
NOHurtigveiledning

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.

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 oppbevaringstemperaturene 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. Plasser det 
antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke 
(hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at 
temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de 
akustiske alarmene.

KONTROLLPANEL
1. Kjøleskaptemperatur / Stand By
2. Innstilling av temperaturindikator
3. Kjøleskapets indikator
4. Alarmindikator
5. Frysers indikator
6. Temperaturalarm for fryserseksjon / 

Stopp Alarm
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INNSTILLING AV TEMPERATURENE

Trykk på kjøleskapknappen  for å stille inn en annen temperatur i 
kjøleskapseksjonen.
Anbefalt innstilling for Kjøleskapseksjonen er MED

Trykk på fryserknappen  for å stille inn en annen temperatur i 
fryserseksjonen.
Anbefalt innstilling for Fryserseksjonen er MED

Diode av Led-
lampe på

MINST KALD

MIDDELS

KALDESTE TEMP
HURTIG FRYSING

 ON/STAND-BY
Trykk på knappen for kjøleskapets temperatur  i 3 sekund for 

å stille apparatet på stand-by.
Når lyset inne i kjøleskapseksjonen ikke tennes i Stand-by modus. Trykk 
kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

For å unngå økning i matsvinn, vennligst se innstillinger og lagringstider 
som anbefales i brukerveiledningen.

FAST FREEZE (RASK INNFRYSING)
For å oppnå best mulig oppbevaring, vennligst bruk Fast Freeze 
funksjonen (Hurtig frysing) før du legger store mengder mat i 
fryserseksjonen.
Trykk på knappen (6) helt til alle de tre led-lysene er tent for å stille inn 
funksjonen.
Funksjonen slås av automatisk etter 26 timer, eller manuelt ved å velge 
en annen TEMPERATUR for nedfrysing.
Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede 
er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten 
plasseres direkte på bunnen av seksjonen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

Tegnforklaring

SVALESONE
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/SKUFF
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, 
kjøtt og fisk.

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSESEKSJON

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

Lastbegrensningene fastsettes av den spesifikke konstruksjonen (kurver, 
bokser, klaffer, skuffer hyller, osv.), eller lastbegrensningene fastsettes av 
naturlige lastbegrensninger.

KJØLESEKSJON
Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)
Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften 
jevnt i hele seksjonen for bedre oppbevaring av matvarene. Maten 
kan plasseres på en hvilken som helst hylle i apparatet. Vennligst vær 
oppmerksom på ikke å tette til viftene for distribusjon av luften slik at 
den beveger seg fritt.

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. 

A B

Multi Fresh Sone
3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; 
Meieriprodukt; Frukt/Grønnsaker, med ekstra oppbevaringsplass for 
ferske grønnsaker.
Innstillinger:
LAV = Kjøtt og Fisk
MID = Meieriprodukt (Ost og Jogurt)
HØY = Frukt og grønnsaker
For at skuffen “Multi Fresh sone” skal fungere på riktig måte, er det 
nødvendig at:
• apparatet slås på
• en av de følgende spesialfunksjonene ikke velges: Standby (på vent), 

Cooling-Off (nedkjøling) Vacation (ferie) (i dette tilfellet må maten i 
seksjonen fjernes).



Belysning (avhenger av modellen)

Dette produktet har en lyskilde i 
energieffektivitetsklasse G

Dette produktet har 2/4 lyskilder på siden i 
energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i 
energiklasse G

Dette produktet har en lyskilde i 
energieffektivitetsklasse G

Dette produktet har en øvre lyskilde i 
energieffektivitetsklasse G

FRYSERSEKSJON
Total No Frost system
Det Totale No Frost systemet hindrer effektivt isdannelse, og en 
unngå dermed bryet med manuell avising både av fryserseksjonen og 
kjøleskapseksjonen.
Dets ventilasjonssystem sikrer perfekt sirkulasjon av kald luft i begge 
seksjonene og unngår dermed at det danner seg is.

Isbiter*
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryserseksjonen.
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen 
omstendigheter.
Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av 12 til 24 timer står skrevet på 
servicemerket.

Easy access tray (skuff 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.*

Fast Freeze Pad (Alu PAD)* (underlag for hurtig frysing)
Metallpanelet er til hjelp for raskere nedfrysing av maten.
Metallpanelet kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere, ved å løfte 
det opp fra venstre hjørne.

Fresh Pad* (underlag for holde maten fersk)
Frukt & grønnsakskuffen er utstyrt med Hygiene grid (hygieneristen). 
Takket være den spesiale utformingen av denne komponenten 
kommer ikke frukt&grønnsakene i kontakt med naturlig lekkasje (ved 
drypping eller fuktighet fra grønnsakene) som renner ned under 
hygieneristen. Hygieneristen er behandlet med Microban SilverShield® 
teknologi som reduserer de skadelige bakteriene med opptil 99.9% på 
overflaten til frukt- og grønnsakristen for å bedre oppbevaringen av 
frukt og grønnsaker**. Hygieneristen kan fjernes for å vaskes når den 
er skitten, ved ganske enkelt å løfte den og dra den ut. Den kan enkelt 
vaskes for hånd, med kun vann eller med nøytralt oppvaskmiddel. Den 
kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Etter at du har vasket den må den 
tørkes før du setter den tilbake på plass. 

GENERELL INFORMASJON
Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med 
mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.
Belysningen inne i kjøleskapseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre 
belysning enn de tradisjonelle lysepærene, samtidig som de har et svært 
lavt energiforbruk.
AVFALLSBEHANDLING
Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes 
hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i 
det.

FJERNING AV SKUFFENE
Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å få mer 
volum kan fryseseksjonen brukes uten skuffene.
Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt tilbake på 
ristene/hyllene.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

** Uavhengig testet av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) 
ved å benytte ISO 22196



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:
• 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.
Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder 
også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på https://eprel.ec.europa.eu.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis... Mulig årsaker Løsninger

Kontrollpanelet er slått av 
og apparatet virker ikke.

Apparatet kan være i On/Standby-
modus.
Det kan være problemer med 
strømnettet.

Slå på apparatet med knappen 1.
Kontroller følgende:
• hvorvidt det er et strømbrudd
• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren 

(hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)
• at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som 

den skal
• at strømledningen ikke er ødelagt.

Lyset inni apparatet virker 
ikke.

Du må kanskje skifte pære. Ta kontakt med det godkjente service-senteret.

Apparatet kan være i On/Standby-
modus.

Slå på apparatet med knappen 1.

Temperaturen inne i 
seksjonene er ikke lav nok.

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

Kontroller følgende:
• dørene er ordentlig lukket
• apparatet er ikke installert nær en varmekilde
• angitt temperatur er passende
• sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke 

forhindret.

Den fremste kanten 
på apparatet, ved 
dørtetningen, er varm.

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

Ingen oppretting er nødvendig.

Akustiske lydsignal. Alarm for åpen dør
Den aktiveres når en dør står åpen over 
lengre tid.

Lukk dørene på produktet for å deaktivere det akustiske signalet.

!

! Strømbruddsalarm
Det aktiveres ved et lengre strømbrudd 
som forårsaker en økning i temperatur i 
fryserseksjonen.
Merk: Du kan ikke stille inn en annen 
temperatur for produktet før alarmen for 
strømbrudd deaktiveres.

Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg LED-lysene for 
temperatur i fryser, som viser den høyeste temperaturen som ble nådd 
i fryseseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på knappen for “Stop 
Alarm” for å deaktivere det akustiske signalet. Etter at du har trykket 
på knappen, viser led-lysene igjen den innstilte temperaturen. Hvis 
fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring 
av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se 
temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller maten før du spiser den.

!

Temperaturalarm for fryseseksjon
Temperaturalarmen for fryseseksjonen 
indikerer at temperaturen i seksjonen 
ikke er ved optimal temperatur. Dette 
kan skje: når den brukes første gang, 
etter avriming eller renhold, dersom 
store mengder matvarer plasseres i 
fryseren eller dersom døren ikke har 
vært riktig lukket.

Ved å trykke på knapp 1  eller   6 utsettes lydalarmen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller
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