
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/Stand By knapp
2. Temperaturindikator
3. Fast freeze knapp
4. STOP ALARM knapp
5. STRØMBRUDD ALARM
6. Eco Night-funksjon
7. 6th Sense Freeze control indikator
8. Freeze control indikator
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ON/STAND BY KNAPP
Trykk og hold inne 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.

KNAPP FOR INNSTILLING AV TEMPERATUR
Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte 
temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres 
mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger: Trykk for å endre 
settpunktet (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med 
hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

FAST FREEZE KNAPP
Trykk ganske enkelt på knappen for Fast Freeze for å aktivere eller 
deaktivere funksjonen for Fast Freeze (se brukerveiledningen). Funksjonen 
for Fast Freeze slås av automatisk etter 50 timer.

STOP ALARM KNAPP
Trykk i tilfelle alarm.

STRØMBRUDD ALARM
Langt strømbrudd Alarm indikator (se Brukerveiledningen).

ECO NIGHT FUNKSJON (NATTPRISER)
Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-
funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med 
reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen).

 6TH SENSE FREEZE CONTROL INDIKATOR
6th Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer 

frostskader og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

FREEZER CONTROL KNAPP
Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer 
temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum. For å 
aktivere/deaktivere Freeze Control-funksjonen, trykk nede Freeze Control-
knappen i tre sekunder. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren 
endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil 
funksjonen slå seg av automatisk. Dersom Fast freezing er innkoblet, er 
funksjonen “Freeze control” sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått 
av (se brukerveiledningen).

KJØLESKAP OG OPPBEVARING AV MATVARER

Tegnforklaring

FRYSER SONE
Alle matvarer



FEILSØKING
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").

For mye rim i 
fryseseksjonen.

Døren til fryseseksjonen er ikke 
ordentlig lukket.

• Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes 
skikkelig.

• Avrim fryseseksjonen.
• Påse at apparatet er installert på rett måte.

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.

• Mye fersk mat kan være plassert i 
fryseseksjonen.

• Prøv å still inn en høyere temperatur.
•  Hvis det er plassert fersk mat i fryseseksjonen, må du vente til den 

er helt frossen.
•  Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet “VIFTE”.

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.

19515447400


