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This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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 Total No Frost
 Integrert kjøleskap og fryser
Hurtigveiledning

NO

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.

Takk for at du har valgt
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Hurtigreferanse
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET  
KITCHENAID-PRODUKT
For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst 
registrer produktet ditt på www . kitchenaid . eu/ register

 Les sikkerhetsinstruksene 
nøye før du bruker apparatet.

Kjøleseksjon
1. Kontrollpanel
2. LED-lys
3. Multiflow
4. Glasshylle
5. Flaskehylle*
6. Sammenleggbar skuff*
7. Ekstra skuff*
8. Multitemperatur-knott*
9. Multitemperatur-skuff*
10. Humidity control knob 

(fuktighetskontrollknott)*
11. Frukt- og grønnsaksskuff
12. Eggskuff
13. Dørhyller
14. Flaskehylle

Fryseseksjon
15. LED-lys*
16. Brett som er lett tilgjengelig
17. Maker’s underlag*
18. Midtre og nedre skuff (sone for 

oppbevaring av frosne og dypfrosne 
matvarer)

19. Isterningskuff

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. 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.

Produktdeler og funksjoner

* Kun tilgjengelig på noen modeller
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Merk: Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
Funksjoner og tekniske data kan variere avhengig av modellen.
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Kontrollpanel

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

On/Stand-by (På/hvilemodus)
Trykk på knappen  i 3 sekunder for å slå på apparatet i stand-by. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i 
kjøleskapseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

Temperatur display
Displayet viser temperaturen i kjøleseksjonen (mellom 2 °C og 8 °C) og temperaturen i fryseseksjonen 
(mellom -16 °C og -24 °C).
For å unngå matsvinn, vennligst se den anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på 
brukerveiledningen on-line.

Kjøleseksjonens temperatur
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen .
Anbefalt innstilling: +4 °C

Fast Cool (Hurtig nedkjøling)
Trykk på knappen  i 3 sekunder for rask nedkjøling i kjøleskapseksjonen. Når funksjonen slås på 
tennes ikonet . 
Funksjonen slås automatisk av etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen  igjen i 3 
sekunder.

Avslåing av lydalarmen
Trykk kort på  knappen for å slå av lydalarmen.

Mindre kjølig sone
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, 
smør, syltetøy
Svalsone
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
Det kjøligste området
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk. 
Frukt- & grønnsaksskuff

Fryserskuffer

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.
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Temperatur i fryseseksjonen
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med  knappen.
Anbefalt innstilling: -18 °C

Fast Freeze (Rask innfrysing)
For å oppnå best mulig oppbevaring, vennligst bruk Hurtig frysing funksjonen før du legger store 
mengder mat i fryserseksjonen. Trykk på  knappen helt til ikonet  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.

Modus-knapp 
Lar deg velge mellom 2 eller flere tilgjengelige alternativ.
Trykk 1: Det første alternativet vises Party (Fest-modus); Mode-knappen tennes
Trykk 2: Det andre alternativet vises Vacation (Ferie-modus); Mode-knappen tennes
Trykk 3: Alternativene er slukket (dersom ett alternativ er valgt); Mode-knappens lys er slukket
Party (Fest)-modus : Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren.
Viktig: ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter). Et akustisk 
signal vil varsle at funksjonen avsluttes. Trykk på Alarm -knappen eller Mode -knappen for å slå 
av alarmen.
Vacation (Ferie)-modus  : Du kan bruke denne funksjonen dersom du er borte fra hjemmet i 
lengre tid. Displayet viser temperaturen i kjøleskapseksjonen (+12°C) og ikonet for Ferie-modus 
tennes. Etter at du har aktivert denne funksjonen, fjern maten fra kjøleseksjonen og hold begge 
dørene lukket – kjøleskapet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det danner seg 
dårlig lukt. Fryseren vil uansett opprettholde den opprinnelige, innstilte temperaturen. Det anbefales 
å utføre grundig rengjøring (av både kjøleskap og fryseseksjonen) før denne funksjonen aktiveres for å 
hindre at bakterier sprer seg.

Kjøleskapseksjon
Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)
Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften jevnt i hele seksjonen for bedre 
oppbevaring av matvarene. Mat 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.

Multitemperatur-sone*
3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; Meieriprodukt; frukt/grønnsaker, med ekstra 
oppbevaringsplass for ferske grønnsaker.
Innstillinger:
Venstre posisjon: kjøtt og fisk
Midtre posisjon: meieriprodukter (ost og yoghurt)
Høyre posisjon: frukt og grønnsaker
For at Multitemperatursone-skuffen 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) Ferie (i dette tilfellet må 
maten i seksjonen fjernes).
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Humidity control (fuktighetskontroll)*
Vri knotten mot venstre dersom du oppbevarer grønnsaker 
(det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre ved 
oppbevaring av frukt (det anbefales et mindre fuktig miljø), vri 
knotten til sentral stilling når du oppbevarer en blanding av frukt 
og grønnsaker.

Sammenleggbar skuff*
Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:

1. Full dybde, for å bruke hele flaten.

2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper 
plass for høyere gjenstander (som flasker og mugger) på hyllen 
nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen 
noe og skyv den inn.

3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og 
uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen 
oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen 
ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.
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Fryseseksjon
Isbiter*
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen.
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.

Brett som er lett tilgjengelig
Frysebrettet er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske 
enkelt oppbevare rester eller små element.

Maker’s underlag*
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.

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.
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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 øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

Renhold
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra 
strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprensere.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte 
midler, men med en tørr klut.
Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale 
rengjøringsmidler beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet.
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Problemløsning
Før du kontakter Kundeservice-senteret:
1. Start apparatet opp på nytt for å forsikre deg om at problemet ikke er løst. Gjenta operasjonen 

etter en time dersom det er nødvendig.
2. Gjennomfør kontrollene som er fremhevet i avsnittet Feilsøking i Instruksene i Brukerhåndboken 

eller på www.kitchenaid.eu, slå deretter apparatet på igjen.

Ta kontakt med ditt nærmeste Kundeservice-senter, dersom problemet vedvarer.
Du må beskrive problemet til teknikeren og oppgi korrekt type og modell av apparatet, samt 
Assistansekoden du finner på finnes på typeskiltet inne i kjøleskapet. Denne informasjonen vil gjøre 
teknikeren i stand til raskt å identifisere hvilke type inngrep som er nødvendige.

Dersom det er nødvendig med en reparasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med et godkjent senter 
for Teknisk assistanse.

Hva må gjøres hvis... Mulig årsaker Løsninger

Kontrollpanelet er 
slått av og apparatet 
virker ikke.

Apparatet kan være i på/standby-
modus.
Det kan være problemer med 
strømnettet.

Slå på apparatet med på/standby-
knappen.
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 det elektriske systemets 
overbelastningsbeskyttelse i 
husholdningen 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 på/standby-
modus.

Slå på apparatet med på/standby-
knappen.

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.



11

Vennligst se vårt nettsted www.kitchenaid.eu for en fullstendig brukerveiledning.
I tillegg vil du finne mye mer nyttig informasjon om dine produkter, for eksempel inspirerende 
oppskrifter skapt og testet av vår merkevareambassadører eller den nærmeste KitchenAid kokke-
skolen.

Hva må gjøres hvis... Mulig årsaker Løsninger

Ikonet  tennes, 
blinker og du hører et 
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.

Ikonet  tennes, 
blinker og du 
hører et lydsignal, 
og på fryserens 
temperaturdisplay 
blinker temperaturen 
som er nådd.

Strømbruddsalarm
Det aktiveres ved et lengre 
strømbrudd som forårsaker en 
økning i temperatur i fryseseksjonen.

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 
temperaturen som vises på 
Fryserens temperaturdisplay, som 
viser den høyeste temperaturen 
som ble nådd i fryseseksjonen under 
strømbruddet. Trykk raskt på 
-knappen for å slå av lydsignalet. 
Etter at du har trykket på knappen, 
viser temperaturdisplayet 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.

 -knappen 
tennes, fryserens 
temperaturdisplay 
blinker og du hører et 
lydsignal.

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.

Trykk raskt på -knappen for å 
slå av lydsignalet: Fryseseksjonens 
temperaturdisplay stanser å blinke. 

-knappen slås av automatisk 
når optimale temperaturforhold er 
nådd. Hvis temperaturalarmen for 
fryseseksjonen fortsetter, må du 
kontakte et godkjent Servicesenter.

Bokstavene “F” og 
“E” blinker på display.

Alarm funksjonsfeil
Alarmen indikerer en feil i en teknisk 
komponent.

Ta kontakt med et autorisert 
servicesenter.



NO

400011519691/B

Trykt i Italia


