
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Quick Reference Guide



Hurtigveiledning NO
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET KITCHENAID-
PRODUKT
For å oppnå en mer utfyllende assistanse, 
vennligst registrere produktet ditt på 
www . kitchenaid . 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 temperaturene for oppbevaring av 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
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1. Temperaturindikator
2. Shock Freeze
3. Avslåing av lydalarmen/alarmen for 

strømbrudd
4. Fryserens temperatur - Fast Freeze/Freeze 

control
5. Eco Night-funksjon
6. På/hvilemodus

 PÅ/STANDBY
Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Stand-by 

modus vil ikke lyset inne i kjøleskapseksjonen tennes. Trykk kort på 
knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.
Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømnettet.

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

  AVSLÅING AV LYDALARMEN
Trykk kort på  knappen for å slå av lydalarmen.

STRØMBRUDDALARM 
Denne alarmen utløses ved langvarig strømbrudd som 

har forårsaket temperaturstigning inne i fryserseksjon. Den røde 
indikatorlampen blinker  og et akustisk signal utløses, dette vil være 
aktivt helt til døren lukkes. Temperaturindikatorene til Fryserseksjonen 
vil blinke. For å slå av det akustiske signalet må du trykke på knappen 
for “Avslåing av alarmen” . Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd 
optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen 
utløses (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser den.

FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "Freezer" (fryser)-
knappen.
Anbefalt innstilling:
Fryserseksjonen: -18 °C

FAST FREEZE (HURTIGFRYSING)
Trykk på "Freezer" (fryser)-knappen i 3 sekunder et døgn 

før du legger store mengder mat til innfrysing i fryseseksjonen. Når 
funksjonen er slått på, tennes ikonet .
Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke 
på "Freezer" (fryser)-knappen igjen i 3 sekunder.
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.

 FREEZE CONTROL (FRYSKONTROLL)
”Freeze Control” er en avansert teknologi som reduserer 

temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket 
være et innovativt luftsystem. Frysemerker reduseres med opptil 50% 
og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. For å aktivere/
deaktivere “Freeze Control” funksjonen trykk på knappen for Freeze 

Control  . Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et 
definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen 
er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er 
varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik 
at den er tilpasset driftsintervallet. Dersom funksjonen er innkoblet 
og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle 
driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom “Fast 
freeze” er innkoblet, er funksjonen “Freeze control” sperret inntil “Fast 
Freeze” funksjonen er slått av.

 SHOCK FREEZE (SJOKKFRYSING)
"Sjokkfrysing"-rommet er spesialdesignet for å fryse opptil 2 kg 

med fersk mat meget raskt. Sørg for at det har gått minst 12 timer siden 
siste gang "Sjokkfrysing"-funksjonen var aktivert sist (hvis den er brukt 
i det hele tatt). Funksjonen må ikke aktiveres mer enn én gang hver 12. 
time. Påse at “Fast Freeze” funksjonen ikke er aktiv. Aktiver funksjonen 
for “Shock Freeze” ved å berøre knappen på kontrollpanelet flyktig: 
ikonet tennes og viftene i bunnen på seksjonen starter. Plasser maten 
som skal fryses inne i seksjonen, noen få centimeter (min. 2 cm) fra 
viftene bakerst i seksjonen. For å oppnå maksimal hastighet ved 
frysing, anbefaler vi at “Shock Freeze” funksjonen ikke deaktiveres før 
den deaktiveres automatisk.

 ECO NIGHT-FUNKSJON (ECO NIGHT)
Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket 

til apparatet til tidspunkt med lavt forbruk (vanligvis om natten), 
når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun 
i noen land som bruker flertariff-systemer basert på tidspunkt med 
lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere 
funksjonen, trykk på Eco Night-knappen på klokkeslettet når de lavere 
prisene starter (avhengig av den spesifikke pristabellen). For eksempel, 
hvis de lavere prisene starter kl. 22.00, trykk på knappen som svarer til 
dette klokkeslettet. Når LED-lampen er PÅ, er funksjonen aktiv. Når du 
aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til 
tidspunktet, dvs. det forbruker mer strøm om natten enn om dagen.
Viktig: For å kunne arbeidet på riktig måte, må funksjonen være aktiv 
både om natten og om dagen. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til 
den deaktiveres (den vil også bli deaktivert ved strømbrudd eller når 
apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. 
Når LED-lampen er AV, er ikke funksjonen aktiv.
Merk: strømforbruket til apparatet er oppgitt med deaktivert Eco night-
funksjon.

* Kun tilgjengelig på noen modeller
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* Kun tilgjengelig på noen modeller

HVORDAN LAGRE FERSKMAT

**

A.Kontrollpanel
B. Lys (LED-system)
C. Fryserklaffer (området for 
frysing)
D. Shock Freeze
E. Midtskuff Fryser (område for 
frysing)
F. Liten fryserskuff
G. Stor fryserskuff
H. Skillevegg skuff*
I. Midtre skuff
L. Nedre skuff
M. Typeskilt* (plassert på siden 
av skuffen)
N. Kjøleelementer
O. Isterningbeholder*

* Kun tilgjengelig på noen 
modeller.

Tegnforklaring

SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN

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

FRYSERSEKSJON
Isbiter*
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen. Du må 
ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å 
fjerne isen.
Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, 
angis på fabrikkskiltet.

Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. 
Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på 
plass.

Belysning (avhenger av modellen)

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

Dette produktet har en øvre lyskilde i 
energieffektivitetsklasse G

GENERELL INFORMASJON 
Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med 
mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne 
i kjøleskapseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre lys enn de tradisjonelle 
lysepærene, i tillegg til at energiforbruket er svært lav.

Dører og deksler i kjøleskapet må fjernes før det settes på søppelfyllingen, 
for å unngå at barn eller dyr setter seg fast i apparatet.



FEILSØKINGS-

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 apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller 
følgende:
• at det ikke er strømbrudd;
• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpolede bryteren 

(hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. 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.

Det er mulig at lysepæren må skiftes. Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.

Apparatet kan være i På/Standby-
modus.

Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.

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

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

Ikke nødvendig å rette opp.

Det røde   ikonet blinker 
og et lydsignal aktiveres.

Alarm for åpen dør
Den aktiveres når kjøleskapsdøren og/
eller døren i fryserseksjonen er åpen 
over lengre tid.

Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.

Det røde  -ikonet blinker, 
et lydsignal aktiveres og  
-ikonet aktiveres.

Strømbruddalarm
Denne aktiveres når det er et lengre 
avbrudd i strømforsyningen som 
har ført til økning i temperaturen i 
fryseseksjonen.
Merk: Du kan ikke stille inn en 
annen temperatur for produktet før 
strømbruddalarmen deaktiveres.

Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen 
som vises på temperaturdisplayet, som tilsvarer den høyeste 
temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbruddet. 
Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.
Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen 
den innstilte temperaturen. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd 
optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for 
fryserseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryserseksjon). 
Kontroller tilstanden til maten før du spiser den.

Det røde  -ikonet tennes 
(uten å blinke), et lydsignal 
aktiveres og fryserens 
temperaturdisplay blinker.

Temperaturalarm for fryserseksjon
Temperaturalarmen for fryserseksjonen 
indikerer at seksjonen ikke er ved 
optimal temperatur. Dette kan oppstå: 
ved første gangs bruk, etter avriming 
og/eller rengjøring, ved innfrysing av 
store mengder mat eller når døren til 
fryseren ikke lukkes helt igjen.

Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet 
(temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale 
temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk 
av. Hvis temperaturalarmen for fryserseksjonen fortsetter, kontakter 
du Teknisk assistanse.

Det røde  ikonet tennes, 
et lydsignal aktiveres og 
bokstaven "F" blinker på 
displayet.

Alarm funksjonsfeil
Alarmen indikerer at en teknisk 
komponent har en funksjonsfeil.

Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice. Trykk kort på "Slå av 
lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du 
kunne finne ved å:
• Besøke vårt nettsted docs . kitchenaid . eu og parts - selfservice . whirlpool . com
• Ved å benytte QR-koden
• Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår 

Ettersalgservice, 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.



Trykt i Italia
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