NO

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.

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.
4.
1.

2.

3.

KONTROLLAMPE TEMPERATUR & DRIFT (GRØNT & RØDT LYS)
Vennligst kontroller at spenningen som indikeres på typeskiltet
plassert inne i seksjonen samsvarer med spenningen i ditt hjem.
Jordingen av apparatet er påbudt ved lov. Produsenten påtar seg ikke
ansvar for personskader eller skader på gjenstander dersom dette
kravet ikke respekteres.
Når apparatet er koblet til, og termostaten ikke er stilt inn på
symbolet , tennes den grønne og den røde lampen (punkt 1 og 2 på
kontrollpanelet). Den grønne kontrollampen lyser alltid og indikerer
at apparatet fungerer. Den røde kontrollampen lyser til den innstilte
temperaturen er nådd. Den tennes igjen når temperaturen inne i
fryseren stiger som følge av at døren åpnes ofte eller står oppe lenge,
og når det er lagt fersk mat for innfrysing i apparatet.

•

ALARMBRYTER ÅPEN DØR
Dette apparatet er utstyrt med en akustisk alarm som gir fra seg en lyd
nå døren står oppe.

Kontrollampe temperatur (Rødt alarmlys)
Driftens kontrollampe (Grønt lys)
Alarmbryter åpen dør
Temperaturkontrollens bryter (termostat)

4.
TEMPERATURENS KONTROLLBRYTER (TERMOSTAT)
Termostaten kontroller temperaturen inne i apparatet.
Posisjon indikerer at apparatet har sluttet å virke.
Under normale omgivelsestilstander (temperatur mellom +20°C
og +25°C), anbefaler vi at du stiller termostatens kontrollbryter på
en mellomposisjon. For å oppnå temperaturer som er kaldere eller
varmere enn -18°C, vri termostatens kontrollbryter respektivt til
den høyeste eller den laveste innstillingen. Vi minner deg om at
de innvendige temperaturene påvirkes av apparatets plassering,
lufttemperaturen i rommet, hvor ofte døren åpnes. Det er mulig at
innstillingen av termostaten må endres for å tilpasses disse faktorene.
For å kontrollere temperaturen til maten som er lagret, plasser
termometeret (dersom det medfølger) under maten; Dersom det
plasseres på maten vil det angi temperaturen i luften som ikke er den
samme som den til maten som er lagret.
Anbefalt innstilling:
Fryserseksjonen: MIDDELS
For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og
oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

•

HVORDAN LAGRE FERSKMAT
Tegnforklaring
SKUFFER I FRYSESEKSJON

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

* Kun tilgjengelig på noen modeller

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. Gjør fryserseksjonen ren innvendig og tørk.

4.

Slå på apparatet igjen og legg maten tilbake på plass. 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.

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

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.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

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

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.

Apparatet lager mye støy.

Apparatet er ikke riktig installert.

Apparatet er riktig nivåregulert.

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.

Dersom det røde lyset er
tent eller blinker er den
innvendige temperaturen
for høy.

Apparatet er ikke riktig installert.

Kontroller følgende:
•
døren er ikke skikkelig lukket;
•
termostatens kontrollbryter er riktig innstilt (se kapittel “Justering
av temperaturen”);
•
at apparatet er ikke er nær en varmekilde;
•
det har dannet seg is på de indre veggene;
•
luftstrømmen er ikke begrenset.

•

•
•

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

* Kun tilgjengelig på noen modeller
Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
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-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder
også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på https://eprel.ec.europa.eu.

400011502477

