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A. Lyspære
B. Termostatbryter
C. Indikator for 
termostatinnstilling
D. Lysknapp

KONTROLLPANEL

Kjøleseksjon

1. Elektronisk kontrollpanel / 
lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt 
navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff 
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørhyller
7. Egghylle
8. FLASKESKILLER
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist
Fryseseksjon

10. Dørtetningslister
11. Skuff er i fryseseksjon
12. Hyller
13. Nederste skuff : kaldeste sone 
best for frysing av fersk mat
14. Isterningbeholder

Før du bruker apparatet ditt, les nøye 

veiledningene Helse og Sikkerhet.

DAGLIG REFERANSE 
VEILEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
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Mange takk for at du har kjøpt et Whirlpool-produkt. 
For å motta assistanse som er mer fullstendig, 
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
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FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET 
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. 
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i 
fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle 
symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene 
(fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

TILBEHØR

EGGSKUFF FLASKESKILLER ISTERNINGBEHOLDER
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DAGLIG BRUK 

FUNKSJONER

TEMPERATUR-INNSTILLING

Termostat på MIN: lavt kjølenivå.
Termostat på mellom MIN og MAX: kjølingen kan reguleres 
etter ønske.
Termostat på MAX: maksimalt kjølenivå.
Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er 
MED.
Termostaten står på • : kjøling og lys er av.

Merk: Viste settpunkter tilsvarer 
gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer 
vedrørende funksjoner/se siste side for informasjon om hvordan 
få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

KJØLESKAPSLYS 

For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist på 
fi guren.

Kontroller lyspæren. Skru ut pæren dersom den er defekt 
og skift den ut med en diodepære av samme type. Disse 
er kun er tilgjengelig ved våre servicesentre eller 
autoriserte forhandlere.

Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.
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SLIK OPPBEVARER DU MAT 
OG DRIKKEVARER

KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium 
og glass som kan resirkuleres, og pakk inn 
maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og 
matvarer med sterk lukt eller smak eller som 
lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i 
kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker 
hyllene like over frukt- og grønnsaksskuff en, 
siden dette er det kaldeste området i 
seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder 
etylengass og de som er følsomme for 
denne type gasser, som frukt, grønnsaker 
og salat, må alltid oppbevares adskilt eller 
pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke 
reduseres; for eksempel må aldri tomater 
plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en fl askeholder (gjelder kun enkelte 
modeller) for å unngå at fl asker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at 
luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare 
frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse 
fersk mat i fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat 
som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt 
på servicemerket (...kg/24 h).
Dersom du har lite mat som skal oppbevares 
i fryseren, anbefaler vi at du bruker området 
midt i fryseren, dette er det kaldeste 
området i fryseseksjonen.

TEMPERERT SONE Anbefales for 
oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, 
egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av 
ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, 
yoghurt, kjøttpålegg, desserter

VANLIGE SKUFFER I FRYSER

FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN

SKUFF I FRYSERSONEN

(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse 

frisk/tilberedt mat.

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen 
samsvarer ikke med fargen på skuff ene

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

OG PROBLEMLØSNING

For vedlikehold og rengjøring
og for Problemløsning se
Veiledningen for Bruk og Pleie.

Veiledningen for Bruk og Pleie kan du få hos:
> Serviceavdelingen; telefonnummer se i
garantiheftet.
> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKTE KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistremerket, når 
du tar kontakt med kundeservice. http://www.whirlpool.eu

De tekniske opplysningene fi nner du på typeplaten 
inne i apparatet. 

Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.
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