
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
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 Total No Frost
 Indbygget køleskab og fryser
Kvikreferencevejledning
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Kvikguide
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. Betjeningspanel
2. Lysdiode-belysning
3. Multiflow
4. Glashylde
5. Flaskehylde*
6. Sammenfoldelig hylde*
7. Ekstra skuffe*
8. Knop til multitemperatur*
9. Skuffe til multitemperatur*
10. Humidity control (Fugtighedskontrol) 

knop*
11. Frugt-/grøntsagsskuffe
12. Æggebakke
13. Dørhylder
14. Flaskehylde i døren

Fryseafdeling
15. Lysdiode-belysning*
16. Bakke med let adgang
17. Maker’s blok*
18. Midterste og nederste skuffe (til 

opbevaring af frostvarer)
19. Isterningbakke

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.
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Betjeningspanel

Total No Frost system
Det Total No Frost system forebygger effektivt isdannelse, så besværet omkring manuel afrimning 
undgås, både i fryseren og i kølerummet. Dets ventilationssystem sørger for en perfekt cirkulation af 
kold luft i begge afdelinger og man undgår herved opbygning af is.

On/standby
Tryk på knappen  i 3 sekunder for at sætte apparatet på standby. I Standby-tilstand tænder lyset i 
køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Temperaturdisplay
Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) og temperaturen i fryseafdelingen 
(mellem -16° C og -24° C).
For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som 
findes i den online brugervejledning.

Temperatur i køleafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen .
Anbefalet indstilling: +4° C

Fast Cool (Lynafkøling)
Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at hurtigt at nedkøle køleskabsområdet. Når funktionen er aktiv, 
lyser ikonet . 
Funktionen slår automatisk fra efter 6 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen 

 igen i 3 sekunder.

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

Mindre koldt område
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, 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- & grøntsagsskuffe

Fryserskuffer

Fryseområdets skuffe
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Grænserne for fyldning er betinget af den pågældende konstruktion (kurve, beholdere, flapper, 
skuffer, hylder etc.) eller af de naturlige grænser for fyldning.
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Temperatur i fryseafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen .
Anbefalet indstilling: -18° C

Fast freeze (Lynfrysning)
For at opbevare fødevarerne bedst muligt, skal du bruge lynfrysningsfunktionen før der placeres store 
mængder fødevarer i fryseafdelingen. Tryk på knappen  indtil ikonet  tænder, for at indstille 
funktionen.
Funktionen slukkes automatisk efter 26 timer, eller manuelt ved at vælge en anden temperatur i 
fryseren.
Bemærk: undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt 
skufferne for at optimere indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af 
afdelingen.

Tilstandsknap 
Giver mulighed for at vælge blandt 2 eller flere tilgængelige muligheder.
Tryk 1: Den 1. mulighed vises Party (Festtilstand); Tilstandsknappen lyser
Tryk 2: Den 2. mulighed vises Vacation (Ferietilstand); Tilstandsknappen lyser
Tryk 3: Mulighed slukket (hvis en mulighed er blevet valgt); Tilstandsknappen slukker
Party (Fest) tilstand : Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen.
Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter). Et 
lydsignal angiver når funktionen stopper. Tryk på alarm  knappen eller tilstand  knappen, for at 
slukke for alarmen.
Vacation (Ferie) tilstand  : Du kan bruge denne funktion i tilfælde af at du er væk fra hjemmet 
i en længere periode. Displayet vil vise temperaturen i køleskabsrummet (+12 °C), og ikonet for 
Ferietilstand vil lyse. Når denne funktion 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. En dybdegående 
rengøring (af både køleskabs- og fryserrum) anbefales, før denne funktion aktiveres, for at forhindre 
spredning af bakterier.

Køleafdeling
Multiflow-luftfordeling
Multiflowet fremmer en jævn fordeling af den kolde luft i rummet, for en bedre opbevaring af 
madvarer. Fødevarer kan placeres på enhver hylde i apparatet. Sørg venligst for ikke at blokere 
luftfordelingens åbninger, for herved at sikre dens frie bevægelse.

Multitemperaturzone*
3 temperaturvalg for en optimal opbevaring: kød/fisk; mejeriprodukter; frugt/grøntsager, hvilket 
tilbyder ekstra opbevaringsplads for dine friske grøntsager.
Indstillinger:
Venstre position: kød og fisk
Midterste position: mejeriprodukter (ost og yoghurt)
Højre position: frugt og grøntsager
For en korrekt funktion af multitemperaturzone-skuffen, er det 
nødvendigt at:
• apparatet er tændt
• en af de følgende specialfunktioner ikke er valgt: Standby, 

Cooling-Off (nedkøling slukket), Ferie (i dette tilfælde skal 
fødevarerne fjernes).
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Humidity control (Fugtighedskontrol)*
Drej knappen til venstre hvis du opbevarer grøntsager (hvor der 
anbefales et mere fugtigt miljø), drej knappen til højre hvis du 
opbevarer frugt (hvor der anbefales et mindre fugtigt miljø), drej 
knappen til midterste position, hvis du opbevarer en blanding af 
frugt og grøntsager.

Sammenfoldelig hylde*
Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:

1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.

2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til 
høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende 
hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det 
forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.

3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store 
genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal 
den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned 
igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.
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Fryseafdeling
Isterninger*
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren.
Brug under ingen omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne bakken 
med.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 12 og 24 timer, er angivet på 
typepladen.

Bakke med let adgang
Fryserens bakke er nyttig til at opnå nem adgang til ofte anvendte produkter, fryse eller blot opbevare 
rester eller små emner.

Maker’s blok*
Metalpanelet hjælper med en hurtigere nedfrysning af fødevarerne.
For en nem rengøring, kan metalpanelet fjernes ved at løfte det op fra den 
venstre vinkel.

Generelle oplysninger
Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet 
i denne lynvejledning.
Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle 
lyspærer, og som har et meget lavt forbrug af energi.

Bortskaffelse
Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for at undgå, at børn eller 
dyr kan blive fanget indvendigt.

Udtagning af skufferne
Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. Fryseafdelingen kan også 
anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads.
Efter at have placeret madvarerne på ristene/hylderne skal man kontrollere, at døren lukker korrekt.
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Lyssystem (afhængigt af model)
Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

Dette produkt indeholder 2/4 sidelyskilder med energiklasse F og en 
toplyskilde med energiklasse G

Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

Rengøring
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller 
strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
Brug aldrig skuremidler. 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.
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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.

Fejlfindingsoversigt... Mulige årsager Løsninger

Betjeningspanelet er 
slukket, og apparatet 
fungerer ikke.

Apparatet kan være i On/Standby-
tilstand.
Der kan være et problem med 
strømforsyningen til apparatet.

Aktiver apparatet med knappen On/
Standby.
Undersøg om:
• der er strømsvigt
• stikket sidder korrekt i 

stikkontakten, og den 2-polede 
afbryder (hvis den findes) er i 
den korrekte position (tændt, så 
der kommer strøm til apparatet)

• hjemmets elektriske 
beskyttelsesanordninger virker 
korrekt

• el-kablet er ødelagt.

Den indvendige 
belysning virker ikke.

Pæren skal måske udskiftes. Kontakt det autoriserede 
servicecenter.

Apparatet kan være i On/Standby-
tilstand.

Aktiver apparatet med knappen  
On/Standby.

Temperaturen i 
apparatet er ikke lav 
nok.

Der kan være forskellige årsager 
(se “Afhjælpning”).

Undersøg om:
• lågerne lukker korrekt
• apparatet er opstillet for tæt på 

en varmekilde
• temperaturen er indstillet 

korrekt
• luftcirkulationen gennem 

lufthullerne forneden på 
apparatet er blokeret.

Forkanten på apparatet 
ved lågens pakning er 
varm.

Dette er ikke en fejl. Det hindrer 
dannelse af kondens.

Ingen afhjælpning er nødvendig.

Ikonet  lyser, 
blinker, og et lydsignal 
udsendes.

Alarm for åben låge
Aktiveres, hvis en låge står åben i 
lang tid.

Luk produktets låge, for at slå 
lydsignalet fra.
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Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, 
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.

Fejlfindingsoversigt... Mulige årsager Løsninger

Ikonet  lyser, 
blinker og et lydsignal 
udsendes, mens 
frysertemperaturens 
display blinker med 
den temperatur der er 
nået.

Alarm for strømafbrydelse, 
blackout
Aktiveres i tilfælde af et 
længerevarende strømsvigt, 
der medfører en forøgelse af 
temperaturen i fryseafdelingen.

Bemærk: Man kan ikke indstille en 
anden temperatur for produktet, 
før blackout-alarmen er inaktiveret.

Før du slukker lydsignalet, anbefales 
det, at du er opmærksom på 
temperaturen, der vises på fryserens 
temperaturdisplay, svarende til den 
højeste temperatur, som fryseren 
har nået under strømafbrydelsen. 
Tryk kortvarigt på  knappen, for 
at slukke for lydsignalet. Når der 
er trykket på knappen, vises den 
indstillede temperatur på displayet 
igen. Hvis fryseafdelingen ikke har 
nået den optimale temperatur til 
opbevaring af madvarer, aktiveres 
fryseafdelingens temperaturalarm 
muligvis (jfr. fryseafdelingens 
temperaturalarm). Kontrollér 
fødevaren før du bruger den.

 knappen lyser, 
frysertemperaturens 
display blinker, og et 
lydsignal udsendes.

Temperaturalarm for 
fryseafdelingen
Alarm for temperatur i 
fryseafdelingen angiver, at 
temperaturen i fryseafdelingen 
ikke er optimal. Dette kan ske: Når 
apparatet tages i brug første gang, 
efter afrimning og/eller rengøring, 
når der er lagt en større mængde 
madvarer i fryseafdelingen, eller 
når fryserens låge ikke er lukket 
korrekt.

Tryk kortvarigt på  knappen, for 
at slukke for lydsignalet: Fryserens 
temperaturdisplay stopper med 
at blinke.  knapperne slukker 
automatisk når de optimale 
temperaturbetingelser er nået. Hvis 
fryseafdelingens temperaturalarm 
varer ved, skal man kontakte det 
autoriserede servicecenter.

Bogstaverne “F” 
og "E" blinker på 
displayet.

Alarm for fejlfunktion
Alarmen angiver en fejl i en teknisk 
komponent.

Kontakt et autoriseret servicecenter.
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