
NOHurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET 
WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta en mer fullstendig assistanse, 
vær vennlig å registrere produktet ditt på 
www . whirlpool . eu/ register

Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBESKRIVELSE

FØRSTE GANGS BRUK
Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet 
til strømnettet. Kople apparatet til strømnettet og det vil starte 
automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er 

forhåndsinnstilt ved fabrikken.
Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige 
oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat.

KONTROLLPANEL
1. Indikator for strømbruddalarm
2. Indikator for rask nedkjøling
3. Display for kjøleskapets og frysers 

temperatur
4. Fast freeze indikator
5. Vacation mode indikator
6. On/Stand By knapp
7. STOPP ALARM-knapp
8. Fridge temperature-knapp / Fast cool-

knapp
9. Freezer temperature-knapp / Fast freeze-

knapp
10. Knapp for presisjonskontroll / knapp for 

feriemodus
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PÅ/HVILEMODUS
For å sette produktet i Stand-by, trykk på og hold inne On/Stand By-
knappen i 3 sekunder. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-
indikatoren. Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

KJØLESKAPSTEMPERATUR
For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på knappen for 
kjøleskapstemperatur. Kjøleskapstemperaturen kan justeres mellom +2 
°C og + 8 °C, som vist av display for Kjøleskap- og frysertemperatur.

FRYSERS TEMPERATUR
For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. 
Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist av 
knappen for FRIDGE TEMPERATURE/Fast Cool.

FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)
Bruk funksjonen for hurtig nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten 
i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor 
mengde matvarer legges inn i kjøleskapseksjonen. Trykk på knappen 
FRIDGE TEMPERATURE/Fast Cool for å aktivere Fast Cool funksjonen. 
Indikatoren for hurtig nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen 
deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt 
ved å trykke på knappen FRIDGE TEMPERATURE button/Fast Cool igjen.

FAST FREEZE (RASK INNFRYSING)
En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye 
mat som skal fryses ned, i fryserseksjonen.
Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykk på knappen FREEZER 
TEMPERATURE / Fast Freeze for å aktivere Fast Freeze-funksjonen. 
Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter et døgn kan 
du legge matvarene som skal fryses inn i den midterste fryseseksjonen. 
Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan 
deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen FREEZER TEMPERATURE 
button / Fast Freeze.

PRESISJONSKONTROLLFUNKSJON
Presisjonskontrollfunksjonen er en avansert teknologi som reduserer 
temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket 
være et innovativt luftsystem som arbeider fullstendig uavhengig 
i forhold til kjøleskapet. Frysemerker reduseres med opptil 60% og 
maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. Trykk ganske 

enkelt på knappen for presisjonskontroll for å aktivere eller deaktivere 
presisjonskontrollfunksjonen. Denne funksjonen arbeider på riktig 
måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og - 24 °C.
Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en 
temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen 
automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet. 
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i 
fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av 
automatisk. Dersom Fast freezing (hurtig nedfrysing) er innkoblet, er 
“Presisjonskontrollfunksjonen” sperret inntil funksjonen Fast Freezing 
er slått av.

VACATION MODE (FERIE-MODUS)
Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til 
maskinen i en lengre periode. For å aktivere Vacation (ferie), trykk på 
knappen for presisjonskontroll i 3 sekund. Når funksjonen er aktivert, 
vil det tilhørende symbolet tennes og kjøleskapets vil vise 12°C. 
Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Når 
innstillingen av kjøleskapstemperaturen endres, deaktiveres denne 
funksjonen automatisk. Når denne funksjonen er innkoplet, arbeider 
fryserseksjonen normalt.

SMART DISPLAY *
Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi. For å aktivere 
Smart Display, trykk samtidig på knappen FRIDGE og FREEZER 
temperatur. Når den er aktiv, slås andre knapper og display seg av 
for å minimere forbruket. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere 
denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet 
fra strømforsyningen, men kun reduserer energien som forbrukes av 
eksternt display. Hver gang du ønsker å bruke kontrollpanelet og se alle 
funksjonene, er det tilstrekkelig å berøre en hvilken som helst knapp 
for å aktivere panelet.

VIFTE*
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at 
maten bevares bedre.
Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller 
fuktighetsnivået inne i kjøleskapet. Dersom apparatet har en slik vifte, 
kan det utstyres med antibakterielt filter. Dersom apparatet har en slik 
vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter. Besøk nettstedet eller ta 

kontakt med kundeservicen for å kjøpe filteret.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



LED-LYS
Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å 
få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren 
holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

6TH SENSE
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å 
bevare maten. “6th Sense” aktiveres automatisk når:

• en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
• kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
• Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i 

apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for 
matvarene som oppbevares.

HUMIDITY CONTROL (FUKTIGHETSKONTROLL)*
Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom 
du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, 
som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere 
omgivelser som grønnsaker.

SAMMENBRETTBAR HYLLE *
Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen 
under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye 

flasker eller mugger.

SKUFF I FRYSEREN SOM ER LETT TILGJENGELIG *
Fryserskuffen er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, 
for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.

NO-FROST KJØLESKAPSEKSJON
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på 
bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske 
avrimingsfasen pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles 
deretter opp i en beholder, der det fordamper.

FRESH BOX 0°
Seksjonen Fresh Box 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C 
avhengig av hvilken innstilling som er valgt for kjøleskapstemperatur, 
som er ideell for å:
• oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
• kjøle hurtig ned varm mat;
• fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av 

mikroorganismer).
Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når 
temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på minste temperatur. Husk at 
ved å endre kjøleskapstemperaturen endrer du også temperaturen 
i Fresh Zone 0° seksjonen. Husk at Fresh Box 0° seksjonen er en 
mekanisk funksjon som alltid er aktiv, den kan ikke slås av.

NO-FROST FRYSERSEKSJON
No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i oppbevaringsområdene og 
forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og 
oppbevaringsrommet forblir ryddig.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



HVORDAN BRUKE APPARATET

 

Tegnforklaring

TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, 
drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, 
meieriprodukt, delikatesser, yoghurt

DET KJØLIGSTE OMRÅDET
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, 
kjøtt og fisk

FRUKT OG GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSESEKSJON

SKUFF I FRYSERSONEN
(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.

TABELL MED ALARMER

Alarm type Signal Årsak Løsning

Alarm for åpen dør Varsellampen for åpen 
dør fortsetter å lyse, den 
akustiske alarmen aktiveres og 
Alarmindikatoren blinker.

Døren til kjøleskapet eller 
fryseren har stått oppe i mer enn 
2 minutter.

Lukk døren, eller trykk på Stop 
Alarm for å slå av den akustiske 
alarmen.

Temperaturalarm

Temperaturdisplayet blinker (°C) 
og alarmindikatoren fortsetter å 
lyse.

Inne i fryseren er ikke 
temperaturen tilstrekkelig

Trykk på knappen Stop Alarm;
den akustiske alarmen opphører, 
temperaturdisplayet (°C) blinker 
og alarmindikatoren vil bli 
værende på helt til en temperatur 
< -10°C er nådd.

Alarm for langt strømbrudd
Ikonet for Strømbrudd blir 
værende på, Alarm-indikatoren 
blinker.

Langt strømbrudd, kan føre til at 
den innvendige temperaturen 
øker til 0 °C.

Trykk på knappen Stop Alarm; 
den akustiske alarmen opphører.

Funksjonsfeil Bokstaven “F” blinker på displayet 
(°C).

Produktfeil. Ta kontakt med 
serviceavdelingen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



400011356136

Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
• besøke vårt nettsted docs . whirlpool . eu
• Ved å benytte QR-koden
• Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter 

vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-
Hva må gjøres hvis... Mulige årsaker Løsninger

Kjøleskapet virker ikke. Det kan være problemer med 
strømnettet.

• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt 
med riktig spenning.

• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske 
anlegg

Det er vann i 
avisningspannen.

Dette er normalt i varmt, fuktig vær.
Pannen kan til og med bli halvfull.

• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.

Kantene på apparatets skap, 
som kommer i kontakt med 
tetningslistene på døren, er 
varme å ta på.

Dette er ikke en feil. Dette er normalt 
i varmt vær og når kompressoren er i 
gang.

Lyset virker ikke. Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i On/Stand-by 
modus.

• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens 
elektriske anlegg er effektive.

• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt 
med riktig spenning 

• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen 
for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig 
fra våre ettersalgsservice-sentre eller autoriserte forhandlere.

Det virker som om motoren 
går for mye.

Motorens driftstid avhenger av ulike 
ting: antall døråpninger, mengden mat 
som oppbevares, romtemperaturen, 
innstillingen til temperaturbryterne.

• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.
• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.
• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
• Kontroller at døren lukkes som den skal.

Apparatets temperatur er 
for høy.

Det kan være forskjellige årsaker (se 
"Løsninger").

• › Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.
• Påse at døren er godt lukket igjen.
• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.
• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er 

varmt.
• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller 

hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å 
kjøle ned apparatet innvendig.

Dørene åpner og lukker seg 
ikke riktig.

Det kan være forskjellige årsaker (se 
"Løsninger").

• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.
• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren 

ikke er ute av stilling.
• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.
• Sørg for at apparatet står i vater.


