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Hurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
WHIRLPOOL-PRODUKT
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 og det vil starte
automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er
forhåndsinnstilt ved fabrikken.

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). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at
temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de
akustiske alarmene.
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6TH SENSE FRESH CONTROL
Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur
for oppbevaring. Funksjonen gjør det også mulig å kontrollere
fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må viften også
være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av
Vifte).
VIFTE*
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at den
lagrede maten bevares bedre og overdreven fuktighet reduseres.
Viften er slått på som standard og kan aktiveres/deaktiveres ved å
trykke på knappen på basen (som vist på figuren). Hvis
omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes
vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å
sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres,
optimaliseres energiforbruket.
Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd
eller etter at apparatet er slått av. Ikke blokker luftinntaket
med matvarer.
ANTIBAKTERIELT FILTER
Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett
det inn i viftedekselet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på
filterboks.
AVSLÅING AV LYDALARMEN
Trykk kort på "Stop Alarm" knappen for å slå av lydalarmen.
ON/STAND-BY
Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. Trykk kort
på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.
Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømnettet.
KJØLESKAPSEKSJONENS TEMPERATUR
Det er mulig å stille inn en annen temperatur
med "Fridge" (kjøleskap)-knappen.
Det finnes fem mulige kontroller.

* Kun tilgjengelig på noen modeller
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Kjøleseksjonens temperatur
Avslåing av lydalarmen
På/hvilemodus
"Eco Night" natt
Fryserseksjonens temperatur Fast freeze
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FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR
Du kan stille inn en annen temperatur ved å
benytte knappen “Freezer” (fryser) .
(mindre
(kaldere
Det er mulig å utføre fem reguleringer.
kald)
temperatur)
FAST FREEZE
Trykk på "Freezer" knappen i 3 sekund 24 timer før du legger
store mengder mat for nedfrysing i sonen for nedfrysing.
Når funksjonen er aktivert, vil sekvensen i figuren vises på
displayet.
Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt
ved å trykke på "Freezer"-knappen igjen.
Merk: Unngå direkte kontakt mellom fersk mat og maten som
allerede er frosset. For å optimalisere tiden for nedfrysing, kan
skuffene fjernes og maten kan plasseres direkte på bunnen av
rommet.
ECO NIGHT-FUNKSJON
Eco Night-funksjonen gjør at apparatets energiforbruk kan
konsentreres i timene med den billigste strømtariffen (vanligvis om
natten), når strøm er fritt tilgjengelig og koster mindre sammenlignet
med dagtid (kun i land som benytter et multitariff-system basert på tid
på dagen – kontroller din energitariff hos ditt lokale energiselskap). For
å aktivere funksjonen, trykker du på Eco Night-knappen når den billige
tariffen begynner (avhengig av din spesifikke tariff). Hvis de billige
prisene starter kl. 20,00 trykker du på knappen på dette klokkeslettet.
Funksjonen er aktiv når Eco Night-dioden er PÅ. Når funksjonen har
blitt aktivert, tilpasser apparatet automatisk energiforbruket basert på
det valgte klokkeslettet, dvs. ved å bruke mindre energi om dagen enn
om natten.
Viktig: For at funksjonen skal fungere på riktig måte, må den være
på både natt og dag. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til den
deaktiveres (eller den deaktiveres ved strømbrudd eller dersom
apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen.
Når LED-lampen for Eco night er AV, er ikke funksjonen aktiv.
Merk: apparatets erklærte energiforbruk henviser til bruk med deaktivert
Eco Night-funksjon.

“0° ZONE” SEKSJON*
“0° ZONE” seksjonen er spesielt utformet for å opprettholde en lav
temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for
eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

FOR Å SLÅ SEKSJONEN PÅ OG AV
Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er
slått på.
For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt
til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker.
Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen
av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle
temperaturen i kjøleskapet.
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FJERNING AV “0° ZONE“ SEKSJONEN
Utfør følgende trinn:
1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer
(og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plasthylla under seksjonen.
Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøttene.
For å bruke “0° ZONE“ seksjonen igjen, setter du forsiktig den hvite
plasthylla tilbake på plass under seksjonen før du setter inn skuffen og
slår funksjonen på igjen.

Teknologi for kontroll av fuktighet i kombinasjonen med Active0
sørger for de riktige betingelsene for oppbevaring når matvarene ikke
er fullstendig innpakket.

For at “0° ZONE” seksjonen skal fungere på riktig måte, må:
•
apparatet slås på;
•
kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
•
“0° ZONE” seksjonen være slått på
•
ikke “Vacation” (Ferie)-modus og Stand by være valgt
Merk:
-- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere
at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse
Service dersom problemet vedvarer
-- når “0° ZONE” seksjonen er satt inn i apparatet, kan du høre en svak
støy, som du bør betrakte som vanlig;
Viktig: vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på
øvre hylle i “0° ZONE“ seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned
mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

For å oppnå et større volum i kjøleskapet og for å redusere
energiforbruket, anbefales det å fjerne “0° ZONE“ seksjonen.
Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en
oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite
plasthylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel
beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke
skuremidler.
Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å
koble fra strømforsyningen.

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE
Forklaring
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser,
drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt,
delikatesser, yoghurt
DET KJØLIGSTE OMRÅDET
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter,
kjøtt og fisk
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSESEKSJON

SKUFF I FRYSERSONEN
(Maks kjølesone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGSLISTE
Hva må gjøres hvis...

Mulige årsaker

Løsninger

Kontrollpanelet er slått av
og apparatet virker ikke.

Apparatet kan være i On/Standbymodus.
Det kan være problemer med
strømnettet.

Slå på apparatet med på/standby-knappen.
Kontroller følgende:
•
hvorvidt det er et strømbrudd
•
at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren
(hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)
•
at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som
den skal
•
at strømledningen ikke er ødelagt.

Lyset inni apparatet virker
ikke.

Du må kanskje skifte pære.

Modeller med lyspære: kople apparatet fra strømnettet, kontroller
lyspæren og skift ut med ny hvis nødvendig (se avsnittet "Utskifting av
lysepæren eller LED").
Modeller med diodelys: ta kontakt med et godkjent Servicesenter.
Slå på apparatet med på/standby-knappen.

Apparatet kan være i On/Standbymodus.
Temperaturen inne i
seksjonene er ikke lav nok.

Det kan være forskjellige årsaker (se
"Løsninger").

Kontroller følgende:
•
dørene er ordentlig lukket
•
apparatet er ikke installert nær en varmekilde
•
angitt temperatur er passende
•
sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke
forhindret.

Det samler seg vann på
bunnen av kjøleseksjonen.

Avløpshullet er blokkert.

Rengjør dreneringshullet for avrimingsvann (se avsnittet "Vedlikehold
og rengjøring av apparatet").

Den fremste kanten
på apparatet, ved
dørtetningen, er varm.

Dette er ikke en feil. Det forhindrer at
det dannes kondens.

Ikke nødvendig å utbedre.

Den røde lampen
blinker og det høres en
lydalarm.

Alarm for åpen dør
Den aktiveres når en dør står åpen over
lengre tid.

Lukk dørene på produktet for å deaktivere den akustiske alarmen.
Dersom den akustiske alarmen ikke opphører, betyr det at det er en
alarm for feil ved strømnettet (se avsnittet Alarm ved strømbrudd.

Den røde lampen
tennes, en akustisk alarm
piper og indikatoren
for temperaturen i
kjøleseksjonen blinker, som
vist i figuren:

Alarm funksjonsfeil
Alarmen indikerer en feil i en teknisk
komponent.

Ta kontakt med et autorisert servicesenter. Trykk på knappen for
utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet.

Den røde lampen blinker
og en akustisk alarm
piper også når døren lukkes.
Temperaturindikatorene til
Fryserseksjonen vil blinke.

Strømbruddalarm
Den aktiveres når strømmen er borte i
en lengre periode, noe som forårsaker
en temperaturøkning i fryseseksjonen.

Trykk på knappen for deaktivering av alarm for å koble ut lydsignalet.
Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for
bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli
aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjonen). Kontroller maten før
du spiser den.

Den røde lampen tennes
(uten å blinke)
, du
kan høre en akustisk
alarm og indikatoren
for temperaturen i
fryseseksjonen blinker.

Temperaturalarm for fryserseksjon
Temperaturalarmen indikerer at
temperaturen i seksjonen ikke har nådd
optimalt temperaturnivå. Dette kan
skje: når den brukes første gang, etter
avriming og/eller renhold, dersom store
mengder matvarer plasseres i fryseren
eller dersom døren ikke har vært riktig
lukket.

Trykk på knappen for deaktivering av alarm for å koble ut lydsignalet.
Når optimale temperaturforhold er nådd , slår den røde lampen seg
automatisk av. Ta kontakt med et godkjent servicesenter dersom
temperaturalarmen vedvarer.

Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
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.

400011195243

