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Indbygget køleskuffe
Kvikreferencevejledning
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Kvikguide
TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på 
www . kitchenaid . eu/ register, for at modtage en mere 
komplet assistance

 Læs sikkerhedsanvisningerne 
med omhu, før apparatet 
tages i brug.

Førstegangsbrug
Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Så snart apparatet 
forbindes til strømforsyningen, vil det automatisk gå i gang. Når du har tændt for apparatet, skal du 
vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et gennemsnitligt fyldt køleskab.
! Rengør rummene og tilbehøret med lunkent vand og natriumbikarbonat før apparatet forbindes til 
strømforsyningen.
1. Sæt stikket i kontakten og kontrollér at det interne lys tænder.
2. Drej TEMPERATURJUSTERINGENS knap over på en middelværdi. Efter et par timer vil du kunne 

lægge fødevarer i køleskabet.

Regulering af temperaturen
Temperaturen i køleafsnittet justeres automatisk i funktion af termostatknappens position.

1 = varmest  MAX = koldest
Vi anbefaler dog en middelposition.
Køleskabets “køleafsnit” er af pladshensyn og æstetiske årsager anbragt inde bag bagsiden af 
kølerummet. Bagsiden kan være dækket af rim eller vanddråber under drift, afhængigt af om 
kompressoren arbejder eller er i pause. Der er ingen grund til bekymring. Køleskabet fungerer 
normalt.
Hvis TEMPERATURJUSTERINGEN er blevet indstillet på en høj værdi med store mængder fødevarer 
i og en høj omgivelsestemperatur udenfor køleskabet, bliver apparatet overbelastet og skaber et 
overdrevet rimlag og højt energiforbrug: Man kan kompensere herfor ved at dreje knappen over på en 
lavere temperaturværdi (afrimningen sker automatisk).

Sådan udnytter man køleskabets fulde potentiale
•	 Brug TEMPERATURJUSTERINGENS knap til at regulere temperaturen (se Skuffens dele og 

egenskaber).
•	 Stil kun kolde eller lunkne fødevarer i rummet, aldrig varm mad (se Sikkerhedsanvisninger).
•	 Husk, at tilberedt madvarer ikke holder længere end rå madvarer.
•	 Opbevar ikke væsker i åbne beholdere. De vil forøge fugtigheden i køleskabet og skabe kondens.

Hygiejne
1. Efter køb af dine fødevarer bør du eliminere eventuel papir-/kartonemballage eller andre 

materialer, som vil kunne introducere bakterier eller snavs i dit køleskab.
2. Sørg for at madvarerne (især dem som er letfordærvelige eller dem som har en stærk lugt) ikke 

kommer i berøring med hinanden; dette vil reducere risikoen for kontamination af smittebærere 
eller bakterier, eller for en stærk og ubehagelig lugt i køleskabet.

3. Opbevar alle fødevarer således, at luften frit kan cirkulere mellem de forskellige dele.
4. Hold køleskabets indre rent og sørg for ikke at anvende oxiderende eller ridsende produkter.
5. Eliminér straks fødevarerne fra køleskabet, når deres udløbsdato er overskredet.
6. Med henblik på at sikre en korrekt opbevaring af fødevarer bør alle letfordærvelige fødevarer  

(så	som	bløde	oste,	rå	fisk,	kød,	etc.)	opbevares	i	det	koldeste	område	af	køleafdelingen,	 
dvs. i venstre side i den nederste skuffe, hvor temperaturindikatoren er placeret.
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• Variabelt antal og/eller position.
* Findes kun på visse modeller.

Skuffens dele og egenskaber
Overblik
Vejledningerne i denne manual gælder for forskellige køleskabsmodeller. Diagrammerne illustrerer muligvis ikke 
det købte apparat. Indhent venligst yderligere oplysninger om de mere komplekse funktioner på de næste sider.

PROFESSIONEL 
containers•

MULTIFUNKTIONSBOKS 
med ÆGGEBAKKE og  
SMØRSKÅL*

FLASKEAFSNIT

TEMPERATURKONTROL

FRUGT- og 
GRØNSAGSSKUFFEVINAFSNIT

Tilbehør
MULTIFUNKTIONSBOKS: Siddende for oven i afsnittet og designet til at 
opbevare forskellige fødevarer over længere tid (f.eks. æg, smør eller fødevarer 
i små beholdere); forebygger en gennemtrængende lugt fra fødevarerne i 
køleskabet.

VINAFSNIT: Dette specialtilbehør er fastgjort til toppen af afsnittet og er 
designet	til	at	opbevare	tre	flasker	vin,	uden	at	optage	ekstra	plads.	Flaskerne	kan	
anbringes i VINAFSNITTET når det er åbnet; når afsnittet er lukket optager det 
kun en plads på tre centimeter i køleskabet.

GRØNSAGSSKUFFER: Der er anbragt to praktiske grønsagsskuffer i det øverste 
afsnit. De er nemme at tage ud og stilles på køkkenbordet eller vaske i vasken.

PROFESSIONELLE beholdere: Der er anbragt to professionelle beholdere (med 
låg)	i	det	nedre	afsnit.	De	er	beregnet	på	at	opbevare	kød,	ost	eller	fisk.

FLASKEAFSNIT: De specielle bøjler af rustfrit stål i det nedre afsnit kan anvendes 
til	at	holde	to	flasker	i	en	stabil	position.
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TEMPERATUR*:	Kontrollampe:	Til	at	identificere	det	koldeste	område	i	køleskabet.
1. Kontrollér, at “OK” tydeligt kan ses på kontrollampen (se diagram).

2. Hvis ordet “OK” ikke vises er temperaturen for høj: Drej knappen KØLESKABSBETJENING over i 
en højere (koldere) position og vent i cirka 10 timer til temperaturen stabiliseres.

3. Tjek kontrollampen igen: Justér den, om nødvendigt, igen på samme måde. Hvis der er blevet lagt 
større	mængder	madvarer	i,	eller	hvis	køleskabslågen	er	blevet	åbnet	flere	gange,	er	det	normalt	
at indikatoren ikke viser “OK”. Vent i mindst 10 timer, før knappen KØLESKABSBETJENING drejes 
over på en højere indstilling.

* Findes kun på visse modeller.

Gode råd og tips
Afisning af fryseren
Køleskabet har en automatisk afrimningsfunktion: Vandet ledes ud på 
apparatets	bagside	gennem	et	specielt	afløb	(se	diagram)	hvor	den	varme,	
som kompressoren producerer, får det til at fordampe. Det er derfor ikke 
nødvendigt at afrime køleskabet manuelt. Men det er derimod nødvendigt, 
at	rense	afløbets	hul	jævnligt,	så	vandet	uhindret	kan	løbe	ud.

Sådan undgås mug og ubehagelige lugte
•	 Apparatets interne beklædning er fremstillet af hygiejniske materialer, 

som er lugtfri. For at holde køleskabet lugtfrit og for at undgå 
misfarvning, skal fødevarerne altid opbevares i deres indpakning eller i 
lukkede beholdere.

•	 Hvis du vil slukke for apparatet over en længere periode, skal det rengøres indvendigt og dørene 
efterlades åbne.

Udskiftning af el-pæren *
Træk stikket ud af stikkontakten for at udskifte el-pæren i køleafdelingen. 
Følg nedenstående anvisninger.
Skaf adgang til el-pæren ved at fjerne dækslet som vist på diagrammet. 
Udskift den med en lyspære af samme slags og med det anførte 
effektinterval herpå (max 10W).

Rengøring
Træk apparatets stik ud eller sluk for strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse afvikles.
Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.
Anvend ikke damprensere.
Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol 
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand og et mildt 
rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet.
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Fejlfinding
Før kundeservice kontaktes:
Genstart apparatet for at se, om problemet løses af sig selv på denne måde. Gentag, om nødvendigt, 
dette trin efter en time.

Hvis problemet varer ved bør du kontakte et autoriseret, teknisk center.
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.

Fejlfunktioner: Mulige årsager / Løsninger:
Det interne lys tænder ikke. •	 Stikket er ikke sat i stikkontakten eller det er ikke sat 

korrekt i. Der kan også have været et strømsvigt i 
hjemmet.

Køleskabet køler ikke som det skal. •	 Dørene lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er 
beskadigede.

•	 Dørene åbnes for ofte.

•	 TEMPERATURJUSTERINGENS knap er ikke i den 
korrekte position.

•	 Køleskabet er overfyldt.

Maden i køleskabet begynder at 
fryse.

•	 TEMPERATURJUSTERINGENS knap er ikke i den 
korrekte position.

Motoren kører konstant. •	 Døren er ikke helt lukket eller åbnes for ofte.

•	 Omgivelsestemperaturen er meget høj.

•	 Rimlagets tykkelse overstiger 2-3 mm (se Gode råd og tips).

Apparatet er meget larmende. •	 Apparatet	er	ikke	blevet	installeret	på	en	plan	overflade	
(se Installation).

•	 Apparatet er blevet installeret mellem køkkenskabe, 
som vibrerer og laver støj.

•	 Kølevæsken i apparatet støjer en smule, også selvom 
kompressoren er slukket. Dette er ikke en fejl, støjen 
stammer fra normal drift.

Der er vand i bunden af køleskabet. •	 Afløbets	hul	er	blokeret	(se	Gode råd og tips)

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, 
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.
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