
Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter ut lyspæren, og følg instruksjonene alt etter 
typen belysning i apparatet ditt.
Skift ut lyspæren med en ny som har samme spesifikasjoner, og som kan fås fra 
serviceavdelingen og autoriserte forhandlere.

Belysning type 1)
1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Lyspæren inne i apparatet er av bajonett-typen og skal 

ikke skrus ut men dras ut som vist med pilen.
3. Etter utskifting settes dekslet på plass. Vent 5 minutter 

før apparatet kobles til igjen.

Belysning type 2)
For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist på 
figuren. Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.

Belysning type 3)
Dersom apparatet er utstyrt med diodelys, må du 
henvende deg til serviceavdelingen ved utskifting.

Sammenlignet med tradisjonelle lyspærer, varer 
diodepærene lengre, gjør det innvendige lyset 
bedre og tar hensyn til miljøet

58

Rengjør jevnlig apparatet med en klut og en blanding av lunkent 
vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap. Bruk aldri 
skurende produkter. For at avrimimingsvannet skal renne ut jevnt 
og korrekt, rengjøres avløpshullet på bakveggen i kjøleskapet 
ved frukt- og grønnsakskuffene jevnlig ved hjelp av medfølgende 
redskap (se figur).
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må du ta støpslet 
ut av stikkontakten eller koble apparatet fra strømnettet.

2

1

Koble apparatet til strømnettet.
På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har 
koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer. På modellene med bakterie- og 
luktfilter plasseres dette i viften som vist på filterpakningen.
Merk: Etter at apparatet er satt igang, må du vente 4/5 timer til apparatet når den riktige 
oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV 
APPARATET

UTSKIFTING AV LYSPÆRE ELLER 
DIODEPÆRE (avhengig av modell)
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Koble apparatet fra strømnettet, tøm, avrim (om nødvendig) og rengjør det. La dørene stå på gløtt, 
slik at luften kan sirkulere inne i seksjonene. Dette vil hindre at det dannes innestengt lukt og 
mugg.

NÅR APPARATET IKKE ER I BRUK

Hold dørene lukket, dermed holder den oppbevarte maten seg kald så lenge som mulig. Ikke frys 
inn igjen delvis opptinte matvarer. Ved lengre avbrudd kan det hende at også blackout -alarmen 
aktiveres (avhengig av modell).

VED STRØMBRUDD

Kjøleseksjonen brukes til oppbevaring av ferske matvarer og drikker.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i seksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime 
seg. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det 
fordamper.
Avhengig av modellen kan apparatet være utstyrt med en spesiell seksjon for (“Kjøtt og fisk” eller 
“Null grader”) som er ideell for oppbevaring av ferskt kjøtt og fersk fisk.
Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan 
påvirke temperaturen i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av 
termostaten.
Merk: Ved høy luftfuktighet i kjøleseksjonen kan det dannes kondens, spesielt på glasshyllene. 
I det tilfellet anbefales det å lukke beholdere som inneholder væsker (f.eks. gryter med suppe), 
pakke inn matvarer med høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og regulere temperaturen på mindre 
kalde innstillinger.

Fjerne frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell)
Dersom apparatet kun er utstyrt med frukt- og grønnsakskuff, anbefaler vi å tømme (og eventuelt 
fjerne) de to nederste dørbalkongene for å gjøre det enklere å trekke ut skuffen.

Vifte med bakterie-/luktfilter (avhengig av modell)
Viften gir en jevn temperaturfordeling inne i seksjonen, slik at maten oppbevares bedre og den 
overflødige fuktigheten reduseres. Ikke blokker viften. Viften kan aktiveres/deaktiveres manuelt (se 
hurtigreferansen). Når den er aktivert fungerer den automatisk ved behov.

KJØLESEKSJON
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Fryseseksjonen  kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer (så lenge som oppgitt på 
pakningen) og innfrysing av ferske matvarer. Den mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 
24 timer er oppgitt på typeplaten. Legg de ferske matvarene i innfrysingssonen i fryseseksjonen 
(se hurtigreferansen), og la det være nok rom rundt pakningene til at luften kan sirkulere fritt. Det 
anbefales ikke å fryse inn igjen delvis opptinte matvarer. Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke 
vann eller fuktighet eller kondens kan trenge inn.
Du må aldri legge varme matvarer inn i apparatet, da sparer du energi og forlenger apparatets levetid.
Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan 
påvirke temperaturen i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av 
termostaten.

Produksjon av isterninger
Fyll isterningbrettet (noen versjoner) 2/3 fullt med vann og plasser det i fryseseksjonen. Du må 
aldri bruke skarpe gjenstander for å få isen løs.

Fjerne kurvene (avhengig av modell)
Trekk skuffene ut så langt det går, løft dem litt og ta dem ut. For å få 
bedre plass kan fryseseksjonen brukes som følger.
A) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur A, fjerner du de 

øvre skuffene og/eller dørene. Den nedre skuffen må være på 
plass. Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten 
på ristene/hyllene.

B) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur B, kan du fjerne 
alle skuffene eller dørene. Påse at døren lukkes skikkelig når du 
har plassert maten på ristene/hyllene.

Fjerne døren (noen versjoner)
Åpne døren og fjern bolten som i figur C.

Det er ikke nødvendig å utføre avriming på nofrost modellene.
For de andre modellene anbefaler vi å avrime fryseren 2 ganger i 
året dersom det er rim innvendig eller når det har dannet seg større 
mengder rim (3 mm tykkelse). 
Rimdannelse er normalt. 
Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger 
av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren åpnes. For å avrime 
skapet, slå av apparatet og ta ut alle matvarene. La døren stå åpen 
for å fremskynde nedsmeltingen. På apparatene der fryseseksjonen 
befinner seg under kjøleseksjonen, kan du trekke ut dreneringsrøret 
for avrimingsvann (se figur) og sette en bolle under avløpet.
Sett dreneringsrøret på plass etter operasjonen og pass på ikke å 
etterlate vannrester. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk godt.
Slå på apparatet igjen og legg matvarene tilbake.

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN
(avhengig av modell)

FRYSESEKSJON

A

B

C
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Kjøtt/fisk-seksjonen er studert for å garantere en lengre oppbevaring 
av disse ferske matvarene, uten å forringe næringsverdiene og den 
opprinnelige ferskheten.
Det anbefales ikke å legge frukt og grønnsaker i denne seksjonen 
da temperaturen kan være under 0° C og vannet i matvarene kan 
fryse til is.

Temperaturinnstilling
Temperaturen i kjøtt/fisk-seksjonen indikeres av viseren på seksjonsdøren, og er avhengig av den 
generelle temperaturen i kjøleseksjonen.
Det anbefales å stille inn temperaturen i kjøleseksjonen på mellom +2° og +6°.
For å vite om temperaturen i kjøtt/fisk-seksjonen er riktig, se bildene under:

Viktig: Når funksjonen er aktivert og med matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det 
danne seg kondens på hyllene. I det tilfellet kobles funksjonen ut midlertidig.

Fjerne kjøtt/fisk-seksjonen:

Dersom symbolet  ikke finnes på betjeningspanelet (se 
Hurtigreferansen), anbefales det ikke å fjerne kjøtt/fisk-seksjonen, 
for å garantere at apparatet fungerer som det skal, for at matvarene 
skal oppbevares korrekt og for å optimalisere strømforbruket.   I alle 
andre tilfeller er det mulig å fjerne kjøtt/fisk-seksjonen for å få bedre 
plass i kjøleskapet.
Gå frem som følger:
1. Fjern skuffen fra seksjonen (Figur  1).
2. Fjern dekselet på skuffen ved å løsne på hektene som er plassert 
under selve dekselet (Figur 2).
Når kjøtt/fisk-seksjonen aktiveres igjen, må du sette dekselet på 
skuffen tilbake på plass før selve skuffen og slå på funksjonen.
3. På betjeningspanelet trykker du på knappen for “Funksjon av 
kjøtt/fisk-seksjon” i tre sekunder til den gule indikatorlampen 
slukkes.
For å optimalisere strømforbruket, anbefales det å slå av kjøtt/fisk-
seksjonen og fjerne komponentene (unntatt hyllen over frukt-og 
grønnsaksskuffene).

KJØTT/FISK-SEKSJON (avhengig av modell)

Når viseren er i feltet til venstre, må 
temperaturen i kjøleseksjonen økes.

Når viseren er i midtfeltet, er temperaturen 
riktig.

Når viseren er i feltet til høyre, må 
temperaturen i kjøleseksjonen senkes.

Fig. 1

Fig. 2
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“Nullgrad-sonen” er utviklet for å opprettholde en lav 
temperatur og en riktig fuktighet for å kunne oppbevare 
ferske matvarer lengre (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og 
vintergrønnsaker).

Aktivering og deaktivering av seksjonen
Temperaturen i seksjonen er på cirka 0° når den er aktivert.

For å slå på seksjonen trykker du på knappen 
som vist i figuren i mer enn ett sekund, til 
symbolet lyser.

Et lysende symbol viser at seksjonen er i 
funksjon. Trykk én gang til på knappen i mer  
enn ett sekund for å slå av seksjonen

For at “Nullgrad-sonen” skal fungere korrekt må:
- kjøleseksjonen være aktivert
- temperaturen i kjøleseksjonen være på mellom +2 °C og +6 °C
- skuffen være på plass for at seksjonen skal kunne aktiveres
- ingen spesialfunksjoner, som Standby (Standby), Cooling-Off ( Avkjøling), Vacation (Ferie), som 
kobler ut produktet eller kjøleseksjonen, er valgt.
Dersom en av disse spesialfunksjonene er valgt, må “Nullgrad-sonen” deaktiveres manuelt og de 
ferske matvarene fjernes. 

Merk:
- Dersom symbolet ikke tennes når seksjonen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn. 

Dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- Dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på 

betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Sett inn skuffen og symbolet aktiveres på nytt
- Uansett seksjonens status kan man høre en svak lyd som er helt normalt
- Når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inni seksjonen av den generelle 

temperaturen i kjøleseksjonen. I dette tilfellet anbefales det å oppbevare frukt og grønnsaker som 
ikke er ømfintlige for kulde (skogsbær, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

Viktig: Når funksjonen er slått på og det er matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det 
danne seg kondens på hyllene. I dette tilfellet må funksjonen slås av midlertidig. Vær oppmerksom 
ved plassering av små matvarer og beholdere på den øvre hyllen i “nullgrad-sonen”,  for å hindre 
at disse faller ned mellom skuffen og bakveggen i kjøleseksjonen.

“NULLGRAD-SONE” (avhengig av modell)
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Før Service kontaktes:
Sett apparatet igang igjen for å se om 
problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, 
frakobles apparatet strømnettet igjen og 
forsøket gjentas etter en time.
Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du 
har utført kontrollene i feilsøkingslisten og satt 
apparatet igang igjen, kontakt service, forklar 
problemet og oppgi:
•	 type	feil
•	 modell

•	 apparatets	type	og	serienummer	(oppført	på	
typeplaten)

•	 servicenummer	(tallet	som	står	etter	ordet	
SERVICE på apparatets typeplate) 

Merk:
Omhengsling av dørene på apparatet utført 
av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

SERVICE

Fjerne “Nullgrad-sonen”:
Det er mulig å fjerne “Nullgrad-sonen” for å få bedre plass i kjøleskapet. Gå frem på følgende 
måte:
- for å gjøre det enklere å ta den ut anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nedre 
dørbalkongene
- slå av seksjonen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under seksjonen.

Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.

“Nullgrad-sonen” kan gjenmonteres ved først å sette den hvite plasthyllen på plass under 
seksjonen og deretter skuffen. Aktiver så funksjonen igjen. For å spare energi anbefales det å 
deaktivere “Nullgrad-sonen” og fjerne den.
Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunkent vann (ikke 
dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap. 

Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra 
strømnettet.
Bruk aldri skurende produkter.


