PRODUCTINFORMATIEBLAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bakje (voor koelaccu’s en het ijsbakje)
Koelaccu’s (indien aanwezig)
Bedienings- en controle-eenheid
Zone voor laden en uitschuifbare korven
Afvoer voor het dooiwater (uittrekbaar)
Typeplaatje (aan de binnenkant van het
apparaat)
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2

3

1

Opmerking: Het uiterlijk van de laden en de
accessoires kunnen van model tot model
verschillen.
4

6

5

bedieningselementen (afhankelijk van het model)
B

C

Led 1

Led 2

A. Toets temperatuurinstelling (verandert de
temperatuurinstelling op cyclische wijze)
en activering/deactivering van de vriezer
(functie Stand-by)
B. Controlelampje temperatuuralarm
C. Led weergave ingestelde temperatuur:

A

Led 3

- Led 1: lagere temperatuur
- Led 2: gemiddelde temperatuur
- Led 3: hoge temperatuur
- Als alle leds branden dan betekent dit dat de
functie snel invriezen ingeschakeld is

snelvriezen
Om de functie snelvriezen te activeren meerdere malen op de toets A drukken, tot de leds 1, 2 en
3 gaan knipperen en vervolgens permanent blijven branden. Deze functie wordt automatisch na
48 uur uitgeschakeld.
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Functie stand-by

Om de functie Stand-by te activeren toets A gedurende 3 seconden indrukken, het apparaat wordt
uitgeschakeld. Om het apparaat weer in te schakelen opnieuw op toets A drukken.

Signalering van alarmen
Indicatielampje
Temperatuuralarm

Oorzaak

Oplossing

Controlelampje B gaat De binnentemperatuur Houd de deur gesloten
branden
is hoger dan -12 °C
tot het alarm uitgeschakeld wordt.

Opmerking:
Het temperatuuralarm kan ook afgaan nadat de deur langdurig heeft opengestaan of nadat u
verse levensmiddelen in de invrieszone geplaatst hebt; de tijdelijke temperatuursverhoging is niet
van invloed op de perfecte conservering van de reeds ingevroren levensmiddelen.
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1. Druk gedurende 3 seconden op de knop A om de vriezer in/uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.
3. Afvoer voor het dooiwater.
4. Ga te werk volgens de aanwijzingen in de handleiding.
5. Steek de stekker weer in het stopcontact.
6. Druk op de knop A voor het inschakelen of/uitschakelen van de vriezer.
Volg de procedure “In werking stellen”.
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