätt i ett visst 
temperaturområde, dvs. mellan -22 °C och -24 °C. 
När funktionen aktiveras och frysen är inställd på 
ett högre temperaturvärde än -22 °C ställs 
temperaturen automatiskt in på -22 °C så att det 
passar arbetsområdet. Om funktionen är på och 
användaren ställer in en frystemperatur som ligger 
utanför arbetsområdet stängs funktionen 
automatiskt av. Om snabbinfrysningsfunktionen 
“Fast freeze” aktiveras fungerar inte 
“Fryskontroll”-funktionen förrän 
snabbinfrysningsfunktionen har stängts av.

SHOCK FREEZE - "CHOCKFRYSNING" 
“Chockfrysningsutrymmet" är särskilt framtaget 
för mycket snabb infrysning av upp till 2 kg färska 
matvaror.
Se till att det har gått minst 12 timmar sedan 
funktionen “Shock Freeze” aktiverades senast (om 
den alls har aktiverats). Aktivera inte funktionen 
oftare än en gång var 12:e timme. Se till att 
snabbinfrysningsfunktionen “Fast Freeze” inte är 
aktiv. Aktivera funktionen “Shock Freeze” genom 
att trycka kortvarigt på knappen på kontrollpanelen. 
Ikonen tänds och fläktarna på botten av utrymmet 
sätts på. Placera matvarorna som ska frysas in i 
utrymmet ett par centimeter (minst 2 cm) från 
fläktarna som finns på baksidan av utrymmet.
För att erhålla maximal infrysningshastighet bör du 
inte stänga av funktionen “Shock Freeze”, utan låta 
den vara på tills den stängs av automatiskt. Håll 
dörren stängd.

FAST FREEZE - SNABBINFRYSNING 
Håll knappen “°C” intryckt i 3 sekunder 24 timmar 
innan du lägger in stora mängder färska livsmedel i 
frysdelen.
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När funktionen slås på tänds ikonen .
Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar. 
Du kan också stänga av den manuellt genom att 
trycka på knappen “°C”.
Anmärkning: Placera inte livsmedel som ska 
frysas så att de kommer i kontakt med andra 
livsmedel som redan är frysta.

STÄNGA AV LJUDLARMET 
För att stänga av ljudlarmet, tryck kortvarigt på 
knappen.

BLACK-OUTLARM 
Detta larm utlöses av längre strömavbrott som leder 
till att temperaturen inuti frysdelen ökar.
Den röda indikatorn blinkar  och en ljudsignal 
hörs och fortsätter att ljuda tills dörren stängs. 
Temperaturindikatorerna i frysdelen kan blinka.
För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen 
"Stäng av larmet" . Om optimal temperatur för 
matförvaring ännu inte har uppnåtts i frysdelen kan 
temperaturlarmet aktiveras (se Temperaturlarm). 
Kontrollera maten innan du konsumerar den.
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Felsökning Möjliga orsaker: Lösningar

Kontrollpanelen är 
avstängd och produkten 
fungerar inte.

Produkten kan vara i 
Standby-läge.
Det kan vara ett problem 
med produktens 
strömförsörjning.

Sätt på produkten genom att trycka på 
Standby-knappen. Kontrollera att:
- Det inte är strömavbrott.
- Stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget 

och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i 
förekommande fall) är ställd i rätt läge (dvs. 
medger strömförsörjning av produkten).

- Skyddsenheterna för hushållets elektriska 
system fungerar korrekt.

- Nätkabeln inte är trasig.

Den invändiga belysningen 
fungerar inte.

Lampan kanske behöver 
bytas ut.

Produkten kan vara i 
Standby-läge

- Kontakta auktoriserad Teknisk service.
- Sätt på produkten genom att trycka på På/

Standby-knappen

Temperaturen inuti frys- 
eller kyldelen är inte 
tillräckligt låg.

Det kan finnas flera olika 
orsaker (se "Lösningar")

Kontrollera att:
- Dörren stänger ordentligt.
- Produkten inte är installerad nära en 

värmekälla.
- Den inställda temperaturen är lämplig.
- Luftcirkulationen genom ventilationsgallren 

vid produktens bas inte blockeras.

Produktens framkant, där 
tätningslisten slår emot, är 
varm.

Det betyder inte att det är 
något fel.
Detta förhindrar att 
kondens bildas.

Ingen åtgärd krävs.

Den röda  ikonen 
blinkar och en ljudsignal 
hörs

Larm för öppen dörr
Det aktiveras när dörren 
får stå öppen en längre 
stund.

Stäng dörren till produkten för att stänga av 
ljudsignalen.

Den röda  ikonen tänds, 
en ljudsignal hörs och 
bokstaven “F” blinkar på
displayen.

Larm om felfunktion
Larmet indikerar 
felfunktion hos en teknisk 
komponent.

Kontakta auktoriserad Teknisk service. För 
att stänga av ljudsignalen, tryck kortvarigt på 
knappen "Stäng av ljudlarmet" 

Temperaturdisplayen (°C) 
blinkar och larmindikatorn 
fortsätter att lysa.

Temperaturlarm
Innertemperaturen är inte 
korrekt.

Tryck på knappen Stop Alarm . Ljudlarmet 
tystnar, temperaturdisplayen (°C) blinkar och 
larmindikatorn  lyser med fast sken tills en 
temperatur under -10 °C har nåtts.

Larmikonen för 
strömavbrott  lyser, 
larmindikatorn  blinkar 
och temperaturdisplayen 
(°C) blinkar och visar 
den högsta temperaturen 
som uppnåddes under 
strömavbrottet.

Larm för långvariga 
strömavbrott
Längre strömavbrott 
kan leda till att 
innertemperaturen ökar till 
0 °C.

Tryck på knappen Stop Alarm . Ljudlarmet 
tystnar, temperaturdisplayen (°C) blinkar och 
larmindikatorn  lyser med fast sken tills en 
temperatur under -10 °C har nåtts.

Anmärkning: Vissa ljud är normala, t.ex. gurglande och brusande ljud, som orsakas av kylsystemet.
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