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1. Belysning
2. Fläkt med filter (på vissa modeller) anvisningar om filtret medföljer filtret
3. Multi-flow luftcirkulationssystem
4. Hyllor / Utrymme för hyllor
5. Nollgradigt specialfack (på vissa modeller)
6. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
7. Frukt- och grönsakslåda
8. Kontrollpanel
9. Dörrfack
10. Uttagbar flaskhållare (på vissa modeller)
11. Dörrfack för flaskor
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Anmärkningar: Antalet hyllor och utformningen
på tillbehören kan variera beroende på modell.
Samtliga fack och hyllor är uttagbara.
Observera! Kylskåpets tillbehör får inte
maskindiskas.

I

GR

S

N

DK

FIN

KONTROLLPANEL
A
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A. 6th sense. Indikator som visar att "6th Sense"
har aktiverats (se medföljande anvisningar)

I

F. Knapplås. Tryck i minst tre sekunder för att
aktivera/avaktivera knapplåset. Om en annan
symbol trycks in när knapplåset är aktivt hörs
en ljudsignal.

B. På/Viloläge. Tryck i minst 3 sekunder för att
aktivera viloläget. Tryck en gång på symbolen
för att aktivera produkten igen.

G. Öppen dörr. Indikator som visar att dörren är
öppen.

C. Temperatur. Indikator för inställd temperatur.

H. Larmstopp. Tryck när larmet är aktivt.

D. Temperatur. Knapp för inställning av
temperatur

I. Snabbkylning/Semesterläge. Tryck en gång
för att aktivera funktionen Snabbkylning.
Funktionen kopplas automatiskt ur efter cirka 6
timmar. Tryck i minst 3 sekunder för att
aktivera funktionen Semesterläge.

E. Semesterläge. Indikator som visar att
semesterfunktionen har aktiverats (se avsnittet
om funktionen i fråga).

Inställning av den invändiga temperaturen i kylen
Normalt är produkten fabriksinställd för att fungera vid 5 °C, som är den rekommenderade temperaturen.
Det går att ändra den invändiga temperaturen mellan 3 °C och 7 °C. Gör så här:
• Tryck på knappen D för att ställa in den invändiga temperaturen. Varje tryck på knappen ändrar
temperaturen med 1 °C. Det inställbara temperaturen mellan 3 °C och 7 °C blinkar cykliskt.
Semesterläge
Funktionen Semesterläge används för att minska elförbrukningen när användaren skall vara borta en längre
tid.
Tryck på knappen I i minst 3 sekunder för att aktivera funktionen. Kontrollampan E tänds och fortsätter att
lysa. Semesterfunktionen är inte kompatibel med snabbkylningsfunktionen. Gör på samma sätt när du vill
aktivera normal funktion i kyldelen igen. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli
förstörda tas ut ur kylen. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan
nivå att det inte uppstår dålig lukt.
Anmärkning: Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls
vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.
Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörren
öppnas, kan påverka den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med
hänsyn tagen till dessa faktorer.
Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att stänga av produkten helt.
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Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt på
knapparna F och I 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 F och I 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.

LARMINDIKERING
Indikering

Orsak

Lösning

Larm för öppen dörr

Ljudsignalen hörs och
kontrollampan G tänds.

Dörren har varit öppen
längre än 2 minuter

Stäng dörren

Funktionsstörning

På displayen C blinkar
meddelandet "F"

Funktionsstörning på
produkten

Kontakta teknisk service

FLÄKT MED KNAPP (beroende på modell)

Printed in Italy

Fläkten ser till att kylan fördelas på enhetligt sätt i kyldelen, vilket gör att livsmedlen förvaras på bästa sätt.
För att starta fläkten, tryck på knappen (2a). Vi rekommenderar att du slår på fläkten om det bildas
vattendroppar på glashyllorna.
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EKOLÄGE

Anmärkning: Placera aldrig livsmedel framför luftintaget (2b).

5019 308 01063

Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.
Vi rekommenderar att du stänger av fläkten för att spara energi
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