
LARMTABELL Indikering Orsak Lösning

Larm: dörren är öppen Ljudlarmet utlöses och på displayen blinkar 
symbolen .

Dörren har varit öppen längre än 2 
minuter. Stäng luckan

Temperaturlarm
Ljudlarmet aktiveras, 5 temperaturlampor på 

frysen blinkar och den röda lampan  
lyser fast.

Innertemperaturen är inte korrekt

Tryck på knappen - ljudlarmet 
tystnar, 5 temperaturlampor på frysen 
blinkar och den röda lampan  lyser 

fast tills en temperatur under -10 °C har 
uppnåtts.

Larm för Långvarigt 
strömavbrott

Ljudlarmet har aktiverats,
lampan  lyser fast, och lampan  blinkar.

Längre strömavbrott kan leda till
att innertemperaturen stiger till 0 °C

Tryck på knappen - ljudlarmet 
tystnar.

Fel De 3 mittersta temperaturlamporna på kylen 
blinkar. Funktionsfel på apparaten Kontakta service.

1. Kontrollpanel
Kyldel
2. Kylavdelningens belysning (lysdiodsystem)
3. Fläkt
4. Hyllor / Utrymme för hyllor
5. Kalluftssystem Multi-flow
6. Flaskställ*
7. Cooler-avdelning (bäst för kött och fisk)*
8. Märkplatta med firmanamn
9. Frukt- och grönsakslåda
10. Frukt- och grönsakslådans avskiljare*
11. Sats för omhängning av dörr
12. Äggfack
13. Flaskhållare
14. Dörrfack
15. Tätningslister
Frysdel
15. Tätningslister
16. Övre avdelning med lucka (infrysningsområde 

eller för förvaring av fryst mat)
17. Twist Ice Maker Ismaskin
18. Hyllor
19. Korgar för förvaring av frysta livsmedel
20. Dörrfack i frysdörren för förvaring av pizza och 

andra frysta livsmedel med kort lagringstid  
(  förvaringsutrymme)

Antibakteriellt skydd:
- Antibakteriellt filter* i fläkten (3)
- Antibakteriella tillsatser* i frukt- och 

grönsakslådan (9)
- Dörrtätningarna är tillverkade av material som 

kan förhindra tillväxt av bakterier (15)
* Finns på utvalda modeller
OMHÄNGNING AV DÖRREN
- se bifogade instruktioner (Modellversion_1)
Specifikationer, tekniska data och bilder kan 
skilja sig från modell till modell 

Innan produkten används, läs även 
Bruksanvisningen som medföljer produkten.

SMART DISPLAY 
Denna tilläggsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Smart Display, håll knapparna 

 Fridge °C och  Freezer °C intryckta samtidigt i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. För att stänga 
av funktionen, repetera samma procedur. Kom ihåg att denna funktion inte kopplar bort apparaten från 
strömförande nät, utan reducerar endast den externa displayens energiförbrukning (se Bruksanvisningen).
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FLÄKT
Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt 
för förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten påslagen. Fläkten stängs 
automatiskt av då kyldörren är öppen (se Bruksanvisningen)
Stäng av fläkten genom att trycka in knappen Freezer °C och Eco Night i 
3 sekunder: en ljudsignal hörs och ikonen för ”6th Sense Fresh Control” släcks igen 
som en bekräftelse på att fläkten har stängts av.
Du sätter på fläkten igen genom att upprepa samma procedur.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Funktionen anpassar automatiskt förhållandena för att 
maten ska hålla så länge som möjligt. Aktivera ”6th Sense 
Fresh Control” genom att trycka in knapparna  Eco Night 
och  Freezer °C samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignal 
hörs. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen.
Anmärkning: Kom ihåg att fläkten stängs av när ”6th 
Sense Fresh Control” avaktiveras.

PÅ/STANDBY. 
För att aktivera standby-läget: tryck på knappen 
och håll den intryckt i 3 sekunder . Alla symboler 
slocknar utom På/Standby-lampan . Tryck 
en gång till för att åter aktivera apparaten. (se 
Bruksanvisningen)

ECO NIGHT FUNCTION (NATTAXA)
Tryck för att aktivera/stänga av funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night gör 
att apparatens energiförbrukning kan koncentreras till en tidpunkt då taxan är 
reducerad, vanligtvis nattetid (se Bruksanvisningen).

KYLENS LYSDIODER FÖR TEMPERATUR
För att justera temperaturen i kyldelen, tryck på 
knappen  Fridge °C. Kylens temperatur kan 
justeras till mellan +2 och +8 °C såsom visas av 
kylens temperaturlysdioder.

KYLENS TEMPERATUR/ FAST COOL-KNAPP
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 & håll 
knappen  Fridge °C intryckt i 3 sekunder för att 
aktivera/stänga av Snabbkylningsfunktionen. När 
funktionen är aktiverad indikeras Snabbkylningen 
genom 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 på 
knappen  Fridge °C.

PÅSLAGNING AV APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts apparaten 
automatiskt i funktion. När produkten har slagits på, vänta 
minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror. När 
apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla 
symboler visas under ungefär 1 sekund. Frysdelens och 
kyldelens fabriksinställda värden tänds.

BLACK-OUTLARM 
Larmlampa för Långvarigt 
strömavbrott (se 
Bruksanvisningen)

STOPP-knapp/Larmsymbol
Tryck denna vid larmtillstånd (se Larmtabellen nedan). För att 
låsa/låsa upp knapparna på kontrollpanelen, tryck på Stop Alarm-
knappen under 3 sekunder: Knapplåslampan  visas ett kort 
ögonblick och en ljudsignal lyder.

FRYSENS LYSDIODER FÖR TEMPERATUR
För att justera temperaturen i frysdelen, tryck på 
knappen  Freezer °C. Frysens temperatur kan 
justeras till mellan -16 och -24 °C såsom visas 
av frysens temperaturlysdioder.

FRYSENS TEMPERATUR/ FAST FREEZE-KNAPP
Denna funktion rekommenderas när en stor 
mängd matvaror skall läggas in i frysdelen för 
infrysning. 24 timmar innan färska livsmedel skall 
frysas in, tryck på & håll frysknappen  intryckt 
i 3 sekunder för att aktivera 
Snabbinfrysningsfunktionen. När funktionen är 
aktiverad visas snabbinfrysning Fast Freeze 
genom att frysens temperaturlampor lyser så som 
visas i bildsekvensen här intill. 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 på knappen  
Freezer °C.

KNAPPLÅS-lampa
(se Bruksanvisningen)
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