
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
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KitchenAid
 Iconic
 Fridge
Hurtig oversigt

DA

  Tilberedningens 
gestus er usynlige 
ingredienser.  
De omdanner 
inspiration til emotion 
og emotion til et 
mesterværk.  
Det handler om 
håndværk og håndelag 
og det er derfor, at vi 
tager det så alvorligt. 

Tak for dit valg af
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Oversigtsvejledning
Læs venligst alle sikkerhedsanvisningerne i Brugsanvisningerne eller på www.kitchenaid.eu 
inden du tager apparatet i brug.

Produktkomponenter og -egenskaber
A. Elektronisk betjeningsgruppe
B. Fryseafdeling (på udvalgte modeller) 

C. Ventilator og filter (på udvalgte 
modeller)

D. Lysdiode-belysning (på udvalgte 
modeller)

E. Hylder
F. Sensordæksel
G. Frugt- og grøntsagsskuffe
H. Dørhylder
I. Flaskeholder
J. Flaskehylde

Betjeningspanel

On/standby 
Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen 
kontrollampen On/Standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.
Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

Knappen Temperature (Temperatur) 
Tryk på knappen til Temperature for at ændre den indstillede temperatur: 8° C og 2° C blinker cyklisk 
på displayet.
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Bemærk: Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylder kan tages ud.

Mindre koldt område
Koldeste område
Området Nul grader eller Kød & Fisk
Grønsagsområde

Bemærk: Funktioner, tekniske data og illustrationerne kan variere afhængigt af model.

Fast Cool

AllarmTemperatureVacation

Stand by
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Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

Tilstanden Vacation (Ferie) 
Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode. Når 
funktionen er aktiveret, skal madvarerne fjernes fra køleafdelingen, og døren skal holdes lukket, så 
skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C).
Tryk på knappen Vacation mode i 3 sekunder, for at aktivere/inaktivere funktionen. Når 
funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende symbol, og temperaturen i køleskabet vil blive sat 
til en højere indstilling (temperaturdisplayet viser den nye temperatur på +12° C). Ændring af 
temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen.

Ventilator
Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i apparatet, hvilket giver en bedre opbevaring af 
madvarerne. Ventilatoren er som standard tændt.
Tryk og hold knapperne Fast Cool  og Stop Alarm  trykket samtidig i 3 sekunder for at slukke 
for VENTILATOREN. Der lyder et signal og ventilatorens ikon  vil slukke som en bekræftelse af, at 
ventilatoren er blevet slukket. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at tænde for ventilatoren. 
Som bekræftelse lyder der et signal, og ikonet tændes.
Bemærk: Se “RÅD OM ENERGIBESPARELSE” i brugervejledningen for grunde til at slukke for 
ventilatoren.

Temperatur i køleafdelingen
Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen “Temperature”.

Funktionen Fast Cool (Lynafkøling) 
Funktionen Fast Cool anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne 
funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til 
Fast Cool for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren 
for Fast Cool. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på 
knappen Fast Cool .

Stop Alarm 
Tryk på denne knap for at slukke for lydsignalet .

Installation 
• Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
• Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en varmekilde.
• Opstil apparatet på et plant gulv, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted.
• Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der 
svarer til den klimakategori, som er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det 
står i en temperatur over eller under det angivne interval i en længere periode.

Klimakategori Rumtemp . (° C)
SN Fra 10 til 32

N Fra 16 til 32

ST Fra 16 til 38

T Fra 16 til 43
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Godt i gang og daglig brug
1. Kontrollér ved modtagelsen af apparatet, at dette ikke har taget skade og at lågen lukker korrekt. 

Anmeld venligst eventuelle skader til forhandleren inden 24 timer efter leveringen.
2. Vi anbefaler, at man venter mindst to timer efter opstilling, med at starte apparatet, således at 

kølesystemet fungerer perfekt.
3. Apparatet bør rengøres indvendigt, før det tages i brug.
4. Placér det antibakterielle lugtfilter, om forudset, i ventilatorens område, som vist på filterpakken.

Bemærk:
På modeller med elektronik kan der lyde et signal når apparatet forbindes til el-forsyningsnettet, for 
at angive, at temperaturalarmen er blevet aktiveret. Tryk på knappen Stop Alarm, for at slukke for 
lydsignalet.

BEMÆRK:
• De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet fra fabrikken.
• Efter apparatets tænding vil det tage cirka 4-5 timer, at oparbejde den korrekte 
opbevaringstemperatur for et apparat, som er fyldt ved en standardkapacitet.

DAGLIG BRUG

1.
Tænding/slukning 
af apparatet

Tryk på knappen On/Standby i 3 sekunder.

2.
Indfrysning af friske 
madvarer

Fiske fødevarer kan nedfryses i fryseafdelingen (om forudset). Anbring fødevaren på 
hylden eller direkte i bunden af afsnittet, i en afstand af 20 mm fra eventuelt allerede 
nedfrosne fødevarer. Kontrollér mængden af friske fødevarer, der kan indfryses på 24 
timer, på dataskiltet.

Bemærk: Det frarådes at genindfryse delvist optøede madvarer.

3.
Afrimning

Afrimningen af køleafdelingen er automatisk.
Det er ikke nødvendigt at afrime fryseafdelingen på frostfrie modeller.
Sluk for apparatet, for at afrime de andre modeller, tag skufferne ud og lad fryserens 
låge stå åben, så isen kan smelte. For at opnå de bedste resultater, bør man placere 
en absorberende klud til opsugning af vandet og herefter rengøre og tørre afsnittet før 
apparatet tændes igen, og der lægges fødevarer heri.

Bemærk: Vi anbefaler, at man aktiverer funktionen Fast Freeze (Lyninfrysning) 
cirka 4 timer før mant ager fødevarerne ud, for at afrime fryseren. Dette vil forlænge 
opbevaringen af madvarerne.

Indhent venligst yderligere oplysninger og brugstips i brugsanvisningerne eller på www.
kitchenaid.eu.
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Rengøring
Vedligeholdelse og rengøring af apparatet

Rengør jævnligt apparatet med en blød klud af mikrofiber, der ikke efterlader 
ridser på overfladen. Overfladen må aldrig rengøres med skurremidler, 
ridsende melaminsvampe eller uegnede redskaber.
Kluden kan anvendes uden rengøringsmidler. Ved behov for at anvende 
rengøringsmidler bør der anvendes en opløsning af varmt vand og et mildt 
rengøringsmiddel, beregnet til rengøring af køleskabets indre. Brug aldrig 
skurremidler og undgå skrappe syre- eller alkalisk baserede produkter, da 

disse vil kunne beskadige overfladen. For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet skal 
afløbshullet på køleskabets bagvæg nær frugt- og grøntsagsskuffen, rengøres regelmæssigt indvendigt 
med det medfølgende værktøj (se figur). Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket 
tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. 

Indhent venligst yderligere oplysninger i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.eu.

Fejlfinding
Før kundeservice kontaktes:
1. Genstart apparatet, for at være sikker på, at problemet ikke er blevet løst. Gentag, om nødvendigt, 

denne handling efter en time.
2. Afvikl de anførte kontroller i afsnittet Fejlfinding i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.

eu, og tænd herefter apparatet igen.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet varer ved.
Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og 
model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse 
oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.

Den komplette brugsvejledning står til rådighed på vores website www.kitchenaid.eu.
Her vil du desuden finde mange flere nyttige oplysninger om dine produkter, så som inspireren-
de opskrifter, skabt og afprøvet af vores "brand ambassadors" eller det nærmeste KitchenAid 
skolekøkken.
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