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PRODUKTBESKRIVELSE
A. Kjøleseksjon
1. Frukt- og grønnsakskuff
2. Hyller og plass til hyller
3. Termostatbryter / lys
4. Dørbalkonger
5. Flaskehylle
6. Uttakbar flaskeholder
7. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og

grønnsakskuffen)
8. Isterningbrett
9. Innside av dør til lavtemperaturseksjon

B. Lavtemperaturseksjon (noen 
versjoner)

Kaldeste sone

Svalsone

Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret
kan variere fra modell til modell.
Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke
vaskes i oppvaskmaskin.

Merk: Lukk motdøren!

BETJENINGSPANEL 
A. Termostatbryter
B. Lysbryter
D. Referansemerke for termostatbryter
E. Lyspære
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Dette apparatet er et automatisk kjøleskap eller et
kjøleskap med en stjerners
lavtemperaturseksjon.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Kjøleskapet fungerer ved en omgivelsestemperatur på
mellom +16°C og +32°C.

Igangsetting av kjøleskapet
Koble apparatet til strømnettet.
Ved hjelp av termostatbryteren kan man justere
temperaturen i kjøleseksjonen og opprettholde
ytelsene inne i lavtemperaturseksjonen.

Justere temperaturen
Dersom du ønsker å endre temperaturen i
kjøleseksjonen, dreies termostatbryteren:
• på et lavt tall 1-2/MIN dersom du ønsker en

MINDRE KALD oppbevaringstemperatur,
• til stillingen 3-4/MED dersom du ønsker en

MIDDELS oppbevaringstemperatur,
• på et høyt tall 5-7/MAX dersom du ønsker en

KALDERE oppbevaringstemperatur.
Termostat på •: Apparatets funksjoner og belysningen
er skrudd av.

Merk:
Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i
de to seksjonene.
Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Oppbevaring av matvarer i kjøleseksjonen
Plasser de forskjellige matvarene slik som vist på
illustrasjonen
A. Kokte matvarer
B. Fisk, kjøtt
C. Frukt og grønnsaker
D.Flasker
E. Egg
F. Smør, meieriprodukter
Merk:
• Avstanden mellom hyllene og bakveggen i

kjøleseksjonen gjør at luften kan sirkulere fritt.
• Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i

kjøleseksjonen.
• Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.
• Det er normalt at oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold (f. eks: salat) kan føre til at det

dannes kondens i de nederste skuffene og/eller på de midtre hyllene. Dette har ingen innvirkning på
apparatets funksjon. Det anbefales likevel å pakke inn grønnsakene, slik at det ikke dannes kondens.

BRUK AV KJØLESEKSJONEN
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BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN 
Lavtemperaturseksjonen (noen versjoner) er 
stjerners.
Når det gjelder oppbevaringstiden for frysevarer, se
holdbarhetsdatoen på pakningen.
Når du kjøper frysevarer, må du forsikre deg om at:
• Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene

ikke har blitt forringet. Dersom pakken buler ut eller det
er våte flekker på den, er den ikke blitt oppbevart riktig og
kan ha vært utsatt for en delvis opptining.

• Kjøp alltid frysevarene til sist når du gjør innkjøp, og frakt
dem hjem i kjølebag.

• Legg dem i lavtemperaturseksjonen med én gang du
kommer hjem.

• Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i
løpet av et døgn.

• Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dette til et
minimum.
Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.

• Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring
av frysevarene.

Produksjon av isterninger
• Fyll isterningbrettet 3/4 fullt med vann og plasser det i

bunnen av lavtemperaturseksjonen.
Hvis brettet skulle fryse fast, må man ikke bruke skarpe
gjenstander for å få det løs.
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For at apparatet skal fungere optimalt anbefaler vi å
avrime lavtemperaturseksjonen når islaget på veggene
har en tykkelse på cirka 3 mm eller i hvert fall minst 2
ganger i året.
Avrimingen bør foretas når det er minimalt med
matvarer i seksjonen.
1. Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i

avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og
plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.

2. Ta ut støpslet.
3. La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen av

islaget på veggene i seksjonen.
4. Fjern smeltevannet med en svamp.
5. Rengjør innsiden av apparatet med en svamp fuktet i

lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk skurende midler.
6. Skyll og tørk grundig.

• Merk: For å unngå varige skader på lavtemperaturseksjonen, må det ikke benyttes skarpe
gjenstander eller kunstig varme til å fjerne isen på veggene.

AVRIMING OG RENGJØRING AV
LAVTEMPERATURSEKSJONEN 

Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i kjøleseksjonen
viser at apparatet er i ferd med å avrime seg. Smeltevannet
renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter
opp i en skål, der det fordamper.
Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende
redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut.
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
• Benytt en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et

nøytralt rengjøringsmiddel.
• Skyll og tørk med en myk klut.
Ikke bruk skurende midler.

RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN 
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• Rengjør jevnlig ventilasjonsåpningene bak på apparatet med

støvsuger eller med en børste.
• Rengjør utsiden med en myk klut.

Feriefravær
1. Tøm kjøle- og lavtemperaturseksjonen.
2. Ta ut støpslet.
3. Avrim lavtemperaturseksjonen. Rengjør og tørk begge

seksjonene.
4. La begge dørene stå åpne, slik at det ikke dannes

innestengt lukt.

• Unngå å utsette produktet for høye temperaturer og direkte sollys eller å plassere det nær varmekilder,
da dette fører til økt energiforbruk.

• Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.
• Legg matvarer som skal tines i kjøleskapet, og utnytt på den måten den kalde temperaturen til det

frosne produktet.
• Hold døren åpen minst mulig.
• Ikke sett varme matvarer inn i kjøleseksjonen.
• Ikke la døren til lavtemperaturseksjonen stå åpen.

RÅD OM ENERGISPARING 
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1. Apparatet virker ikke.
• Er det strømbrudd?
• Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
• Er hovedbryteren slått på?
• Er sikringene i orden?
• Står termostaten på •?

2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.
• Lukker dørene seg ordentlig igjen?
• Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
• Er termostaten riktig innstilt?
• Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?

3. Temperaturen i kjøleseksjonen er for kald.
• Er termostaten riktig innstilt?

4. Det er vann i bunnen av apparatet.
• Er dreneringshullet for smeltevann tilstoppet?

5. Interiørlyset virker ikke.
Kontroller først punkt 1, deretter:
• Ta ut støpslet.
• Skift ut pæren med en med samme antall watt eller den

maks. effekten som er oppgitt ved lampedekslet.
• Skru pæren ut mot urviserne som vist på illustrasjonen.

6. Overdreven rim-/isdannelse i lavtemperaturseksjonen.
• Er døren til lavtemperaturseksjonen lukket ordentlig igjen?

Merk:
• Når apparatet er i drift er det normalt at det kan høres forskjellige slags lyder (gurgling og hvisling).

FEILSØKINGSLISTE 
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Før Service kontaktes:
1. Kontroller om du kan løse problemet på egen

hånd (se “Feilsøkingsliste“).
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet

er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles
apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas
etter en time.

3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall
service.

Oppgi:
• hva som er feil,
• modell,
• servicenummer (tallet som står etter ordet

SERVICE på typeplaten ved siden av frukt- og
grønnsakskuffen),

• din adresse,
• ditt telefonnummer.

Merk:
Omhengsling av døren utført av våre
teknikere dekkes ikke av garantien.

SERVICE

• Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en
varmekilde (minimumsavstander: 30 cm fra kull-
og oljeovner, 3 cm fra elektriske ovner og
platetopper).

• Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon.

• Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.
• Rengjøre innvendig (se spesielle kapitler).
• Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling
• Elektrisk tilkobling må skje i henhold til

gjeldende forskrifter.
• Spenning og strømforbruk er oppgitt på

typeplaten ved siden av frukt- og
grønnsakskuffen.

• Det er påbudt å jorde apparatet.
Produsenten fraskriver seg ethvert og alt
ansvar for eventuelle personskader og/eller
materielle skader som skyldes at disse
bestemmelsene ikke er overholdt.

• Dersom støpslet og stikkontakten ikke passer
sammen, må stikkontakten skiftes ut av en
kvalifisert elektriker.

• Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter

Elektrisk frakobling
• Det må være mulig å frakoble apparatet, enten

ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en
topolsbryter plassert over stikkontakten.

INSTALLASJON 


