PRODUKTBLAD
FÖR ATT ÖKA UTRYMMET

1
2

Frysdelen kan användas utan korgar när man vill ha
mer utrymme för livsmedel som tar stor plats.
Placera matvarorna direkt på gallren.
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PÅSLAGNING AV APPARATEN
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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.
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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 PÅ.
Det är lämpligt att låta fläkten vara på så att funktionen
”6th Sense Fresh Control” kan fungera korrekt. Fläkten
bör också vara på när rumstemperaturen är över
27 ÷ 28 °C, när det finns vattendroppar på glashyllorna
och när luftfuktigheten är mycket hög.

A. Kyldel
1. Belysning
2. Fläkt med antibakteriellt filter
3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Flaskställ
5. Kalluftssystem Multi-flow
6. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)
7. Typskylt med firmanamn
8. Frukt och grönsakslåda
9. Frukt- och grönsakslådans avdelare
10. Sats för omhängning av dörr
11. Avskiljare
12. Dörrfack

Anmärkning: Blockera inte luftintagen med
matvaror.
Stäng av fläkten för att garantera rätt prestanda vid
låg omgivningstemperatur (kallare än 18 °C) och för
att minimera energiförbrukningen.
Stäng av FLÄKTEN genom att trycka in knapparna
Fast Cool och Eco Night i 3 sekunder: en lång ljudsignal
hörs som en bekräftelse på att fläkten har stängts av.

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

Du sätter på FLÄKTEN igen genom att upprepa
samma procedur.
Kylskåp med fläkt kan utrustas med ett
antibakteriellt filter.
Ta ut filtret ur behållaren (i frukt- och grönsakslådan
(nr 8)) och sätt in det i fläktlocket.
Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

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)

KONTROLLPANEL

Anmärkningar:
- Beroende på modell kan antalet och typen av
tillbehör 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.
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Kontrollampor för temperatur
Ikon / knapp för På / Standby-läge
Ikon för 6th Sense Fresh Control
Ikon / knapp för Eco Night
Ikon / knapp för temperatur
Ikon för öppen dörr
Återställningsknapp / Larmikon
Knapplåsikon
Ikon / knapp för snabbkylning Fast Cool
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PRODUKTBLAD
FUNKTIONER

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 Nightknappen
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 Nightikonen
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 Nightikonen
är släckt är funktionen inte aktiv.
Anmärkning: apparatens energiförbrukning är
deklarerad med Eco Night-funktionen avstängd.

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
temperaturknappen .
Temperaturknappen används för att välja önskad
temperaturnivå, från den högsta
till en lägre
och till den lägsta temperaturen .
När du trycker på knappen ändras
inställningsvärdet i steg.
Temperaturinställningen görs samtidigt för både
kyldel och frysdel.
När kylskåpet ansluts till elnätet första gången
väljs den fabriksinställda temperaturen –
medeltemperatur.
Tabellen nedan visar olika inställningsnivåer:

”6th Sense Fresh Control”
Denna funktion gör det möjligt att snabbt uppnå
optimala förvaringsvillkor (avseende temperatur
och fuktighet) i apparaten. För att den ska fungera
korrekt, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad.
”6th Sense Fresh Control” är fabriksinställd
till att vara påslagen. För att inaktivera funktionen
manuellt, håll knapparna Fast Cool 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” till fabriksinställningen,
dvs. det aktiva läget.
Anmärkning: Kom ihåg att fläkten stängs av när
”6th Sense Fresh Control” avaktiveras.

hög temp.
med-hög temp.
med. temp.
med-låg temp.
låg temp.

Förklaring:

Lysdiod PÅ

Lysdiod AV

Fast Cool (Snabbkylning)
Med hjälp av snabbkylningsfunktionen kan du öka
kyleffekten i kyldelen. Det är lämpligt att använda
denna funktion när stora mängder matvaror ska
läggas in i kyldelen.
Tryck på knappen Fast Cool för att aktivera/
stänga av Snabbkylningsfunktionen.
När den aktiveras tänds ikonen för Fast Cool.
Efter 6 timmar inaktiveras funktionen automatiskt.
Du kan även inaktivera den manuellt genom att
trycka en gång till på knappen Fast Cool .

Smart Display
Denna energisparfunktion minskar
elförbrukningen genom att automatiskt stänga av
displayen när den inte används. För att aktivera
Smart Display, håll Temperaturknappen
och
knappen Fast Cool intryckta samtidigt under
3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Efter att
du aktiverat Smart Display stängs displayen av,
utom ikonen för ”6th Sense Fresh Control” (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” lyser. För att
stänga av funktionen, håll Temperaturknappen
och knappen Fast Cool intryckta samtidigt

Anmärkning:
- Snabbkylningsfunktionen bör också slås PÅ
innan färska matvaror läggs in för infrysning i
frysdelen, detta för att öka infrysningskapaciteten.
DE

GB

FR

NL

ES

PT

IT

GR

SE NO

SV

DK

FI

PL

CZ

SK

HU

RU

BG

RO

UA

KZ

PRODUKTBLAD
under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal.
Displayen återgår till normal visning.Funktionen
Smart Display stängs av automatiskt efter ett
strömavbrott. Det är viktigt att du vet att detta
moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

SV

stängs av. För att låsa knapparna, tryck på
i 3 sekunder tills
Återställningsknappen
displayen visar Knapplåsikonen . En ljudsignal
bekräftar att funktionen har valts. För att låsa
upp knapparna, följ samma procedur tills
Knapplåsikonen slocknar.

Knapplås
Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar
av inställningarna och att produkten av misstag

FEL OCH LARMINDIKATIONER:

Funktionslarm
Eventuella funktionslarm visas också med hjälp av Temperaturindikatorns lysdioder (t.ex. Fel 1, Fel 2, etc.).
Ring Kundservice och specificera felkoden.
Ljudlarmet aktiveras, Larmikonen
tänds och Temperaturindikatorns tre mittre lysdioder blinkar enligt de
felkoder
Visualization
RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 2 gånger
och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.

Felkod 2
Felkod 3

RC 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 Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 6 gånger
och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.

x6

Lysdiod AV

Lysdiod blinkar

LARM: DÖRREN ÄR ÖPPEN

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.

Ikonen för öppen dörr och Larmikonen
börjar att
blinka och ljudlarmet aktiveras.
Larmet aktiveras när kylskåpsdörren har stått öppen
längre än 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av
larmet, eller tryck en gång på Återställningsknappen
ör 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.

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.

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.
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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.

DK

FI

PL

CZ

SK

HU

RU

BG

501962000055/A

Förklaring:

DE

x2

Printed in Poland 03/15

Felkod

RO

UA

KZ

