SNABBGUIDE
LAMPA FÖR POWER PÅSLAGEN (YTTRE
LYSDIOD)
En yttre, grön lysdiod viras arr apparaten är
PÅslagen. Den slocknar automatiskt då dörren
öppnas.

LARM (YTTRE LYSDIOD)
Denna röda lysdiod blinkar för att visa att ett larm
eller fel pågår, även då dörren är stängd. Öppna
dörren och kontrollera den inre kontrollpanelen för
att se vilket larm/fel det handlar om.

LAMPA FÖR 6TH SENSE
Tekniken 6th Sense ser automatiskt till att optimala
förvaringsvillkor finns för att bevara livsmedel.

LAMPA FÖR KNAPPLÅS

TEMPERATURVISNING (°C)
Ställ in temperaturvisning

BLACK-OUTLARM
Larmlampa för Långvarigt strömavbrott.
(se Bruksanvisningen)

LAMPA FÖR FAST FREEZE
SNABBINFRYSNING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrollpanel
Indikationer: Strömförsörjning PÅ/Larm
Kontrollampor (lysdioder)
Kylklampar*
Twist Ice Maker Ismaskin*
Glashyllor
Märkplatta med firmanamn
Sats för omhängning av dörr
Utrymme för infrysning av färska livsmedel eller för
förvaring av djupfrysta livsmedel
10. Utrymme för förvaring av frysta livsmedel
* Finns på utvalda modeller
PÅSLAGNING AV APPARATEN
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 apparaten ansluts till eluttaget
tänds displayen och alla symboler visas under ungefär 1
sekund. Fabriksinställda värden för frysavdelningen
tänds.

AV/PÅ-KNAPP
För att aktivera standby-läget: tryck på knappen och
håll den intryckt i 3 sekunder. Alla symboler slocknar,
förutom strecken "--" Tryck åter på knappen för att
aktivera apparaten

LAMPA FÖR KNAPPLÅS
För att låsa/låsa upp knapparna på kontrollpanelen,
tryck på Knapplåsknappen
under 3 sekunder: då
visas Knapplåssymbolen
ett kort ögonblick och en
ljudsignal lyder.

ECO NIGHT-INDIKATOR

LARMINDIKATOR
(se Larmtabell nedan)

FUNKTIONEN ECO NIGHT (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)

STOP ALARM-KNAPP
Tryck vid larmtillstånd.

TEMPERATUR/ FAST FREEZE-KNAPP
Temperaturreglering
Apparaten är normalt fabriksinställd för drift vid rekommenderade temperatur om -18 °C.
Innertemperaturen kan justeras till mellan -16 °C. och -24 °C, gör så här:
• Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen ändras med 1 °C för varje
tryck på knappen: värdet ändras cykliskt mellan -16 °C och -24 °C.
Snabbinfrysning
• Håll knappen intryckt under 3 sekunder för att aktivera funktionen Fast Freeze (se
Bruksanvisningen). Funktionen stängs automatiskt av efter ungefär 50 timmar.

LARMTABELL

Indikering

Orsak

Lösning

UTFÖRA OMHÄNGNING AV DÖRR
- se bifogade instruktioner (Modellversion_2).

Larm: dörren är öppen

Ljudlarmet utlöses och på displayen blinkar symbolen

Dörren har varit öppen under längre tid än 2 minuter

Stäng dörren

Specifikationer, tekniska data och bilder kan
skilja sig från modell till modell

Temperaturlarm

Temperaturvisningen blinkar (°C) och Larmlampan

Innertemperaturen är inte korrekt

Tryck på knappen Stop Alarm
(°C) blinkar och Larmlampan
uppnåtts.

- ljudlarmet stängs av, Temperaturvisningen
lyser fast tills en temperatur under -10 °C har

Larm för Långvarigt strömavbrott

Blackout-larmets symbol
lyser, Larmlampan
blinkar och
Temperaturvisningen (°C) blinkar och visar den högsta temperaturen
som uppnåddes under strömavbrottet.

Längre strömavbrott kan medföra att
innertemperaturen ökar till 0 °C

Tryck på knappen Stop Alarm
(°C) blinkar och Larmlampan
uppnåtts.

- ljudlarmet tystnar, Temperaturvisningen
lyser fast tills en temperatur under -10 °C har

Fel

Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C)

Funktionsfel på apparaten

Kontakta service
Printed in Italy

lyser fast
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Innan produkten används, läs Bruksanvisningen
som medföljer produkten.
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