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! Les nøye igjennom denne bruksanvisningen før det 
nye produktet installeres og brukes. Bruksanvisningen 
inneholder viktig informasjon om sikker bruk, 
installasjon og vedlikehold av produktet. 
 
! Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig 
bruk. Hvis produktet gis til noen andre, skal 
bruksanvisningen følge med produktet. 
 

Plassering og tilkobling 
 
Plassering 
1. Plasser skapet i et godt ventilert rom fritt for 

fuktighet. 
2. Ikke dekk til vifteåpningene bak på skapet. Det 

kommer varm luft fra kompressoren og 
kondensatoren, og det er derfor nødvendig med 
god ventilasjon for å redusere strømforbruket samt 
garantere riktig bruk av skapet. 

3. Sørg for at kjøleskapet ikke står i nærheten av 
noen form for varmekilder (direkte sollys, komfyrer, 
o.l.). 

 
Vatre kjøleskapet 
1. Plasser kjøleskapet på et jevnt og solid gulv. 
2. Hvis gulvet ikke er helt vannrett, kan du vatre 

kjøleskapet ved å skrue de fremre bena på skapet 
opp eller ned. 

 

Tilkobling av strøm 
Etter at kjøleskapet er transportert, plasser det forsiktig 
i oppreist stilling og vent i minst tre timer før du kobler 
det til et strømuttak. Kontroller følgende før du setter 
støpslet på kjøleskapet inn i en veggkontakt: 
 

• At kjøleskapet er jordet og at støpslet er i samsvar 
med gjeldende forskrifter. 

• At strømuttaket kan tåle den maksimale strømmen 
(f. eks. 150 W) fra kjøleskapet, som er oppgitt på 
merkeskiltet som er plassert på høyre side øverst i 
skapet, under termostaten. 

• At spenningen er innenfor verdiene som er oppgitt 
på merkeskiltet plassert på høyre side i det 
øverste rommet, under termostaten (f. eks. 220-
240 V). 

• At strømuttaket passer støpslet på kjøleskapet. 
Hvis strømuttaket ikke passer med støpslet på 
kjøleskapet, må du be en reparatør om å skifte 
støpslet (se avsnittet om Vedlikehold). Ikke bruk 
skjøteledninger eller dobbeltkontakter. 

 
! Du må ha lett tilgang til strømkabelen og 
veggkontakten når kjøleskapet er installert. 
! Ledningen må ikke bøyes eller klemmes. 
! Kabelen må kontrolleres regelmessig og skiftes ut av 
en autorisert reparatør om nødvendig (se avsnittet om 
Vedlikehold). 
! Produsenten fraskriver seg et hvert ansvar 
dersom disse sikkerhetsanvisningene ikke 
overholdes. 
 
 

 



Oversikt 
 
Instruksjonene i denne bruksanvisningen gjelder for forskjellige kjøleskapsmodeller. Illustrasjonene kan derfor variere 
noe fra produktet du har kjøpt. For mer avanserte funksjoner, se påfølgende sider. 
 

 
 
● Antall og/eller plassering varierer. 
* Kun tilgjengelig på enkelte modeller. 
 
 

UNIVERSALBOKS 
med EGGEBRETT 

og SMØRSKÅL * 

VINKAMMER FRUKT- og 
GRØNNSAKSSKUFF   

TEMPERATUR-
KONTROLL 

FLASKEHYLLE   
PROFESJONELLE 

beholdere ● 



 

UNIVERSALBOKS: Plassert i 
det øverste rommet i kjøleskapet. 
Boksen er beregnet til 
oppbevaring av mat over lengre 
tid (f. eks. egg, smør eller mat i 
små beholdere). Den forhindrer 
at matlukt sprer seg i resten av 
kjøleskapet. 

  

 

VINKAMMER: Dette 
spesialtilbehøret er plassert i det 
øverste rommet i kjøleskapet, og 
er laget for å holde 3 flasker vin 
uten å ta opp ekstra plass. 
Flasker kan plasseres i 
VINKAMMERET når det er 
åpnet. Når kammeret er lukket, 
tar det kun opp 3 cm plass på 
innsiden av kjøleskapet. 

  

 

GRØNNSAKSSKUFFER: To 
praktiske grønnsaksskuffer er 
plassert i det øverste rommet. 
Disse kan lett tas ut for å 
plasseres på kjøkkenbenker eller 
vaskes. 

  

 

PROFESJONELLE beholdere: 
To profesjonelle beholdere (med 
lokk) er plassert i den nedre 
rommet. De er beregnet til 
oppbevaring av kjøtt, ost og fisk. 

  

 

FLASKEHYLLE: Laget for å 
oppbevare to flasker i stabil 
posisjon. Bruk holderne i rustfritt 
strål i det nedre rommet. 

 

TEMPERATURINDIKATORLYS*: For å indikere den 
kaldeste plassen i kjøleskapet. 
 
1. Kontroller at indikatorlyset tydelig viser "OK" (se 

diagram). 
 

 
 
2. Hvis "OK" ikke vises, betyr det at temperaturen er 

for høy: Still TEMPERATURBRYTEREN I 
KJØLESKAPET til en høyere innstilling (kaldere) 
og vent ca. 10 timer til temperaturen er stabilisert. 

 
3. Kontroller indikatorlyset på nytt. Om nødvendig, 

juster temperaturen igjen ved å følge prosessen 
beskrevet ovenfor. Hvis du har satt inn store 
mengder mat i kjøleskapet, eller hvis døren har 
vært åpnet hyppig, er det normalt at indikatorlyset 
ikke viser "OK". Vent i minst 10 timer før du stiller 
TEMPERATURBRYTEREN I KJØLESKAPET til 
en høyere (kaldere) innstilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Kun tilgjengelig på enkelte modeller. 
 



Slå på kjøleskapet 
 
! ! Følg installasjonsinstruksjonene (se avsnittet 
om Installasjon) før du slår på kjøleskapet. 
 
! Rengjør skuffene og annet tilbehør med lunket vann 
og bakepulver før du kobler kjøleskapet til et 
strømuttak. 
 
1. Sett støpslet i en veggkontakt og kontroller at lyset 

i skapet er slått på. 
 
2. Vri TEMPERATURBRYTEREN til en 

gjennomsnittelig verdi. Du kan sette mat i 
kjøleskapet etter noen få timer. 

 

Stille inn temperaturen 
 
Temperaturen i kjøleskapet vil justeres automatisk i 
henhold til temperaturen som bryteren er stilt til. 

 
1 = varmest MAX = kaldest 

 
Vi anbefaler at du velger en gjennomsnittstemperatur 
mellom disse to punktene. 
"Kjøledelen" i kjøleskapet er plassert på innsiden av 
den bakre veggen, som gir større plass og bedre 
estetikk. Veggen vil dekkes av rim eller vanndråper, 
avhengig av om kompressoren er aktivert eller 
midlertidig stoppet. Dette er normalt og betyr ar 
kjøleskapet virker som det skal. 
Hvis TEMPERATURBRYTEREN er stilt til en høy 
temperatur og det er mye matvarer i kjøleskapet, eller 
romtemperaturen utenfor kjøleskapet er høy, kan 
skapet operere kontinuerlig. Dette kan igjen resultere i 
overdreven frostdannelse og økt strømforbruk. Du kan 
rette opp dette ved å vri bryteren til en lavere 
temperatur (avriming vil starte automatisk). 
 

Få mest mulig ut av kjøleskapet 
 

• Bruk TEMPERATURBRYTEREN til å justere 
temperaturen (se avsnittet Beskrivelse). 

 

• Sett kun kald eller lunken mat i kjøleskapet, aldri 
varm mat (se avsnittet om Forholdsregler og råd). 

 

• Husk at kokt mat ikke har lenger holdbarhet enn rå 
mat. 

 

• Ikke oppbevar væsker i åpne beholdere. Det vil 
øke fuktigheten i kjøleskapet slik at det dannes 
kondens. 

Mathygiene 
 
1. Når du har kjøpt matvarene, fjern all ekstern 

emballasje av papir/papp eller annet materiale, da 
dette kan forårsake bakterier eller smuss på 
innsiden av kjøleskapet. 

2. Beskytt maten (spesielt matvarer med lav 
holdbarhet eller kraftig lukt), for å unngå at de 
kommer i kontakt med hverandre. Ved å gjøre 
dette reduserer du faren for bakteriell 
kontaminasjon, samt reduserer sterk lukt på 
innsiden av kjøleskapet. 

3. Oppbevar matvarene slik at luft kan sirkulere fritt 
mellom maten. 

4. Hold innsiden på kjøleskapet rent. Ikke bruk 
oksideringsmidler eller ripemidler under rengjøring.  

5. Kast all mat som er gått ut på dato. 
6. For riktig oppbevaring av mat, skal alle produkter 

med lav holdbarhet (myke oster, rå fisk, kjøtt, o.l.) 
oppbevares i den kaldeste delen av kjøleskapet, 
dvs. på hyllen over grønnsaksskuffene hvor 
termostaten er plassert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Slå av kjøleskapet 
 
Det er nødvendig å slå av kjøleskapet og trekke 
ledningen ut fra veggkontakten under rengjøring og 
vedlikehold. Det er ikke tilstrekkelig å stille 
temperaturbryteren til ● (slå av skapet) for å koble fra 
all strøm. 
 

Rengjøre kjøleskapet 
 

• De utvendige og innvendige delene på 
kjøleskapet, samt gummiforseglingene, kan 
rengjøres ved bruk av en svamp som er dyppet i 
lunket vann og bakepulver eller nøytral såpe. Ikke 
bruk løsemidler, ripemidler, blekemiddel eller 
ammoniakk. 

 

• Delene som kan tas ut av kjøleskapet kan 
bløtlegges i varmt vann med såpe eller 
oppvaskmiddel. Skyll og tørk delene nøye. 

 

Unngå mugg og ubehagelig lukt 
 

• Kjøleskapet er laget av hygieniske og luktfrie 
materialer. For å opprettholde et luktfritt kjøleskap 
og forhindre at det oppstår flekker, må mat alltid 
dekkes godt til. 

 

• Hvis du skal slå av kjøleskapet over en lengre 
periode, må du rengjøre innsiden av skapet og la 
dørene stå åpne. 

 

Rime av kjøleskapet 
 

 

Kjøleskapet har en automatisk 
avrimingsfunksjon: vann ledes 
bakover i kjøleskapet ved hjelp 
av en spesiell utløpsåpning (se 
diagram), hvor varmen fra 
kompressoren fordamper 
vannet. Det er derfor ikke 
nødvendig å rime av 
kjøleskapet manuelt. Det er 
derimot nødvendig å rengjøre 
utløpsåpningen regelmessig slik 
at vann kan renne ut fritt. 

 

Skifte lyspære* 
 
Trekk ledningen ut fra veggkontakten når du skal skifte 
lyspæren i kjøleskapet. Følg instruksjonene nedenfor. 
 

 

Du får tilgang til lyspæren ved å 
fjerne dekslet, slik vist i 
diagrammet. Sett inn en 
lyspære av samme type og med 
samme styrke, slik angitt på 
dekslet (15W eller 25W). 

 
 
 
 

 



! Kjøleskapet er konstruert og produsert i samsvar med 
internasjonale sikkerhetsforskrifter. Dette avsnittet inneholder 
viktig sikkerhetsinformasjon og må derfor leses nøye. 
 

 

Dette produktet er i samsvar med følgende EC-
direktiver: 
- 73/23/EEC av 19/02/73 (lavspenning) og 
påfølgende endringer; 
-89/336/EEC av 03.05.89 (elektromagnetisk 
kompatibilitet) og påfølgende endringer; 
- 2002/96/CE. 

 

Generell sikkerhet 
 

• Kjøleskapet er konstruert for personlig bruk i hjemmet 
og skal ikke brukes til kommeriselle eller industrielle 
formål. 

• Kjøleskapet skal kun brukes av voksne personer til å 
oppbevare og fryse mat i henhold til instruksjonene i 
denne bruksanvisningen. 

• Kjøleskapet må ikke monteres og brukes utendørs, selv 
under tak. Det er svært farlig å utsette kjøleskapet for 
regn eller storm. 

• Ikke ta på kjøleskapet med bare føtter eller med våte 
hender og føtter. 

• Ikke ta på de innvendige kjøleelementene, da dette kan 
forårsake frostskade til huden. 

• Når du skal trekke ledningen ut fra veggkontakten, trekk 
i selve støpslet, ikke i ledningen. 

• Slå alltid av kjøleskapet og trekk ledningen ut fra 
veggkontakten før du utfører noen form for rengjøring 
eller vedlikehold. Det er ikke tilstrekkelig å stille 
temperaturbryteren til ● (slå av skapet) for å koble fra all 
strøm. 

• Du må aldri prøve å reparere kjøleskapet på egen hånd 
dersom det går i stykker. Reparasjoner som utføres av 
ufaglærte personer kan forårsake personskade eller 
ytterligere skade til produktet. 

• Ikke bruk annet utstyr på innsiden av kjøleskapet  enn 
den spesialkonstruerte skrapen som følger meg 
produktet. 

• Ikke putt isbiter som kommer rett fra fryseren i munnen. 

• Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert 
barn) med reduserte fysiske eller sensoriske evner, eller 
som mangler erfaring og kunnskap i å bruke det, med 
mindre vedkommende er under oppsyn eller har mottatt 
instruksjoner om hvordan produktet skal brukes av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal 
være under oppsyn for å forsikre om at de ikke leker 
med kjøleskapet. 

• Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde! Emballasjen 
kan forårsake kvelning. 

 

Kassering 
 

• Følg de lokale forskriftene når du skal kaste emballasjen 
for gjenbruksformål. 

 

• Det europeiske direktivet 2002/96/EC, som gjelder 
brukte elektriske og elektroniske apparater (WEEE), 
krever at gamle, elektriske husholdningsapparater ikke 
skal kastes sammen med normalt, usortert 
husholdningsavfall. Gamle og brukte apparater skal 
kasseres separat for å optimere kostnaden av å 
gjenbruke og resirkulere produktets innmat, samt 
forhindre potensielle miljø- og helseskader. 
"Søppelbøttesymbolet" på produktet informerer deg om 
at du må kassere produktet separat. Forbrukere skal 
kontakte sine lokale myndigheter eller 
produktleverandør for informasjon om riktig kassering av 
gamle husholdningsapparater. 

 

Hensyn til- og bevaring av- miljøet 
 

• Installer produktet i et godt ventilert rom. Sørg for at 
produktet ikke står i direkte sollys eller i nærheten av 
varmekilder. 

 

• Prøv å unngå at døren står oppe over lengre perioder 
eller at den åpnes hyppig, for å redusere strømforbruket. 

 

• Ikke fyll alt for mye mat i kjøleskapet. Det er viktig at 
kald luft kan sirkulere fritt for å bevare maten på best 
mulig måte. Hvis luftsirkulasjonen forhindres vil 
kompressoren gå kontinuerlig. 

 

• Ikke sett varm mat rett i kjøleskapet. Dette vil øke 
temperaturen i kjøleskapet slik at kompressoren må 
arbeide hardere, som igjen vil øke strømforbruket. 

 

• Rim av kjøleskapet dersom det dannes is i det (se 
avsnittet om Vedlikehold). Et tykt islag vil gjøre det 
vanskeligere å kjøle ned maten, noe som igjen vil øke 
strømforbruket. 

 

• Kontroller og rengjør dørpakningene regelmessig, for å 
forvisse om at de ikke er skitne eller gjør at kald luft 
slipper ut (se avsnittet om Vedlikehold). 

 
 
 
 
 

 



Hvis det oppstår problemer med kjøleskapet, kontroller følgende punkter fra listen nedenfor før du kontakter en 
reparatør (se avsnittet om Hjelp). 
 

Feil: Mulige årsaker/løsninger: 

Lyset i kjøleskapet lyser ikke. • Støpslet på ledningen er ikke satt inn i en veggkontakt eller det er ikke 
satt langt nok inn i kontakten, eller det er et strømbrudd i huset. 

Det er ikke kaldt nok i kjøleskapet. • Dørene er ikke lukket helt igjen, eller dørpakningene er skadde. 

• Dørene åpnes for ofte. 

• TEMPERATURBRYTEREN er ikke riktig stilt inn. 

• Det er for mye mat i kjøleskapet. 

Maten i kjøleskapet fryser. • TEMPERATURBRYTEREN er ikke riktig stilt inn. 

Motoren går hele tiden. • Døren er ikke lukket helt igjen eller åpnes kontinuerlig. 

• Romtemperaturen er svært høy. 

• Isen i kjøleskapet er mer enn 2-3 mm tykk (se avsnittet om 
Vedlikehold). 

Det kommer mye støy fra 
kjøleskapet. 

• Kjøleskapet er ikke plassert på et jevnt gulv (se avsnittet om 
Installasjon). 

• Kjøleskapet er installert mellom to skap som vibrerer og forårsaker 
støy. 

• Det innvendige kjøleelementet lager litt lyd selv når kompressoren er 
koblet ut. Dette er normalt, ikke en feil. 

Det er vann i bunnen på kjøleskapet. • Utløpsåpning for vannet er tett (se avsnittet om Vedlikehold). 

 

Hjelp 
 
Før du kontakter oss for hjelp: 

• Se om du kan rette opp feilen på egen hånd (se avsnittet om Feilsøking). 

• Hvis feilen ikke rettes opp eller produktet fortsatt ikke virker som det skal etter at du har utført kontrollpunktene, ta 
kontakt med ditt nærmeste servicesenter. 

 
Oppgi følgende når du kontakter oss: 

• Type feil 

• Modellnummer (Mod.) 

• Serienummer (S/N). 
Du finner denne informasjonen på merkeskiltet 
plassert på høyre side øverst i skapet (under 
termostaten). 

 
 
Du må aldri benytte uautoriserte reparatører eller tillate bruk av uoriginale reservedeler. 

Modell Serienummer 


