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ChildLock-functie
Selecteer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te vergrendelen.

1. Druk op de toets Functions tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.

Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
3. Druk om de functie uit te schakelen op

de knop Functionstot het lampje
ChildLock knippert en druk dan op
OKom te bevestigen.

Het ChildLock-lampje gaat uit.

FastFreeze-functie
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

1. Om de functie aan te zetten:
a. Druk op de toets Functions tot het

bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FastFreeze-lampje knippert.

b. Druk op OK om te bevestigen.
Het FastFreeze-lampje wordt getoond.
2. Om de functie uit te schakelen voor

a. Druk op de Functions-toets tot het
lampje FastFreeze knippert.

b. Druk op OK om te bevestigen.

De functie gaat uit door een
andere ingestelde
vriezertemperatuur te
selecteren.

Alarm bij hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de
vriezer (bijvoorbeeld doordat de stroom is
uitgevallen of doordat de deur open staat)
wordt aangegeven door:

knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
het geluid van de zoemer.

Druk om het alarm te resetten op een knop.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer
toont de hoogste temperatuur gedurende

een aantal seconden. En toont dan weer de
ingestelde temperatuur.
Het indicatielampje alarm blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.

Als het alarm is teruggekeerd,
gaat het indicatielampje alarm
uit.

Alarm deur open voor de
wijnkoeler
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur bestaat
uit:

een knipperend alarmindicatielampje
een zoemer

Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld.

Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.

Fan-functie
1. Druk om de functie aan te zetten op de

knop Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.

Het Fan-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Fan-lampje wordt getoond.
3. Om de functie uit te schakelen, herhaalt

u de procedure totdat het bijbehorende
pictogram Fan is uitgeschakeld.

Het activeren van de functie Fan
verhoogt het energieverbruik.

Als de functie automatisch
wordt geactiveerd, wordt het
indicatielampje Fan niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
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