Infrysning av färska livsmedel
Placera färsk mat som ska frysas in på gallret i frysdelen och undvik
direktkontakt med mat som redan är fryst. För att frysa in den mängd
mat som anges på typskylten ska man placera frysdelens galler i det övre
läget, lägga den färska maten på gallret och vrida termostatratten ett
halvt steg mot ett lägre värde (t.ex. från 4 till 3,5).
Infrysningen är klar efter 24 timmar: ställ tillbaka termostatratten till
läget den hade före infrysningen.
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Referensmärke för termostatinställning

Frys- och kyltemperatur
Detta kyl- och frysskåp sätts i funktion med hjälp av termostaten som är
placerad inuti kyldelen.
För att reglera temperaturen i bägge delarna skall du vrida på
termostatratten.

Termostat i läge 1/2: kylning på lägsta nivå
Termostat i läge 3-5: kylning på medelnivå
Termostat i läge 6/7: kylning på högsta nivå
Termostat i läge •: både kylning och belysning är avstängda

När termostatratten ställs i läget•stängs hela apparaten av.

Frysdel
A. Frysutrymme
B. Galler
C. Utrymme för förvaring av fryst och djupfryst mat
D. Isbitslåda (om sådan medföljer)
E. Frysdelens innerdörr
Mindre kallt område
Mellankallt område
Kallaste området
Frukt- och grönsakslåda

Kyldel
F. Termostat och belysning
G. Hyllor
H. Frukt- och grönsakslådornas täckpanel
I. Frukt- och grönsakslåda
L. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
M. Dörrfack
N. Flaskhållare (finns på vissa modeller)
O. Dörrfack för flaskor

Anmärkning: Samtliga hyllor, fack och galler är avtagbara.
De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring ställs
in på fabriken

Vad ska göras om...

Möjliga orsaker

Åtgärd

Kontrollera:
• att det inte är strömavbrott
• att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren, i förekommande
fall, är ställd i rätt läge (ON)
• att hushållets elsystemskydd fungerar som de ska
• att strömkabeln inte är sönder
• att termostatratten inte står i läge "•"

Apparaten fungerar inte.

Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.

Den invändiga belysningen fungerar inte.

Lampan kan behöva bytas ut.

Dra ut stickproppen ur eluttaget, kontrollera glödlampan och byt vid behov till en ny (se kapitlet "Utbyte av
glödlampa eller lysdiod").

Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte
tillräckligt låg.

Det kan finnas flera olika orsaker (se spalten "Skötsel").

Kontrollera:
• att dörrarna är ordentligt stängda
• att apparaten inte har installerats nära en värmekälla
• att temperaturen är rätt inställd
• att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på apparaten inte är blockerad

Det finns vatten på kyldelens botten.

Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.

Rengör avfrostningsvattnets tömningshål (se avsnittet "Rengöring och underhåll").

Den främre kanten av apparaten är varm i höjd med
dörrens packning.

Detta är inte ett fel. Listen blir avsiktligt varm för att förebygga kondensbildning.

Ingen skötsel krävs.

Anmärkning: Gurglande, väsande och surrande ljud som kommer från kylkretsen är helt normala.

Tryckt i Italien

Innan produkten används, läs även anvisningarna
som medföljer produkten.
Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja
sig från modell till modell.
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