


























6th Sense Fresh Control
 funktionen för att snabbt uppnå optimala
Aktiverar
förvaringsförhållanden vad gäller invändig temperatur och fukt.
För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen.

Temperaturdisplay
Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 7 °C).

På/Standby

Tryck på knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När
apparaten är i standby-läge tänds ikonen och lampan inuti kyldelen
förblir släckt.
snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.
Tryck
Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatens

strömförsörjning.

Knapplås
Knapplåset kan aktiveras/avaktiveras genom att hålla knappen
intryckt i 3 sekunder tills du hör bekräftelsetonen (ikonen tänds genast
och försvinner efter några sekunder). Om du trycker på någon av
knapparna när knapplåset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen
blinkar.

Stänga av larmet
Tryck kortvarigt på knappen

för att stänga av larmet.





Semester (semesterläge)
Använd den här funktionen vid en längre tids frånvaro. Tryck på
knappen “Semester” i 3 sekunder för att aktivera funktionen.
Displayen visar kyldelens temperatur (12 °C) och ikonen tänds.
Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och stäng
dörren. Apparaten bibehåller en lämplig temperatur för att motverka
dålig lukt.
För att stänga av funktionen, tryck kort på knappen eller tryck på
filter
knappen
.
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Anmärkning: Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas
bort.

Apparatens temperatur
Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen °C.
Snabbfrysning/kylning (Snabbkylningsfunktion)
För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd mat som ska frysas in läggs in i frysdelen (i
förekommande fall), sätt på funktionen "Snabbkylning" genom att trycka på knappen
i 3 sekunder.
När funktionen är aktiverad visas ikonen . Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla
intryckt i 3 sekunder.
knappen
Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infrysta matvaror.

Möjliga orsaker:
Apparaten kan vara i På/Standby-läge.
Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.

Åtgärder:
Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att:
- att det inte är strömavbrott
- a tt kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten
får ström)
- att hushållets elsystemskydd är effektiva
- att strömkabeln inte är sönder.

Lampan kan behöva bytas ut.
- Modeller med LED-lampor: Kontakta Service.
- Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.

Den invändiga belysningen fungerar inte.
Apparaten kan vara i På/Standby-läge.

De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på
fabriken.
Temperaturen inuti produkten är inte tillräckligt låg.

Det kan finnas olika orsaker (se ”Åtgärder”)

Kontrollera att:
- luckan stänger ordentligt
- att apparaten inte har installerats nära en värmekälla
- att den angivna temperaturen är tillräcklig
- luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.

Det finns vatten på kyldelens botten.

Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.

Rengör avfrostningens vattendräneringshål (se avsnittet ”Underhåll och rengöring av apparaten”)

Den röda

DÖRRLARM
Aktiveras när dörren har stått öppen för länge.

Stäng dörren för att stänga av ljudsignalen.

Larm som visar fel
Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.

Kontakta Service. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på knappen "Tysta ljudlarm".

ikonen blinkar och en ljudsignal avges.

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

Läs instruktionerna noga innan du använder
apparaten.
Funktioner, tekniska data och bilder kan variera
beroende på modell.

Fläkt
Apparaten levereras med aktiverad fläkt.
Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen och knappen
samtidigt i 3 sekunder.
Den tända ikonen anger att fläkten är på och att funktionen ProFresh
således är aktiv. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om
det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för
att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan
energiförbrukningen optimeras.
Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller
efter att apparaten har stängts av.

Tryckt i Italien
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Anmärkning: vissa ljud, såsom gurglingar och väsningar, som orsakas av kylsystemet, är normala.
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