
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 strømforsyningen og drej på termostatens 
drejeknap, for at tænde for apparatet.

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).

BETJENINGSPANEL
1. Styrelampe for temperatur (rød 

alarmindikatorlampe)
2. Styrelampe for drift (grøn indikatorlampe)
3. Alarmkontakt for åben dør
4. Styreknop til temperatur (termostat)1. 2. 3. 4.

INDIKATORLAMPE TIL TEMPERATUR OG BETJENING (GRØNT OG 
RØDT LYS)
Kontroller, at spændingen som er indikeret på typepladen inde 
i fryseområdet stemmer overens med spændingen i dit hjem. 
Jordforbindelsen til dette apparat er lovbestemt. Producenten 
accepterer intet ansvar for skader til personer eller materialer, som 
skyldes en manglende overholdelse af dette krav.
Når apparatet er tilsluttet, og hvis termostatknoppen ikke er placeret 
på • symbolet, vil de grønne og røde indikatorlamper (punkt 1 og 2 
på kontrolpanelet) lyse. Den grønne indikatorlampe er altid tændt, og 
indikerer driften af apparatet. Den røde indikatorlampe forbliver tændt, 
indtil den indstillede driftstemperatur er opnået. Den vil lyse igen når 
temperaturen inde i fryseren stiger pga. en ofte eller forlænget åbning 
af døren, eller når apparatet er fyldt med friske fødevarer som skal 
indfryses.

ALARMKONTAKT FOR ÅBEN DØR
Dette apparat er udstyret med en akustisk alarm, som lyder når døren 
efterlades åben.

STYREKNOP TIL TEMPERATUR (TERMOSTAT) 
Termostaten styrer temperaturen inde i apparatet.  
Positionen • indikerer, at apparatets drift er afbrudt.
Ved normale omgivelsesbetingelser (temperaturer mellem +20°C 
og +25°C), anbefaler vi, at du justerer termostatens styreknop til den 
mellemste position. For at opnå koldere eller varmere temperaturer ift. 
-18°C, skal du dreje termostatens styreknop til den højeste eller laveste 
indstilling. Vi minder dig om, at de interne temperaturer påvirkes af 
apparatets placering, temperaturen i den omgivende luft, og hvor tit 
døren åbnes. Indstillingen af termostaten skal måske varieres for at 
tage hensyn til disse faktorer. For at kontrollere temperaturen for de 
opbevarede fødevarer, skal du placere termometeret (hvis leveret) 
under fødevarerne; hvis det placeres på fødevarerne vil det indikere 
lufttemperaturen, hvilket ikke svarer til de opbevarede fødevarer.
Anbefalet indstilling:
Fryseafdeling: MIDDEL

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt 
opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

OPBEVARING AF FRISKE MADVARER

Forklaring

FRYSERSKUFFER

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

* Findes kun på visse modeller



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.

* Findes kun på visse modeller



FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt... Mulige årsager Løsninger

Apparatet virker ikke. Der kan være et problem med 
strømforsyningen til apparatet.

Undersøg om:
• der er strømsvigt;
• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den dobbeltpolede 

afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt);
• husholdningens elektriske sikkerhedsanordninger fungerer;
• el-kablet ikke er ødelagt;
• termostatknappen ikke er drejet over på “•”.

Den indvendige belysning 
virker ikke.

Det kan være nødvendigt at udskifte 
pæren.

Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske assistance, 
ved behov for udskiftning.

Den indre temperatur i 
afdelingerne er ikke kold 
nok.

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

Kontrollér, om:
• at dørene er lukket korrekt;
• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;
• temperaturen er indstillet korrekt;
•  luftcirkulationen gennem ventilationsristene forneden på 

apparatet er blokeret.

Apparatet er meget 
støjende.

Apparatet er ikke monteret korrekt. Kontroller at apparatet er nivelleret.

Kraftig isdannelse i 
fryseafdelingen.

Døren til fryseafdelingen er ikke lukket 
korrekt.

• Kontroller, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren lukkes 
helt.

• Afrim fryseafdelingen.
• Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt.

Forkanten på apparatet ved 
lågens pakning er varm.

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

Indgreb er ikke nødvendigt.

Hvis den røde 
indikatorlampe er tændt 
kontinuerligt eller blinker, 
er den interne temperatur 
for høj.

Apparatet er ikke monteret korrekt. Kontrollér, om:
• døren er ikke lukket korrekt;
• termostatens styreknop er indstillet korrekt (se kapitel "Justering 

af temperatur");
• fryseren er ikke i nærheden af en varmekilde;
• der er en stor opbygning af frost på de indvendige vægge;
• luftflowet er begrænset.

Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:
• Besøge vores website docs . whirlpool . eu
• 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.

* Findes kun på visse modeller
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