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Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT
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.
2.
3.

1.

Referansemerke for termostatbryter
Fryser- og kjøleskapstemperatur
LED-pære

2.

3.
INNFRYSING AV FERSK MAT
Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen, unngå
direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.
Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på
servicemerket.
For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i den øvre
posisjonen.

FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR
Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i
kjøleskapseksjonen.
Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på
termostatbryteren.
Termostat på 1/2 : minste kjøling
Termostat på 3-5: middels kjøling
Termostat på 6/7 : maksimal kjøling
Termostaten står på : kjøling og innvendig lys er skrudd av
Ved å stille termostatens bryter på slås hele apparatet av.
Anbefalt innstilling:
- Kjøleskapseksjonen: MIDDELS
For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og
oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

•

•

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE
Tegnforklaring
KALDESTE SONE

SONEN SOM ER MINST KALD

KJØLESKAPSEKSJONEN
Belysning (avhenger av modellen)
Dette produktet har en lyskilde i
energieffektivitetsklasse G

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i
energieffektivitetsklasse A

Dette produktet har en lyskilde i
energieffektivitetsklasse G

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

Dette produktet har en øvre lyskilde i
energieffektivitetsklasse G

FRYSERSEKSJON
Innfrysing av fersk mat
1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/
Fast Cool* minst fire timer før du fjerner mat fra fryseren, for å forlenge
bevaringen av maten i løpet opptiningen.
2. For å avrime, ta støpselet ut av kontakten og fjern skuffene. La døren
stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut
under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut
på gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.

4.

Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen. For å fjerne frosten på
STOP FROST* tilbehøret, følg indikasjonene under RENHOLD.
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.

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.

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.

NO

FEILSØKINGSHva 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;
•
termostatens bryter er vridd til “ ”.

•

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.

•

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.

•
•

•

Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes
skikkelig.
Avrim fryseseksjonen.
Påse at apparatet er installert på rett måte.

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”.

Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR Code
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-Code som er angitt på energimerket. Merket inneholder
også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på https://eprel.ec.europa.eu.
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