PRODUKTBLAD
1. Kontrollpanel
2. Frysklampar (inuti produkten, på
vissa modeller)
3. Fack för chockfrysning (på vissa
modeller)
4. Typskylt (vid sidan av frukt- och
grönsakslådan)
5. Fack för infrysning
6. Utrymme för lådor och gallerlådor
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Förvaringsutrymme
Infrysningsutrymme
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Observera! Lådornas och
tillbehörens utseende kan skilja sig
från modell till modell.

4
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A. 6th Sense. Indikator som visar att "6th Sense"
har aktiverats (se bifogade anvisningar)
B. På/Viloläge. Standby-knapp (viloläge). Tryck i
minst 3 sekunder för att aktivera viloläget.
Tryck en gång på symbolen för att aktivera
kontrollpanelen igen.
C. Temperatur. Indikator som visar inställd
temperatur.
D. Temperatur. Knapp för temperaturinställning.
E. Snabbinfrysning. Indikator som visar att
snabbinfrysningsfunktionen är aktiverad.
Snabbinfrysningsfunktionen kopplas automatiskt
ur efter 48 timmar.
F. Eco night. Tryck för att aktivera/avaktivera
funktionen Eco Nigth (nattaxa) (se avsnittet om
funktionen i fråga).
G. Knapplås. Indikator som visar att knapplåset är
aktivt.
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H. Larmstopp. Tryck när ett larm har aktiverats.
Tryck i tre sekunder för att aktivera/avaktivera
knapplåset. När knapplåset är aktivt och man
trycker på någon av de andra symbolerna hörs
en ljudsignal.
I. Larm för strömavbrott. Indikator för långt
strömavbrott (se avsnittet "Larmindikering")
J. Chockfrysning/Snabbinfrysning. Tryck en
gång så tänds symbolen och funktionen
Chockfrysning aktiveras (finns på vissa modeller,
se bifogade anvisningar). Funktionen kopplas
automatiskt ur efter cirka 4-5 timmar. På
modeller med Chockfrysning får ett tryck på 3
sekunder snabbinfrysningen att aktiveras
(Snabbinfrysning, se bifogade anvisningar). På
modeller utan Chockfrysning räcker det med
ett tryck för att aktivera funktionen.
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Inställning av den invändiga temperaturen i frysen
Den rekommenderade drifttemperaturen, -18 °C, ställs in på fabriken.
Det går att justera den invändiga temperaturen mellan -16 °C och -24 °C. Gör så här:
• Tryck på knappen D för inställning av den invändiga temperaturen. Varje tryck på knappen ändrar
förvaringstemperaturen med -1 °C. Den inställningsbara temperaturen mellan -16 °C och -24 °C
blinkar cykliskt.
• Funktionen 6th Sense aktiveras automatiskt när dörrarna öppnas och när små mängder mat läggs in för
infrysning. Hur länge funktionen förblir aktiv beror på hur mycket matvaror som finns i frysen och på
rumstemperaturen. Det krävs inga ingrepp från användarens sida, utan funktionen kopplas automatiskt
ur när funktionsvillkoren blir normala igen.

ECO NIGHT (NATTAXA)
Nattaxan gör det möjligt att koncentrera apparatens energiförbrukning till de timmar när eltaxan är lägre,
vilket den vanligtvis är nattetid, när det finns tillgång till stora mängder el som därigenom kostar mindre än
under dagtid (gäller endast de länder där det finns tidsbaserade eltaxor - verifiera din eltaxa hos din
elleverantör).
För att aktivera funktionen, tryck på knappen F vid den tidpunkt när den reducerade eltaxan börjar (vilket
beror på hur din eltaxa är utformad). Om till exempel den reducerade taxan startar kl. 20.00, tryck på
knappen F vid denna tidpunkt. När kontrollampan för Nattaxa lyser (PÅ) är funktionen aktiv.
När funktionen har aktiverats kommer apparaten automatiskt att avpassa sin energiförbrukning i enlighet
med vald tidpunkt, dvs. den drar mindre ström under dagen än under natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt skall funktionen vara aktiv både under dagen och under natten.
Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller tills det blir strömavbrott eller tills apparaten stängs av).
Tryck på knappen F för att stänga av funktionen. När kontrollampan Nattaxa är släckt (AV) är funktionen
avstängd.
Anmärkning: Apparatens energiförbrukning beräknas med avaktiverad NATTAXA.

EKOLÄGE
Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt på
knapparna F och J 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 J 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.
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Indikering

Orsak

Lösning

Larm för öppen dörr

Ljudlarmet aktiveras.

Dörren har varit öppen
längre än 2 minuter

Stäng dörren

Temperaturlarm

Ljudsignalen aktiveras,
den inställda
temperaturen blinkar
och den röda
kontrollampan H lyser
med fast sken

Olämplig invändig
temperatur

Tryck på knappen H.
Ljudsignalen upphör, den
inställda temperaturen
blinkar och den röda
kontrollampan H lyser
med fast sken tills
temperaturen har sjunkit
under -10 °C.

Larm för långt
strömavbrott

Ljudsignalen aktiveras,
Längre strömavbrott
kontrollampan I lyser
som höjer den invändiga
med fast sken,
temperaturen till 0 °C
kontrollampan H blinkar
och displayen visar den
högsta temperaturen
som uppnåtts.

Tryck på knappen H.
Ljudsignalen upphör, den
inställda temperaturen
blinkar och den röda
kontrollampan H lyser
med fast sken tills
temperaturen har sjunkit
under -10 °C.

Funktionsstörning

På displayen C blinkar
meddelandet "FF"

Kontakta Teknisk service

Funktionsstörning på
produkten

Anmärkning:
Temperaturlarmet kan även aktiveras när dörren har varit öppen för länge och när färska matvaror har
lagts in för infrysning. En sådan tillfällig temperaturhöjning inverkar inte negativt på förvaringen av de frysta
matvarorna.

AUTOMATISK AVFROSTNING NO-FROST

5019 303 01003

Printed in Italy

Produkter med denna funktion avfrostas automatiskt. Användningsvillkoren och luftfuktigheten avgör när
avfrostningen aktiveras.
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LARMINDIKERING
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