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Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET  
KITCHENAID-PRODUKT
For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst 
registrere produktet ditt på www . kitchenaid . 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. Straks du kopler 
apparatet til strømforsyningen, vil det starte å fungere automatisk. Etter at du har slått apparatet 
på, må du vente i 4 til 6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et kjøleskap fylt til 
gjennomsnittlig kapasitet.
! Før du kobler til apparatet, må seksjonene og tilbehør vaskes godt med lunkent vann og bikarbonat.
1. Sett støpselet inn i kontakten og påse at det innvendige lyset tennes.
2. Vri på bryteren for JUSTERING AV TEMPERATUREN for å nå en gjennomsnittlig verdi. Etter noen 

få timer kan du plassere maten inn i kjøleskapet.

Innstilling av temperatur
Temperaturen inne i kjøleskapet justerer seg automatisk i henhold til posisjonen til termostatens 
bryter.

1 = varmest  MAX = kaldest
Vi anbefaler uansett en mellomposisjon.
“Seksjonen for nedkjøling” i kjøleskapet er plassert inne i kjøleskapets bakvegg, dette gir bedre plass 
og forbedret estetikk. Ved drift vil bakveggen kunne bli dekket av frost- eller vanndråper, avhengig 
av om kompressoren er i drift eller står på pause. Dette gir ingen grunn til bekymring; kjøleskapet 
fungerer normalt.
Dersom bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er stilt inn på høye verdier kan kjøleskapet, 
med store mengder mat i det og med en høy omgivelsestemperatur, overarbeide, dette fører til 
stor frostdannelse og høyt energiforbruk; dette kan kompenseres ved å stille knotten inn mot lavere 
verdier (avriming vil skje automatisk).

Utnytt kjøleskapets fulle potensial
•	 Bruk bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN for å regulere temperaturen (se Skuffens 

deler og funksjoner).
•	 Plasser kun kald og lunken mat i seksjonen, ikke varm mat (se Sikkerhetsinstrukser).
•	 Husk at kokte matvarer ikke varer lenger enn rå mat.
•	 Væsker må ikke oppbevares i åpne beholdere. De vil øke nivået av fuktighet i kjøleskapet og føre 

til dannelse av kondens.

Matvarehygiene
1. Når du har kjøpt inn maten, fjern all utvendig emballasje av papir/papp eller annet 

emballasjematerial, som kan innføre bakterier eller skitt i kjøleskapet.
2. Unngå at matvarer (spesielt de som er forgjengelige eller som har sterk lukt) kommer i kontakt 

med hverandre; Dette vil redusere risikoen for bakteriesmitte, samt spredning av sterke lukter inne 
i kjøleskapet.

3. Oppbevar all mat på en måte som gjør at luften kan sirkulere fritt mellom ulike element.
4. Hold kjøleskapet rent innvendig, påse at verken oksiderende eller slipende produkt benyttes.
5. Fjern all mat med utgått forfallsdato.
6. For	riktig	oppbevaring	av	mat,	må	all	lett	bedervelig	mat	(myke	oster,	rå	fisk,	kjøtt	osv.)	

lagres i kjøleskapets koldeste sone, dvs. i den nederste skuffen på venstre side hvor 
temperaturindikatoren er plassert.
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• De varierer med hensyn til antall og/eller posisjon.
* Kun tilgjengelig på noen modeller.

Skuffens deler og funksjoner
Generell oversikt
Instruksene i denne manualen gjelder for forskjellige kjøleskapmodeller. Det er mulig at diagrammet ikke 
direkte representerer apparatet du har kjøpt. Se sidene som følger for mer komplekse funksjoner.

PROFESJONELLE 
beholdere•

FLERBRUK boks med 
EGGSKUFF og  
SMØRTALLERKEN*

FLASKEHYLLE 
seksjon

TEMPERATURKONTROLL

FRUKT- og 
GRØNNSAKSSKUFFVINSONE

Tilbehør
FLERBRUK boks: Festet øverst i seksjonen, den er utformet for å ta vare på 
forskjellige typer matvarer over lengre perioder (f.eks. egg, smør eller mat i små 
beholdere); den hindrer at matlukt trenger inn i kjøleskapet.

VINSONE: Dette spesialredskapet er festet øverst i seksjonen og er utformet til 
å	romme	til	og	med	tre	vinflasker	uten	at	disse	opptar	ekstra	plass.	Flasker	kan	
plasseres i VINSONEN når denne er åpen; når seksjonen er lukket tar den kun opp 
plass på tre centimeter inne i kjøleskapet.

GRØNNSAKKURVER: To praktiske grønnsakkurver er plasserte i den øverste 
seksjonen. Disse er enkle å fjerne og kan tas ut for å plasseres på arbeidsbenken 
eller for å vaskes.

PROFESJONELLE beholdere: To profesjonelle beholdere (med lokk) er plasserte i 
den	nedre	seksjonen.	Disse	er	utformet	for	oppbevaring	av	kjøtt,	ost	eller	fisk.

FLASKEHYLLE seksjon: De spesielle rustfrie stålristene i den nedre seksjonen kan 
benyttes	til	å	oppbevare	to	flasker	i	stabil	posisjon.
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TEMPERATUR*: Indikatorlys: For å fastsette det kaldeste området i kjøleskapet.
1. Kontroller at “OK” vises klart på indikatorlyset (se diagram).

2. Dersom ordet “OK” ikke kommer til syne, betyr dette at temperaturen er for høy: Reguler knotten for 
DRIFT AV KJØLESKAPET til en høyere posisjon (kaldere) og vent i omtrent 10 timer til temperaturen 
har stabilisert seg.

3. Kontroller indikatorlyset igjen: Reguler den på nytt, om nødvendig, i henhold til trinnet ovenfor. 
Dersom det er tilført store mengder matvarer eller dersom kjøleskapsdøren er åpnet ofte, er 
det normalt at indikatoren ikke viser “OK”. Vent i minst 10 timer før du regulerer bryteren for 
KJØLESKAPETS DRIFT til en høyere innstilling.

* Kun tilgjengelig på noen modeller.

Hint og Tips
Avrime apparatet
Kjøleskapet har en automatisk avrimingsfunksjon: Vann ledes ut bak 
apparatet via et spesielt avløp, (se diagram), hvor varmen som produseres 
ved kompressoren fører til at det fordamper. Derfor er det ikke nødvendig å 
tine av kjøleskapet manuelt. Det er uansett nødvendig å vaske avløpshullet 
regelmessig slik at vannet lett kan renne ut.

For å unngå mugg og ubehagelig lukt
•	 Rommet er produsert av hygieniske material som er luktfrie. For å 

opprettholde	et	luktfritt	kjøleskap	og	for	å	hindre	flekker,	må	maten	alltid	
være dekket til eller forseglet.

•	 Hvis du ønsker å slå av apparatet for en lengre periode, må du gjøre det rent innvendig og la 
dørene stå åpne.

Skifte av lysepære *
For å skifte ut lysepæren i kjøleskapseksjonen, dra ut støpselet fra 
veggkontakten. Følg instruksene nedenfor.
Du får tilgang til lysepæren ved å fjerne dekselet slik det indikeres i 
diagrammet. Skift den ut med en lignende lysepære med samme effekt i 
henhold til indikasjonene på dekselet (maks. 10W).

Renhold
Før du utfører rengjøring eller vedlikeholdsinngrep, trekk ut stikkontakten til apparatet eller 
koble fra strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte 
midler, men med en tørr klut.
Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale 
rengjøringsmidler beregnet spesielt for innvendig rengjøring av et kjøleskap.
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Problemløsning
Før du kontakter Kundeservice-senteret:
Start opp apparatet igjen for å forsikre deg om at problemet ikke løses på denne måten. Gjenta dette 
trinnet etter en time dersom det er nødvendig.

Dersom problemet vedvarer råder vi deg til å ta kontakt med et godkjent senter for Teknisk assistanse.
Du må beskrive problemet til teknikeren og oppgi korrekt type og modell av apparatet, samt 
Assistansekoden du finner på finnes på typeskiltet inne i kjøleskapet. Denne informasjonen vil gjøre 
teknikeren i stand til raskt å identifisere hvilke type inngrep som er nødvendige.

Dersom det er nødvendig med en reparasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med et godkjent senter 
for Teknisk assistanse.

Funksjonsfeil: Mulige årsaker / løsninger:
Det innvendige lyset tennes ikke. •	 Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten i det hele, 

eller ikke tilstrekkelig til å oppnå kontakt. Alternativt kan 
det ha vært et strømbrudd i huset ditt.

Kjøleskapet kjøler ikke tilstrekkelig. •	 Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er 
skadde.

•	 Dørene åpnes for ofte.

•	 Bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er ikke i 
riktig posisjon.

•	 Kjøleskapet er for fullt.

Maten inne i kjøleskapet begynner 
å fryse.

•	 Bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er ikke i 
riktig posisjon.

Motoren fungerer uavbrutt. •	 Døren er ikke riktig lukket eller den åpnes kontinuerlig.

•	 Den utvendige temperaturen er svært høy.

•	 Isen er tykkere enn 2-3 mm (se Hint og Tips).

Apparatet bråker mye. •	 Apparatet er ikke installert på et jevnt underlag (se 
Installasjon).

•	 Apparatet er installert mellom skap som vibrerer og 
lager støy.

•	 Den interne kjøleren bråker litt selv når kompressoren er 
av. Dette er ikke en defekt, det er normalt.

Det er vann i bunnen av 
kjøleskapet.

•	 Avløpshullet for vannet er blokkert (se Hint og Tips)

Vennligst se vårt nettsted www.kitchenaid.eu for en fullstendig brukerveiledning.
I tillegg vil du finne mye mer nyttig informasjon om dine produkter, for eksempel inspirerende opp-
skrifter skapt og testet av vår merkevareambassadører eller den nærmeste KitchenAid kokkeskolen.
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