
Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter ut lyspæren, og følg instruksjonene alt etter 
typen belysning i apparatet ditt.
Skift ut lyspæren med en ny av samme type og som kan fås fra serviceavdelingen og autoriserte 
forhandlere.

Belysning type 1)
1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Lyspæren inne i apparatet er av bajonett-typen og skal 

ikke skrus ut men dras ut som vist med pilen.
3. Etter utskifting settes dekslet på plass. Vent 5 minutter 

før apparatet kobles til igjen.

Belysning type 2)
For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist på figuren. 
Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.

Belysning type 3)
Dersom apparatet er utstyrt med diodelys, må du henvende deg til serviceavdelingen ved 
utskifting.

Sammenlignet med tradisjonelle lyspærer, varer 
diodepærene lengre, gjør det innvendige lyset 
bedre og tar hensyn til miljøet
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Rengjør jevnlig apparatet med en klut og en blanding av lunkent 
vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap. Bruk aldri 
skurende produkter. For at avrimingsvannet skal renne ut jevnt 
og korrekt, rengjøres avløpshullet på bakveggen i kjøleskapet 
ved frukt- og grønnsakskuffene jevnlig ved hjelp av medfølgende 
redskap (se figur).
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må du ta støpslet 
ut av stikkontakten eller koble apparatet fra strømnettet.
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Koble apparatet til strømnettet.
På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har 
koblet seg inn: Trykk på utkoblingsknappen for lydalarmer. På modellene med bakterie- og /
luktfilter plasseres dette i viften som vist på filterpakningen.
Merk: Etter at apparatet er satt igang, må du vente 4/5 timer til apparatet når den riktige 
oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

VEDLIKEHOLD AV APPARATET 
OG RENHOLD 

UTSKIFTING AV LYSEPÆREN ELLER 
LEDPÆREN (avhengig av modell)
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Koble apparatet fra strømnettet, tøm, avrim (om nødvendig) og rengjør det. La dørene stå på gløtt, 
slik at luften kan sirkulere inne i seksjonene. Dette vil hindre at det dannes mugg og dårlig lukt.

NÅR APPARATET IKKE ER I BRUK

Hold dørene lukket, dermed holder den oppbevarte maten seg kald så lenge som mulig. Ikke frys 
inn igjen delvis opptinte matvarer. Ved lengre avbrudd kan det hende at også blackout -alarmen 
aktiveres (avhengig av modell).

VED STRØMBRUDD

Kjøleseksjonen brukes til oppbevaring av ferske matvarer og drikker.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i seksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime 
seg. Vannet fra avrimingsprosessen renner ned gjennom et avløpshull og samles deretter opp i en 
beholder, der det fordamper.
Avhengig av modellen kan apparatet være utstyrt med en spesiell boks for ("Kjøtt og fisk" eller 
"Null grader") som er ideell for oppbevaring av ferskt kjøtt og fersk fisk.
Viktig: Kjøleskapstilbehør må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

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

Merk: Ved høy luftfuktighet i kjøleseksjonen kan det dannes kondens, spesielt på glasshyllene. 
I det tilfellet anbefales det å lukke beholdere som inneholder væsker (f.eks. gryter fulle av mat), 
pakke inn matvarer med høyt væskeinnhold (f.eks: grønnsaker) og sette temperaturen til et 
varmere verdi.

Fjerne frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modellen)
Dersom apparatet kun er utstyrt med frukt- og grønnsakskuff, anbefaler vi å tømme (og eventuelt 
fjerne) de to nederste dørbalkongene for å gjøre det enklere å trekke ut skuffen.

Vifte og antibakterielt/luktfritt filter (avhengig av modellen)
Viften gir en jevn temperaturfordeling inne i seksjonen, slik at maten oppbevares bedre og den 
overflødige fuktigheten reduseres. Ikke blokker viften. Viften kan aktiveres/deaktiveres manuelt (se 
hurtigreferansen). Når den er aktivert fungerer den automatisk ved behov.

KJØLESEKSJONEN 



Fryseseksjonen  kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer (så lenge som 
oppgitt på pakningen) og innfrysing av ferske matvarer. Mengde ferske matvarer som kan 
fryses inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten; plasser matvarene i fryserseksjonen (se 
hurtigveiledningen for start), la det være tilstrekkelig plass rundt pakkene slik at luften kan 
sirkulere fritt. Det anbefales ikke å fryse inn igjen delvis opptinte matvarer. Det er viktig å 
pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet eller kondens kan trenge inn.
Du må aldri legge varme matvarer inn i apparatet, da sparer du energi og forlenger apparatets levetid.
Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke 
temperaturen inne i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av 
termostaten.
Fryse isbiter
Fyll isterningbrettet (noen versjoner) 2/3 fullt med vann og plasser det i fryseseksjonen. Du må 
aldri bruke skarpe gjenstander for å få isen løs.
Fjerne kurvene (avhengig av modell)
Trekk skuffene ut så langt det går, løft dem litt og ta dem ut. For å få bedre plass kan 
fryseseksjonen brukes som følger.

A) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur A, fjerner du de 
øvre skuffene og/eller dørene. Den nedre skuffen må være på plass. 
Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten på ristene/
hyllene.

B) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur B, kan du fjerne 
alle skuffene eller dørene. Påse at døren lukkes skikkelig når du har 
plassert maten på ristene/hyllene.

Fjerne døren (noen versjoner)
Åpne døren og fjern bolten som i figur C.
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Det er ikke nødvendig å utføre avriming på nofrost modellene.
For de andre modellene anbefaler vi å avrime fryseren 2 ganger i året dersom det er rim innvendig 
eller når det har dannet seg større mengder rim (3 mm tykkelse). 
Rimdannelse er normalt. 
Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger 
av omgivelsestemperaturen og fuktighet, og hvor ofte døren åpnes. 
For å avrime skapet, slå av apparatet og ta ut alle matvarene. La 
døren stå åpen for å fremskynde smeltingen. På apparatene der 
fryseseksjonen befinner seg under kjøleseksjonen, kan du trekke ut 
dreneringsrøret for avrimingsvann (se figur) og sette en bolle under 
avløpet.
Sett dreneringsrøret på plass etter operasjonen og pass på ikke å 
etterlate vannrester. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk 
godt.
Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN  
(avhengig av modellen)

FRYSESEKSJON 

A

B

C
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Kjøtt- og fiskeboksen ble utformet spesielt for å holde mat ferskere 
lenger, uten å endre ernæringsverdier eller den opprinnelige 
friskheten.
Ikke oppbevar frukt eller grønnsaker i denne boksen, ettersom 
temperaturen kan falle under 0 °C. Dette kan føre til at vann i maten 
fryser.

Temperaturjustering
Temperaturen inne i kjøtt & fisk-seksjonen indikeres av viseren på seksjonsdøren, og avhenger av 
den generelle temperaturen i kjøleseksjonen.
Det anbefales å stille inn temperaturen i kjøleseksjonen på mellom +2° og +6°.
For å vite om temperaturen i kjøtt & fisk-seksjonen er riktig, se bildene under:

Viktig: når funksjonen er aktivert og matvarer med høyt vanninnhold befinner seg i seksjonen, kan 
det danne seg kondens på hyllene. I så fall kan du midlertidig deaktivere funksjonen.

Fjerning av kjøtt & fisk seksjonen:
For å sikre riktig bruk av produktet, egnet oppbevaring av matvarer 
og optimere energiforbruket, anbefaler vi at seksjonen for kjøtt & 
fisk ikke fjernes dersom symbolet  (se hurtigveiledningen) ikke 
er til stede på kontrollpanelet. I alle andre tilfeller kan kjøtt & fisk 
seksjonen fjernes for å få bedre plass inne i kjøleskapet.
Gå frem på følgende måte:
1. Fjern seksjonens skuff (Figur 1).
2. Fjern skuffens deksel ved å slippe opp klipsene på undersiden 
(Figur 2).
For å plassere kjøtt & fisk seksjonen tilbake på plass, påse at 
skuffens deksel er montert før skuffen settes inn og apparatet 
aktiveres.
3. Trykk på knappen til “kjøtt & fisk seksjonens funksjon ” på 
kontrollpanelet i 3 sekunder, helt til den gule varsellampen slukkes.
For å optimere energiforbruket, anbefaler vi at kjøtt & fisk seksjonen 
deaktiveres og at dens komponenter fjernes (bortsett fra hyllen over 
grønnsaksskuffene).

KJØTT- og FiSKeBoKS (avhengig av modell) 

Når viseren er i feltet til venstre, må 
temperaturen i kjøleseksjonen økes.

Når viseren befinner seg i midtfeltet, er 
temperaturen riktig.

Når viseren er i feltet til høyre, må 
temperaturen i kjøleseksjonen senkes.

Fig. 1

Fig. 2
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“Nullgrad”-boksen er utviklet for å opprettholde en lav 
temperatur og en riktig fuktighet for holde matvarene 
friske lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og 
vintergrønnsaker).

Aktivere og deaktivere boksen
Temperaturen inne i boksen, når den er aktiv, er ca. 0 °.

For å aktivere seksjonen, trykk på knappen  
vist i figuren i mer enn ett sekund, 
til symbolet tennes

Det tente symbolet indikerer at seksjonen 
virker. Trykk på knappen igjen i mer  
enn ett sekund for å deaktivere seksjonen

De følgende faktorer er viktige for at “Nullgraders”-boksen fungerer som den skal:
- kjøleseksjonen må være slått på
- temperaturen i kjøleskapet må være mellom +2 °C og +6 °C
- boksen må være satt inn for å muliggjøre aktivering
-  ingen spesialfunksjoner, som Standby, Kjøling Av, Ferie, som deaktiverer produktet eller 

kjøleskapsseksjonen er valgt.
Hvis noen av disse spesialfunksjonene er valgt, må “Nullgraders”-boksen deaktiveres manuelt, 
og fersk mat som måtte befinne seg der må fjernes. 

Merk:
- dersom symbolet ikke tennes når boksen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn; - 

dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på 

betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Hvis skuffen er satt inn, blir symbolet aktivt igjen
- uavhengig av tilstanden til boksen, kan en høre en svak lyd: dette er normalt og det er ingen 

grunn til å bekymre seg.
- når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inne i seksjonen av den generelle 

temperaturen i kjøleseksjonen. I dette tilfellet anbefaler vi at den brukes til å oppbevare frukt og 
grønnsaker som ikke er følsomme for kald temperatur (skogfrukter, epler, aprikoser, gulrøtter, 
spinat, salat osv.).

Viktig: Hvis seksjonen slås på og det er mat med høyt vanninnhold i den, kan det dannes kondens 
på hyllene. I så fall kan du midlertidig deaktivere funksjonen.
Når du plasserer små beholdere og matvarer på topphyllen i "nullgraders"-seksjonen må du sørge 
for at de ved et uhell ikke faller ned mellom skuffen og baksiden til kjøleseksjonen.

Fjerne "Nullgradersboksen":
“Nullgraders”-boksen kan fjernes for å skape mer plass inne i kjøleskapet. I så fall går du 
frem som følger:
- for å gjøre det enklere å ta den ut anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nedre 
dørbalkongene
- slå av boksen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under boksen.

“nUllgRad”-BoKS(avhengig av modellen)
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Før Service kontaktes:
Slå apparatet på igjen for å se om problemet 
er løst. Dersom det ikke er løst, kople fra 
apparatet og vent i omtrent en time før du slår 
det på igjen.
Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du 
har utført kontrollene i feilsøkingslisten og satt 
apparatet igang igjen, kontakt service, forklar 
problemet og oppgi:
•	 typen	feil
•	 modellen
•	 typen	og	serienummer	til	apparatet	(oppgitt	

på typeplaten)

•	 servicenummeret	(tallet	som	står	etter	ordet	
SERVICE på apparatets typeplate inne i 
apparatet).

Merk:
retningen for å åpne døren kan endres. 
Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, 
dekkes det ikke av garantien.

KUNDESERVICE

Advarsel - det er påbudt å jorde apparatet
Skifte sikring
Hvis maskinens støpsel er utstyrt med en BS 1363A 13 amp 
sikring, må du bruke en A.S.T.A.-godkjent sikring til BS 1362-
type for å skifte sikring i denne typen støpsel:
1. Fjern sikringsdekselet (A) og sikringen (B).
2. Sett inn en ny 13 A-sikring i sikringsdekslet.
3. Sett begge deler i støpslet igjen.
VIKTIG:
Sikringsdekslet må alltid settes på plass i forbindelse med 
skifte av sikring. Hvis sikringsdekslet er blitt borte, må ikke 
støpselet benyttes før det er montert et nytt deksel. Korrekt 
plassering er vist med fargeinnsats eller fargen på ordene 
nederst på støpselet. Nytt sikringsdeksel fås kjøpt på din 
nærmeste el-butikk.
Gjelder kun republikken Irland
Opplysningene som gjelder for Storbritannia gjelder i de fleste tilfeller også her, men det brukes 
også gjerne en tredje type støpsel og stikkontakt, den 2-pinnede typen med sidejording.
Stikkontaktutgang / støpsel (gjelder begge land)
Hvis det monterte støpselet ikke egner seg for din stikkontaktutgang, kan du ta kontakt med 
kundeservice for mer instruksjoner. Ikke forsøk å skifte støpselet selv. Dette er en prosedyre 
som må utføres av en kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og 
gjeldende sikkerhetsforskrifter.

eleKTRiSK TilKoBling - KUn FoR 
STORBRITANNIA OG IRLAND

Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.
For å gjenmontere “Nullgraders”-boksen, sørg for å sette den hvite plasthyllen på plass under 
boksen før du setter på plass skuffen og aktiverer funksjonen på nytt. For å spare energi anbefales 
det å deaktivere “Nullgraders”-boksen og fjerne den.
Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunkent vann (ikke 
dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.

Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra 
strømnettet.
Bruk aldri skurende produkter.


