
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, drei termostatbryteren for å slå på 
apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige 
oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det 
antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke 
(hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL
1. ON/STANDBY 
2. Temperaturindikator
3. Knapp for rask nedkjøling
4. ALARM-indikator
5. Temperaturknapp
6. 6th sense fresh control

4.

5.

1. 3.2.6.

ON/STANDBY
Trykk på og hold inne  -knappen i tre sekunder for å sette produktet 
i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren 

. Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på 
nytt. (se brukerveiledningen)

KNAPP FOR RASK NEDKJØLING
Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten 
i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor 
mengde matvarer legges inn i kjøleskapseksjonen. Trykk på knappen 
for rask nedkjøling  for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren 
for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres 
automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å 
trykke på knappen for rask nedkjøling  igjen.

STOP ALARM KNAPP
Trykk på for å slå av lydalarmen.

TEMPERATURKNAPP
Trykk på temperaturknappen  for å justere temperaturen: Verdien 
går i syklus mellom 8 °C og 2 °C. 
Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele 
kjøleskapet.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare 
maten. Du kan deaktivere 6th Sense Fresh Control ved å trykke på 
og holde inne rask nedkjøling-knappen  og Stopp alarm-knappen 

 samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og 6th Sense Fresh 
Control-ikonet  slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. 
Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt. 
Merk: Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

VIFTE
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at 
maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. For å slå av 
VIFTEN, trykk og hold ned Hurtig nedkjøling  og Stopp alarm  
knappene samtidig i tre sekunder til du hører et signal og “6th Sense 
Fresh Control” ikonet  vil slukkes som en bekreftelse på at viften 
er slått av. Gjenta samme prosedyre for å slå på viften . Det lyder et 
bekreftelsessignal, og ikonet slås på.
Merk: Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner 
til å slå av viften.

FERIE KNAPP
Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til 
maskinen i en lengre periode. 
Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra 
kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom 
kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det 
oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). Aktiver/deaktiver ved å trykke på 
ferieknappen i tre sekunder. 
Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og 
temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt 
(temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når 
settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen 
automatisk.



SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

X X

Forklaring

FRYSER SONE

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

KJØLIGSTE SONE
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, 
fisk og kjøtt

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFF MED NULL GRADER*
Nullgradersskuffen er spesielt konstruert for å opprettholde en lav 
temperatur og egnet fuktighet for å holde mat ferskere lenger (for 
eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).
AKTIVERE OG DEAKTIVERE BOKSEN

For å aktivere/deaktivere boksen, trykk på 
knappen slik det er vist i figuren.
Når boksen er aktivert, tennes symbolet.

Temperaturen inne i boksen, når den er aktiv, er ca. 0 °. Følgende 
faktorer er viktige for at "nullgraders"-boksen skal fungere som den 
skal:
• kjøleseksjonen må være slått på
• temperaturen i kjøleskapet må være mellom +2 °C og +5 °C
• boksen må være satt inn for å muliggjøre aktivering
• ingen spesialfunksjoner kan være valgt (standby, ferie – etter hva 

som er aktuelt).
Hvis noen av disse spesialfunksjonene er valgt, må "nullgraders"-
boksen deaktiveres manuelt, og eventuell fersk mat i den fjernes. Hvis 
manuell deaktivering ikke skjer, deaktiveres boksen automatisk etter 8 
timer.

Merk:
 - Kontroller om skuffen er satt riktig på plass dersom symbolet ikke 

tennes når funksjonen aktiveres; - dersom problemet vedvarer, kontakt 
service-avdelingen

 - Hvis funksjonen er aktiv og skuffen er åpen, kan det hende at 
symbolet på kontrollpanelet automatisk deaktiveres. Hvis skuffen er 
satt inn, blir symbolet aktivt igjen

 - Uavhengig av tilstanden til funksjonen, kan en høre en svak lyd: dette 
er normalt og det er ingen grunn til å bekymre seg.

 - Når funksjonen ikke er aktiv, er temperaturen i skuffen avhengig av 
den generelle temperaturen i kjøleskapet.

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



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

Apparatet virker ikke. Det kan være problemer med 
strømnettet.

Kontroller følgende:
• det er ikke er strømbrudd;
• støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topolede bryteren 

(hvis montert) er i riktig posisjon (på);
• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som 

den skal;
• strømledningen er ikke ødelagt;

Lyset inni apparatet virker 
ikke.

Det kan være nødvendig å skifte 
lysepæren.

Kople apparatet fra strømnettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du 
trenger å skifte ut deler.

Temperaturen inni 
seksjonene er ikke lav nok.

Årsakene kan være forskjellige (se 
kolonnen “Løsning”).

Kontroller følgende:
• dørene er ordentlig lukket;
• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;
• temperaturinnstillingen er riktig;
•  luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er 

ikke forhindret.

Det samler seg vann på 
bunnen av kjøleseksjonen.

Avløpshullet er blokkert. Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og 
vedlikehold").

Den fremste kanten 
på apparatet, som 
dørpakningene tetter mot 
er varm.

Dette er ikke en feil. Det forhindrer at 
det dannes kondens.

En løsning er ikke nødvendig.

Temperaturen i 
kjøleseksjonen er for lav.

• Den innstilte temperaturen er for 
kald.

• Prøv å still inn en høyere temperatur.
•  Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet “VIFTE”.
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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.


