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KNAPPAR

Av/på & start/stopp

Avfrostning & pil upp

Meny & pil ner

Nedkylning +3 grader

Nedfrysning -18 grader

Hård nedkylning

MX SERIE 

KNAPPAR 

  Av/på & start/stopp 

  Avfrostning & pil upp 

  Meny & pil ner 

  Nedkylning +3 grader 

 Nedfrysning -18 grader 

 Hård nedkylning 

 

 

FÖR ATT STARTA EN NEDKYLNING 

 Håll intryckt 1 sekund för start 

Håll intryckt 1 sekund för start 
 

Tryck på nedkylningsknappen (blinkar) Lufttemperatur +-0C 

 
Placera kärntemperaturnålen i produkten.  
Tryck på start/stop knappen (froststjärnan tänds) 

Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen 

KNAPPAR FÖR ATT STARTA EN NEDKYLNING 

 Håll intryckt 1 sekund för start 

 Tryck på nedkylningsknappen (blinkar) Lufttemperatur +-0C. 

 

 Placera kärntemperaturnålen i produkten. Tryck på start/stop knappen (froststjärnan 
tänds)  

 Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR ATT STARTA EN NEDKYLNING

Tryck och släpp knappen           . Lysdioden (froststjärnan) börjar blinka

Tryck på knappen            . Lysdioden börjar blinka. Displayen visar  
stoptemperaturen (+3 Grader). Lufttemperatur -18C  
 
 
 
Tryck och släpp start/stop-knappen            . Froststjärnan + HARD tänds 

             Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen          

HARD
HARD 

Tryck och släpp knappen   lysdioden ( froststjärnan) börjar blinka, 

Tryck på knappen,  lysdioden börjar blinka displayen visar stop temperaturen (+3 Grader) 

Lufttemperatur -18C istället för  

Tryck o släpp start/stop knappen , froststjärnan + HARD tänds  

 

  Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARD 

Tryck och släpp knappen   lysdioden ( froststjärnan) börjar blinka, 

Tryck på knappen,  lysdioden börjar blinka displayen visar stop temperaturen (+3 Grader) 

Lufttemperatur -18C istället för  

Tryck o släpp start/stop knappen , froststjärnan + HARD tänds  

 

  Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARD 

Tryck och släpp knappen   lysdioden ( froststjärnan) börjar blinka, 

Tryck på knappen,  lysdioden börjar blinka displayen visar stop temperaturen (+3 Grader) 

Lufttemperatur -18C istället för  

Tryck o släpp start/stop knappen , froststjärnan + HARD tänds  

 

  Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARD 

Tryck och släpp knappen   lysdioden ( froststjärnan) börjar blinka, 

Tryck på knappen,  lysdioden börjar blinka displayen visar stop temperaturen (+3 Grader) 

Lufttemperatur -18C istället för  

Tryck o släpp start/stop knappen , froststjärnan + HARD tänds  

 

  Tryck en gång till för att avstanna nedkylningen. 
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Tryck på nedfrysningsknappen 

Tryck på HARD-knappen            (symbolen slutar blinka) 

Tryck och släpp start/stopp-knappen (froststjärnorna + HARD tänds)

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen

NEDFRYSNINGNEDFRYSNING

 Tryck på nedfrysningsknappen (HARD blinkar)

Tryck på HARDknappen (symbolen slutar blinka)

Tryck o släpp start/stopp knappen (froststjärnorna + HARD tänds

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen.

Manuell Avfrostning

Tryck på avvfrostning & pilknappen i 4 sekunder. startar manuell avfrostning 
(automatiskt normalt)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen som bifogas med leveransen.

NEDFRYSNING

Tryck på nedfrysningsknappen (HARD blinkar)

Tryck på HARDknappen  (symbolen slutar blinka)

Tryck o släpp start/stopp knappen (froststjärnorna + HARD tänds

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen.

Manuell Avfrostning

Tryck på avvfrostning & pilknappen i 4 sekunder. startar manuell avfrostning 
(automatiskt normalt)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen som bifogas med leveransen.

NEDFRYSNING

Tryck på nedfrysningsknappen (HARD blinkar)

Tryck på HARDknappen (symbolen slutar blinka)

Tryck o släpp start/stopp knappen   (froststjärnorna + HARD tänds

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen.

Manuell Avfrostning

Tryck på avvfrostning & pilknappen i 4 sekunder. startar manuell avfrostning 
(automatiskt normalt)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen som bifogas med leveransen.

NEDFRYSNING

Tryck på nedfrysningsknappen (HARD blinkar)

Tryck på HARDknappen (symbolen slutar blinka)

Tryck o släpp start/stopp knappen  (froststjärnorna + HARD tänds

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen.

Manuell Avfrostning

Tryck på avvfrostning & pilknappen i 4 sekunder. startar manuell avfrostning 
(automatiskt normalt)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen som bifogas med leveransen.

               Tryck på avvfrostning och pilknappen i 4 sekunder 

Avfrostningen startas manuellt (automatiskt=normalläge)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen  
som bifogas med leveransen

AVFROSTNING

NEDFRYSNING

Tryck på nedfrysningsknappen (HARD blinkar)

Tryck på HARDknappen (symbolen slutar blinka)

Tryck o släpp start/stopp knappen (froststjärnorna + HARD tänds

Tryck en gång till för att avstanna nedfrysningen.

Manuell Avfrostning

 Tryck på avvfrostning & pilknappen i 4 sekunder. startar manuell avfrostning 
(automatiskt normalt)

Ytterligare information finns i den kompletta manualen som bifogas med leveransen.




