
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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 Space 400
 Indbygget 70 cm Køleskab-Fryser
Hurtig oversigt

DA

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.

Tak for dit valg af



4

Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET  
KITCHENAID PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/
register, for at modtage en mere komplet assistance

 Læs sikkerhedsanvisningerne 
med omhu, før apparatet 
tages i brug.

Køleafdeling
1. Kontrolpanel
2. Lysdiode-belysning
3. Ventilator og antibakterielt/

deodorantfilter*
4. Glashylde
5. “Haute Cuisine”*
6. Skuffer til Snack og Delicate varer*
7. Udtagelig “Sliding tray“*
8. Frugt-/grønsagsskuffe
9. Typeplade* (ved siden af Frugt- og 

grønsagsskuffen)
10. Æggebakke*
11. Dørhylder
12. Flaskehylder*

Fryseafdeling
13. Stop Frost*
14. Øverste skuffe (til opbevaring af frosne og 

dybfrosne varer og indfrysningsområde)
15. Midterste og nederste skuffe (til 

opbevaring af frostvarer)
16. Isterningbakke

Ved førstegangsbrug
Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet 
til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er 
allerede indstillet på fabrikken.
Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte 
opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på 
dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at temperaturalarmen har 
grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmen.

Produktkomponenter og -egenskaber

* Findes kun på visse modeller
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Bemærk: Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylder kan tages ud.
Funktioner, tekniske data og illustrationerne kan variere afhængigt af model.

Koldt område
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, 
marmelade
Koldere område
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
Koldeste område
Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk
Frugt- & grønsagsskuffe
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* Findes kun på visse modeller

Betjeningspanel

Fresh control
Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. 
Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også 
tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. 
ventilatorbeskrivelsen).

Blæser*
Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af 
madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt. Du kan 
tænde/slukke for ventilatoren ved at trykke i 3 sekunder på Fast Freeze (Lynfrysning) og Freezer 
(Fryser)  . Displayets lys vil blinke, og der aktiveres et enkelt lydsignal, hvis ventilatoren er tændt, 
eller displayets lys vil blinke og lydsignalet aktiveres to gange, hvis ventilatoren er slukket. Hvis 
rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren 
være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at 
reducere energiforbruget.
Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af 
apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.
Bakteriefilter*
Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. 
Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

On/standby 

Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at slukke for apparatet (i Standby-tilstand, to tankestreger tænder 
på displayet). Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.
Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

Temperaturdisplay
Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) eller temperaturen i 
fryseafdelingen (mellem -16° C og -24° C).

Temperatur i køleafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med ikonet “Fridge” (køleskab).

Fast Cool (Lynafkøling)

Tryk på knappen  inden der lægges en større mængde friske fødevarer i køleafsnittet.
Funktionen er aktiv, når ikonet  lyser. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller den kan 
deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen “Fridge” (Køleskab) igen i 3 sekunder.

Deaktivering af lydsignal  
Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

Temperatur i fryseafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med ikonet “Freezer” (fryser).
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Fast freeze (lynfrysning)

Tryk på knappen  24 timer før der skal lægges en stor mængde fødevarer til frysning i 
fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet . Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 
timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen “Freezer” (fryser) igen i 3 sekunder.
Bemærk: Undgå direkte berøring af friske fødevarer med allerede indfrosne varer. Skufferne kan tages 
ud og fødevarerne kan lægges direkte i bunden af afsnittet, for at optimere indfrysingens hastighed.

Vacation (Funktionen ferie) 
Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær. Tryk på knappen  i 3 sekunder for 
at tænde for funktionen. Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (+12° C) og ikonet tændes. Når 
funktionen er aktiveret, skal letfordærvelige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, 
så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryserens 

indstillede temperatur ændres dog ikke. Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at slukke for funktionen .

Udtagning af skuffen og “Sliding tray” (udtagelig hylde)

21

1 2

21 1
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Rengøring
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller 
strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.
Anvend ikke damprensere.
Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol 
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning 
af varmt vand og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til 
indvendig rengøring af køleskabet.
For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet skal 
afløbshullet på køleskabets bagvæg nær frugt- og grønsagsskuffen, 
rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj.

Fejlfinding
Før kundeservice kontaktes:
1. Genstart apparatet, for at være sikker på, at problemet ikke er blevet løst. Gentag, om nødvendigt, 

denne handling efter en time.
2. Afvikl de anførte kontroller i afsnittet Fejlfinding i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.

eu, og tænd herefter apparatet igen.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet varer ved.
Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og 
model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse 
oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.

Den komplette brugsvejledning står til rådighed på vores website www.kitchenaid.eu.
Her vil du desuden finde mange flere nyttige oplysninger om dine produkter, så som inspireren-
de opskrifter, skabt og afprøvet af vores "brand ambassadors" eller det nærmeste KitchenAid 
skolekøkken.
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