
DAOversigtsvejledning

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

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet 
tages i brug.

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.
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2.6. 1. Temperaturdisplay
2. Fyserens temperatur - Fast freeze 

(Lynfrysning)
3. Inaktivering af lydsignal
4. Blackoutalarm
5. Funktionen Eco Night
6. On/standby

ON/STANDBY
Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. 

I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet 
genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.
Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

TEMPERATURDISPLAY
Displayet kan skiftevis vise fryseafdelingen mellem (-16°C og -24°C).
Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og 
opbevaringstider i brugsvejledningen, for at undgå forøget madspild.

  INAKTIVERING AF LYDSIGNALET
Tryk kortvarigt på knappen  , for at slukke for lydsignalet.

TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen “Freezer” 
(Fryser).
Anbefalet indstilling:
Fryseafdeling: -18° C

 FAST FREEZE ( LYNFRYSNING)
Tryk på knappen “Freezer” (Fryser) i 3 sekunder, 24 timer før 

der lægges større mængder friske madvarer 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 mellem de friske og de allerede 
indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt skufferne for at optimere 
indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af 
afdelingen.

 ALARMEN BLACK OUT 
Denne alarm udløses i tilfælde af et længerevarende strømsvigt, 

som har gjort at temperaturen i fryseafdelingen er steget. Den 
røde indikator blinker  og der udløses et lydsignal, som forbliver 
aktivt, indtil lågen lukkes. Fryseafdelingens temperaturindikatorer 
blinker muligvis. Tryk kortvarigt på knappen “Alarmslukning” 
, for at slukke for signalet. Hvis fryseafdelingen endnu ikke har nået 
den optimale temperatur til den optimale opbevaring af madvarer, 
udløses temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér 
fødevaren før du bruger den.

 FUNKTIONEN ECO NIGHT (ØKO NAT)
Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets 

energiforbrug til lavlastperioden (normalt om natten), hvor der er 
mere elektricitet til rådighed, og tariffen er lavere end om dagen 
(gælder kun i visse lande, der anvender et system med flere tariffer 
på basis af lavlastperioder - få oplysninger om tariftidspunkterne 
hos dit el-selskab). Tryk på knappen Eco Night på det tidspunkt, hvor 
lavlastperioden starter (afhænger af det pågældende el-selskabs 
specifikke tariftidspunkter), for at aktivere funktionen. For eksempel 
skal der trykkes på knappen kl. 22:00, hvis lavlastperioden med lavere 
tarif starter på det tidspunkt. Når kontrollampen lyser, er funktionen 
aktiv. Når funktionen er blevet aktiveret funktionen, begynder 
apparatet automatisk at tilpasse forbruget af energi afhængigt af 
tidspunktet (dvs. det forbruger mere energi om natten end om dagen).
Vigtigt: For at kunne fungere korrekt, skal funktionen være aktiv både 
om natten og om dagen. Funktionen forbliver aktiveret, indtil den 
inaktiveres (den inaktiveres også i tilfælde af et strømsvigt, eller hvis 
apparatet slukkes). Funktionen kan afbrydes, ved at der atter trykkes på 
knappen. Når kontrollampen er slukket, er funktionen ikke aktiv.
Bemærk: Apparatets erklærede energiforbrug henviser til brug med 
inaktiveret Eco night funktion.

 FREEZE CONTROL (FRYSEKONTROL)
“Frysekontrol” er en avanceret teknologi, som reducerer 

temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum, takket 
være et innoverende luftsystem, der er fuldstændigt uafhængigt af 
køleskabet. Forfrysninger reduceres op til 50% og fødevarerne bevarer 
deres oprindelige kvalitet og farve. Funktionen “Freeze Control” 
aktiveres/inaktiveres ved at trykke i 3 sekunder på knappen “Eco Night” 

. Funktionen virker korrekt inden for et defineret temperaturinterval: 
mellem -22°C og -24°C. Når funktionen er aktiveret og den aktuelle 
temperatur i fryseren indstilles på en varmere indstillingsværdi end 
-22°C, indstilles temperaturen automatisk på -22°C, for at passe til 
arbejdsintervallet. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer 
fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen 
automatisk fra. Hvis “Lynfrysning” er aktiveret hæmmes funktionen 
“Freeze Control” indtil funktionen “Lynfrysning” slukkes.

* Findes kun på visse modeller
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OPBEVARING AF FRISKE MADVARER
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Forklaring

FRYSERSKUFFER

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

FRYSEAFDELING
Lynfrysning af friske madvarer
1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for 

funktionen Lynfrysning/Lynafkøling* mindst fire timer før madvarerne 
tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under 
optøningsfasen.

2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. 
Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For 
at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, 
at placere en absorberende klud i bunden af   fryseren og vride den 
regelmæssigt. 

3. Rengør og aftør omhyggeligt fryseafdelingen.

4. Tænd for apparatet og læg madvarerne i igen. For at fjerne isen på 
STOP FROST* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet 
nedenfor.

Isterninger*
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under 
ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at 
fjerne isen.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt 
tidsrum, er anført på typepladen.
Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. 
Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er 
blevet fyldt.

Lyssystem (afhængigt af model)

Dette produkt indeholder en lyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder 
med energiklasse F

Dette produkt indeholder en lyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder 
med energiklasse F, og en toplyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder en toplyskilde med 
energiklasse G

GENERELLE OPLYSNINGER 
Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, 
medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i 
køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end 
traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for 
at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.



FEJLFINDING

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.

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, 
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);

• de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt;
• el-kablet er ødelagt.

Den indvendige belysning 
virker ikke.

Muligvis skal pæren udskiftes. Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.

Apparatet kan være i On/standby-
tilstand.

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.

Temperaturen i apparatet er 
ikke kold nok.

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

Kontrollér, om:
• lågerne lukker korrekt;
• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;
• temperaturen er indstillet korrekt;
• luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.

Forkanten på apparatet ved 
dørens pakning er varm.

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

Ingen afhjælpning er nødvendig.

Det røde  ikon blinker og 
der høres et lydsignal.

Alarmen åben låge
Alarmen aktiveres, når køle- og/eller 
fryseafdelingens låge står åben i lang 
tid.

Luk den åbne låge, for at slukke for lydsignalet.

Det røde   ikon blinker, 
der høres et lydsignal og 
ikonet  aktiveres.

Alarm for strømafbrydelse
Denne alarm aktiveres, når der er en 
langvarig afbrydelse af strømforsyning, 
som har forårsaget en stigning i 
temperaturen i fryseren.
Bemærk: Du kan ikke indstille en anden 
temperatur for produktet, indtil alarmen 
for strømafbrydelse er deaktiveret.

Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på 
den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den 
højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. 
Tryk kortvarigt på knappen “Deaktivering af lydsignal” for at slukke for 
lydsignalet.
Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur 
igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur 
for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis 
(se temperaturalarm). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de 
anvendes.

Det røde   ikon lyser 
(uden at blinke), der høres 
et lydsignal og fryserens 
temperaturdisplay blinker.

Temperaturalarm for fryseafdelingen
Alarm for temperatur i fryseafdelingen 
angiver, at temperaturen i 
fryseafdelingen ikke er optimal. 
Dette kan forekomme: Ved første 
gangs brug, efter afrimning og/eller 
rengøring, i tilfælde af indfrysning 
af større mængder madvarer, eller 
når fryseafdelingens låge ikke lukker 
ordentligt.

Tryk kortvarigt på knappen “Deaktivering af lydsignal” for at slukke 
for lydsignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når 
den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. 
Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen 
aktiveres igen.

Det røde   ikon lyser, 
der høres et lydsignal og 
bogstavet “F” blinker på 
displayet.

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

Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen “Deaktivering af 
lydsignal” for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation 
kan findes ved at:
• besøge vores website docs . whirlpool . eu og parts - selfservice . whirlpool . com
• Ved hjælp af QR Code
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du 

kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder 
også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen https://eprel.
ec.europa.eu.
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