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Viktige sikkerhetsanvisninger 

LES ALLE INSTRUKSJONER 
Les denne instruksmanualen nøye før du bruker kjøleskapet for første gang, selv om du er kjent med 

denne type kjøleskap. Sikkerhetsanvisningene som er beskrevet her vil redusere risikoen for brann, 

elektrisk sjokk og skade hvis du følger dem. Oppbevar instruksmanualen på et trygt sted for fremtidig 

bruk, sammen med det ferdige utfylte garantikortet, kjøpskvittering og kartong. Hvis du skal selge 

kjøleskapet bør du gi instruksmanualen til ny eier. For å forebygge ulykker og skader skal du alltid 

følge sikkerhetsanvisningene som er beskrevet under. 

Elektrisk sikkerhet og ledningshåndtering
• Pass på at utgangsspenningen og kretsfrekvensen tilsvarer spenningen som er angitt på

apparatets strømetikett. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med kundeservice. Ikke bruk

kjøleskapet.

• Ikke bruk et annet apparat på samme strømkrets samtidig. Dette kan føre til overbelastning av

strømkretsen og føre til at sikringen eller kretsbryteren slår seg på.

• For å hindre brann og elektrisk støt skal du ikke la ledninger, kontakter, strømforsyning eller selve

rammen til Retro Under Counter kjøleskapet komme i kontakt med vann eller annen væske. La

aldri ledninger eller elektriske komponenter komme i kontakt med vann.

• Ledningen skal plasseres slik at det ikke er fare for at noen snubler eller ved uhell drar i den.

• Ikke bøy, klem, dra eller skad strømledningen. Sørg for at den ikke blir skadet av skarpe kanter

eller varme.

• Ta tak i støpselet når du kobler fra, ikke dra i selve ledningen.

• Ikke la ledningen henge over bordkanter, benker eller la ledningen komme i kontakt med varme

overflater.

• Ikke løft eller bruk kjøleskapet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.

Hvis kjøleskapet er skadet pga. fall, velting eller annet ta kontakt med kundeservice.

• Skadet ledning eller støpsel må byttes ut av produsenten eller autorisert servicepersonale for å

unngå farer.

• Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er rene og tørre før de brukes.

• Kjøleskapet skal ikke kobles til med en skjøteledning.

• Trekk ut strømpluggen fra stikkontakten når kjøleskapet ikke er i bruk og før

rengjøring, vedlikehold, service eller transport.

• Kjøleskapet skal ikke styres av en ekstern tidtaker eller separat fjernstyringssystem.
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Bruksbetingelser og restriksjoner 
• Kjøleskapet er kun ment for husholdningsbruk.

• Kjøleskapet er ikke ment for kommersiell bruk. Ikke bruk kjøleskapet utendørs.

• Bruk kjøleskapet kun som beskrevet i denne instruksmanualen. Andre bruksmåter anbefales ikke

og kan i verste fall forårsake brann, elektrisk støt eller skader.

• Feil installasjon og bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann,

elektrisk støt eller personskader og at garantien bortfaller.

• Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle skader som er forårsaket av feil eller feilaktig bruk.

• Kjøleskapet er ikke beregnet for å bli brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysiske,

sansemessige eller mentale evner,eller ved mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har

fått veiledning eller instrukser for å bruke kjøleskapet av en person som er ansvarlig for

vedkommende sikkerhet.

• Barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med kjøleskapet.

• Nøye tilsyn er nødvendig når kjøleskapet blir brukt av barn eller i nærheten av barn.

• Ikke bruk kjemikalier, stålull eller slipemiddel til å rengjøre utsiden av kjøleskapet, ettersom dette

kan skade metalloverflaten.

• Ikke bruk kjøleskapet i nærheten av væsker (kjøkkenvask, vannbeholdere, kraner osv.).

• Kontroller at alle delene er korrekt installert før bruk.

• Sørg for vedlikehold av kjøleskapet i samsvar med instruksjonene for å sikre at den virker som

den skal.

• Hvis det oppstår feil på kjøleskapet, eller hvis den er skadet på noen måte, skal du ringe

kundeservice for ettersalg.

• Dra støpselet umiddelbart ut hvis brann eller røyk oppstår.

• Plasser kjøleskapet på en rett, rigid og stabil overflate, vekk fra varmekilder og direkte sollys.

• Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller

andre varmeproduserende kilder.

• Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av andre gjenstander som kan føre til skade, for eksempel

åpen ild (tente stearinlys) eller gjenstander som inneholder vann (vask eller akvarium)

• Pass på at ingen gjenstander faller på kjøleskapet og at væsker ikke blir sølt i åpninger.

• Forhindre overoppheting: Plasser kjøleskapet på et sted med tilstrekkelig luft. Sørg for at luft

sirkulerer fritt rundt baksiden av kjøleskapet. For å sikre best ytelse, la det være en avstand på ca.

100mm til alle sider av kjøleskapet.

• Kjøleskapet har en kort strømledning, slik at det reduserer risikoen for at ledningen fester seg, og

for at noen snubler i den. Det anbefales ikke å bruke skjøteledning eller en avtagbar ledning med

kjøleskapet.

• Apparatet har ingen deler innvendig som skal vedlikeholdes av brukeren. Ikke forsøk å utføre

service på dette produktet, ta heller kontakt med kundeservice for mer informasjon.
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ADVARSEL: BRANNFARLIG KJØLEGASS 
 Fare! Fare for brann eller eksplosjon. Kjøleskapet bruker brannfarlig kjølemiddel. 

Reparasjoner skal kun utføres av godkjent fagperson. Ikke punkter kjøleslangen.  

Sikkerhetsinformasjon 
Vær forsiktig! Fare for brann eller eksplosjon, kjøleskapet bruker brennbart kjølemiddel. Les 

instruksmanualen/reparasjons veiledning før du forsøker å betjene kjøleskapet. Alle 

sikkerhetsanvisninger må følges. 

Vær forsiktig! Fare for brann eller eksplosjon. Kast kjøleskapet i henhold til gjeldende 

avfallslover. Kjøleskapet bruker brennbart kjølemiddel. 

Vær forsiktig! Fare for brann eller eksplosjon ved punktering av kjøleslange. Følg 

håndteringsinstrukser nøye. Kjøleskapet bruker brennbart kjølemiddel. 

• Kjølemiddelet isobutan (R600a) blir oppbevart i kjølekretsen til kjøleskapet. Isobutan er en svært

miljøvennlig gas, men likevel brannfarlig. Ved transport og installasjon av kjøleskapet må du sørge

for at kjølekretsen og delene ikke blir skadet på noen måte.

• ADVARSEL: Ikke skad kjølekretsen! Bruk aldri et kjøleskap med skadet kjølingskrets! Hvis

kjølekretsen blir skadet må du sørge for at den ikke ligger nær åpen ild eller andre varmekilder.

Sørg for god ventilasjon der kjøleskapet plasseres.

• Kun godkjente fagpersoner kan utføre service på kjøleskapet. Service utført av andre personer er

for farlig.

• Rommet der kjøleskapet skal installeres må være minst 1m3 per 8g av kjølemiddel.

Info om mengde og type kjølemiddel i kjøleskapet finner du i de tekniske spesifikasjonene.

Generell sikkerhet 

Ikke bruk andre elektriske apparater (f.eks. iskremmaskin) inne i kjøleskapet, med mindre de er 

godkjent for slik bruk av produsenten.  

• Ikke oppbevar eksplosive stoffer slik som sprayflasker med brannfarlig innhold i kjøleskapet.

• Ved transport og installasjon av kjøleskapet, sørg for at ingen av delene i kjølekretsen blir skadet.

• Unngå åpen ild og varme kilder.

• Sørg for at rommet der kjøleskapet skal plasseres er godt ventilert.

• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller endre kjøleskapet på noen måte.

• Eventuelle skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og / eller elektrisk støt.
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• Kjøleskapet er tungt. Vær forsiktig når du flytter kjøleskapet. For å unngå ryggskader eller andre

skader bør to personer løfte kjøleskapet. Bruk gjerne passende løfte utstyr når du skal installere

kjøleskapet. Du kan risikere skade hvis du ikke er forsiktig.

• Unngå langvarig eksponering av kjøleskapet for direkte sollys.

• Kjøleskapet er kun beregnet for bruk i husholdninger.

• Elektriske komponenter (strømplugg, strømledning, kompressor og etc.) må byttes ut av en

sertifisert fagperson eller kvalifisert servicepersonell.

• IKKE BRUK SKJØTELEDNING. Bruk kun stikkontakt på vegg. Du skal ikke koble til kjøleskapet med

skjøteledninger eller til et uttak som brukes av andre apparater.

• Kontroller at strømpluggen eller stikkontakt ikke blir skadet eller knust når den er bak

kjøleskapet.

• En knust eller skadet strømplugg eller stikkontakt kan bli for varm og forårsake brann.

Sikkerhetsinformasjon 
• Før førstegangsbruk bør du vente minst åtte timer før du kobler til kjøleskapet, for å la oljen

renne tilbake til kompressoren.

• Sørg for at kjøleskapet får tilstrekkelig med luftsirkulasjon, hvis ikke så kan det oppstå

overoppheting. For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon skal du følge installasjonsinstruksene.

• Kjøleskapet skal ikke plasseres i nærheten av radiatorer eller komfyrer.

• Pass på at strømpluggen ligger tilgjengelig etter installasjonen av apparatet.

Daglig bruk 
• Ikke legg varm mat i kjøleskapet.

• Forhåndspakket mat skal oppbevares i samsvar med instrukser fra produsenten.

• ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske apparater eller andre midler for å fremskynde

avrimingsprosessen. Bruk aldri skarpe eller gjenstander av metall for å fjerne rim eller til å

rengjøre kjøleskapet. Bruk en plastskraper hvis det er nødvendig.

• Oppbevaringsråd bør følges nøye. Se relevante instrukser.

• Hvis kjøleskapet er slått av, ikke har strøm eller strømledningen har blitt dratt ut, så må du vente

3 til 5 minutter før du slår på kjøleskapet igjen. Hvis du forsøker å slå på kjøleskapet før 3-5

minutter så vil ikke kjøleskapet skru seg på.



6 

Deleliste     

Mini kjøleskap 
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Retro kjøleskap 
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Kom i gang

Ta kjøleskapet ut fra pakken 
* Kjøleskapet har blitt godt pakket inn som beskyttelse mot transportskader. Fjern all emballasje

rundt og inne i kjøleskapet, men Ikke fjern skumisolasjonen rundt rørene på baksiden.

• Oppbevar originalemballasjen på et trygt sted. Du kan bruke samme emballasje når du skal

eventuelt flytte kjøleskapet for å unngå skader, eller bruke emballasjen når du skal sette bort

kjøleskapet når du ikke bruker den. Dersom du skal kaste emballasje bør du resirkulere det som

er mulig å resirkulere.

• Plastinnpakningen kan utgjøre en kvelningsfare for babyer og småbarn, sørg derfor at all

emballasjemateriale er utilgjengelige og blir trygt kastet.

• Deler: Sjekk at du har alle deler som er avbildet på de forrige sidene.

• Rull ut hele strømledningen og sjekk om den er skadet. Ikke bruk

kjøleskapet dersom ledningen er skadet eller  ikke fungerer som den skal.

• Hvis den er skadet skal du kontakte kundeservice for ettersalg, slik at skadet ledning blir

undersøkt, erstattet, reparert eller returnert.

• Sjekk at kjøleskapet er koblet fra strømforsyningen før du rengjør kjøleskapet innvendig,

inkludert innvendige deler. Rengjør med lunkent vann, en myk klut og en nøytral / mild såpe /

vaskemiddel. Dette vil fjerne eventuell støv fra transport og oppbevaring. Du blir også kvitt den

vanlige lukten som nye produkter lukter av. Deretter tørker du grundig kjøleskapet. Viktig: ikke

bruk sterke eller slipende vaskemidler eller pulver ettersom dette kan skade overflatefinishen.

Montering av dørhåndtak 
Det finnes flere typer håndtak for ulike modeller. Vennligst sjekk hvilken type håndtak ditt 

kjøleskap bruker. 

Type I: 

• Dørhåndtaket er inkludert, men er demontert pga. emballasjen. Men den kan lett monteres ved å

følge instruksene under:

• Plasser skruehullene i håndtaket i linje med monteringspunktene på kjøleskapsdøra.

• Deretter skru fast håndtaket med en Phillips head-skrutrekker.

• Kontroller at håndtaket er godt festet som vist på bildet.
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Feste dørhåndtaket 

1. Fest # 1 dørplaten til kjøleskapsdøren ved å bruke fire # 2

skruer.

2. Plasser dørhåndtaket # 3 på # 1 dørplaten, og fest den

med to # 4 skruer.

Type II 

Dørhåndtaket er demontert pga. emballasjen. Men kan lett monteres ved å følge instruksene under. 

• Plasser skruehullene på håndtaket på linje med hullene i kjøleskapdøren, og fest håndtaket med

de fire skruene som følger med, ved hjelp av en Phillips-skrutrekker. Skyv håndtaket fast i riktig

posisjon, som vist på bilde, til du hører et klikk.

Type III:  

Dørhåndtaket er inkludert, men er demontert pga. emballasjen. Men den kan lett monteres ved å 

følge instruksene under. 

• Skru fast de to skruene(1) på døra.

• Plasser metallhåndtaket(2) i de to skruene som er skrudd fast, sørg for at den ligger i linje med de

to hullene i håndtaket.

• Skru fast de to nedre skruene(3) på nedre håndtak.
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Installasjon av kjøleskapet 
• Før installasjon av ditt nye kjøleskap må du lese sikkerhetsanvisninger i denne instruksmanualen,

følg deretter instruksene under:

• Plasser kjøleskapet på et solid, plant gulv for stille drift. Kontroller at gulvet er sterkt nok til å

støtte kjøleskapet når det er fullt lastet.

• Hvis kjøleskapet skal plasseres på et teppe, støtt det med en treplate under. Vær oppmerksom

som på at dersom du setter kjøleskapet på et teppe så kan teppefargen bli slitt pga. av

kompressorvarmen.

• Kjøleskapet er designet for være frittstående og skal ikke innfelles eller bli montert innebygd.

• Ikke vipp kjøleskapet mer enn 45 grader fra oppreist posisjon når du flytter kjøleskapet.

• Unngå områder som utsetter kjøleskapet for direkte sollys, varmekilder (komfyr, varmeapparat,

radiator, etc.), eller steder med ekstrem kald temperatur eller med for mye fukt eller

luftfuktighet. Plasser kjøleskapet på et kjølig sted for å spare energi og strøm.

Vær varsom! Ikke bruk mye kraft på delene, inkludert kondensatoren og 

døra. Metallskinnene på undersiden av kjøleskapet kan ha skarpe kanter. 

Du må derfor alltid pakke den ut forsiktig og håndtere kjøleskapet 

varsomt. Ikke dra kjøleskapet, legg den forsiktig på riktig plass for unngå 

skrape gulvet. 

Plasskrav 
• Plasser kjøleskapet slik at det er nok rom til å åpne døra.

• Sørg for at luft sirkulerer fritt rundt baksiden av kabinettet. Dette er nødvendig for å kjøle ned

kompressoren og kondensatoren. La det være minst 100mm med plass på baksiden og 50mm på

sidene av kjøleskapet.

Jevn plassering 
• Kjøleskapet må stå jevnt for at den skal virke korrekt. Hvis kjøleskapet ikke står plant så vil ikke

dørene og de magnetiske pakningene virke ordentlig.

• Sørg for at kjøleskapet står jevnt ved å justere en eller begge føttene under kjøleskapet.
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Reversibel Dør

Du må vippe kjøleskapet bakover for å få tak i den nedre hengselen som holder skruene. Ikke vipp 

kjøleskapet mer enn 45 grader og ikke legg kjøleskapet flat på siden.  

Reversering av døra: 

1. Fjern øvre plastdeksel til hengsel, og legg den bort

2. Skru løs de 3 skruene fra metallfeste og legg de bort, fjern forsiktig døra og legg døra på en myk

overflate (f.eks. teppe).

3. Fjern plastfestet på motsatt side av kjøleskapet og døra. Deretter fester du øvre dørfeste på denne

siden. Bruk skruene som du tidligere tok ut. Sett tilbake på plastdekselet.

4. Fjern den justerbare foten på bunnen av kjøleskapet, og legg den bort.

5. Skru fast de to skruene som holder på plass nedre dørhengsel og flytt den forsiktig over til motsatt

side og før du setter den på plass, slik at den passer med døra i forhold til øvre og nedre hengsel (vær

forsiktig ettersom døra kan være løs). Når du har gjort dette skruer tilbake på den justerbare foten på

motsatte side av kjøleskapet.

Sjekk at døra åpner og lukker seg ordentlig, etter at du har reversert døra. 

Kjøleskapet må stå oppreist i minst 3 timer før du slår den på.  
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REVERSERING AV DØRHENGSEL FOR RETRO 

Døra kan åpnes fra venstre til høyre og omvendt. Hvis du vil endre dørretning, vennligst 

følg disse instruksene.  

Merk: Alle deler som fjernes må oppbevares trygt. Du trenger delene når du skal 

reinstallere døra.  

• Støtt døra fra undersiden

• Fjern de seks skruene som fester hengslene og de to avstandsstykkene til kabinettrammen

• Legg døra ned på en myk overflate for å beskytte den mot riper

• Fjern de seks hengselskruene som fester hengslene til Retro-døra

• Fjern beskyttelsespluggene fra motsatt side og plugg til hullene som blir eksponert når du

fjerner hengselen

• Skru hengslene fast på motsatt side av døra

• Løft opp døra og still den i linje med kabinetthullene

• Skru fast de seks skruene som er igjen i begge hengsler og de to avstandsstykkene inn i

kabinett for å feste døra.

Temperatur Kontroller  

Det finnes flere typer kontroller/ termostater for ulike modeller. Vennligst sjekk hvilken type 

kontroll ditt kjøleskap bruker.  

Mekanisk kontroll 
• Den mekaniske temperaturkontrollen og bryter for LYS på/av finner du på følgende steder:
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Innstilling av temperaturkontroll 

• For å starte kjøleskapet vrir du temperaturkontrollen til ønsket posisjon for kjøling.

Temperaturen til kjøleskapet blir kontrollert ved å justere/stille inn termostatthjulet som ligger

øverst i kabinettet.

• Innstillingene 0 (OFF) - 5 (MAX) regulerer innetemperaturen til kjøleskapet.

Innstilling 0 (OFF) = ikke i bruk (Vennligst trykk på knappen og drei for å få "0" posisjon)

Innstilling 1 (MIN) = Laveste innstilling (varmeste innvendig temperatur)

Innstilling 5 (MAX) = Høyeste innstilling (kaldeste innvendig temperatur)

MERK: Kjøleskaptemperaturen vil variere avhengig av antall bokser / flasker som blir 

oppbevart i kjøleskapet og hvor ofte døra bli åpnet. Innvendig temperatur vil variere i ulike 

deler av kjøleskapet. Bakerst i kjøleskapet er det kaldest stedet. Ikke la flasker, beholdere ligge 

helt bakerst for unngå at flaskene fryser til, og for å sikre tilstrekkelig sirkulasjon av kald luft.   

 MERK: Termostat 0 (OFF) -posisjonen indikerer at kjøleskapet er slått av selv om kjøleskapet 

får fremdeles strøm. Ved å dreie termostathjulet mot venstre så vil kjøleskapet skru seg på 

automatisk. Når kjøleskapet ikke skal brukes i en lang periode skal du koble fra strømpluggen 

og la døren være delvis åpen. 
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Avriming     

Overflaten til fordamperen får rim og is når kjøleskapet er på. Dette er helt normalt. Hvis rimlaget er 

mer enn 3mm tykk så må kjøleskapet avrimes og rengjøres for å unngå unødvendig mye 

energiforbruk og ineffektiv drift. 

o Fjern alle gjenstander fra kjøleskapet og trekk ut strømpluggen.

o Etter avriming, rengjør kjøleskapet og la det tørke.

o Koble til strømpluggen og slå på kjøleskapet

Elektronisk kontroll 
Den elektroniske kontrollen ligger inni kjøleskapet, på brettet med fordamperviften. 

Slik ser den ut:  

 Under normal drift viser kontrolldisplay dette er temperaturen inni kjøleskapet. 

 Et lite indikatorlys lyser opp under ‘Kjøle’ symbolet for å bekrefte at kjøleskapet er i 

normal kjølemodus, og at kompressoren er i drift. 

 Når temperaturen blir nådd og kompressoren er i ‘Av’ syklus, så lyser ingen indikatorlys i

kontrollen:

Innstilling av temperaturkontroll 

1. For å stille inn ønsket temperatur i kjøleskapet så:
 Trykker du knappen en gang. Da hører du en pipelyd og skjermen begynner å blinke. 

 Bruk knappene for å stille inn ønsket temperatur. 

 Trykk på nytt for å bekrefte innstillingen eller bare la den være i 5-10 sekunder, da vil skjermen

vise innvendig temperatur og nye innstillinger blir lagret.

MERK:  

Kjøleskapet har automatisk avriming og forhindrer selv at is eller rim dannes på 

fordamperen.  

Når den er i ‘Avriming’ syklus, så vil indikatorlys lyse under ‘Avriming’ symbolet: 

2. Manuell aktivering av ‘Avriming’ syklus:
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• Trykk knappen og hold den inn i 6 sekunder til du hører en pipelyd. 

• Indikatorlys vil lyse opp under ‘Avriming’ symbolet.                             og nå er kjøleskapet i en 
‘Avriming’ syklus.

• ‘Avriming’ kjøres i 20 min og så går kjøleskapet tilbake til vanlig drift. 

3. Manuell endring fra ‘Avriming’ modus til vanlig modus:
 Trykk knappen igjen, hold knappen inn i 6 sekunder til du hører et ‘pip’. 

 Begge indikatorlys under ‘Avriming’ symboler lyser opp og blinker under ‘Kjøle’ symbolet,

mens kjøleskapet gjør seg klar til å gå tilbake til vanlig drift.

 Etter 5-20 minutter lyser kun indikatorlyset under ‘kjøle’symbolet, dette bekrefter at 

kjøleskapet er tilbake i vanlig kjølemodus.

Berøringsskjermkontroll 

• Låse / låse opp:
For å låse opp det digitale grensesnittet, trykk       og samtidig og holde inne i 1 sek, 

og så kommer det et pip, nå er det digitale grensesnittet låst opp.  

Det digitale grensesnittet låser seg automatisk hvis den i brukes i løpet av 6 sekunder. 

• Still temperatur:

Etter opplåsing, trykk     først, trykk deretter på       eller for å øke eller senke 
temperaturen, etter noen sekunder uten bruk, blir temperaturen stilt inn. 

Hvis ingenting blir gjort i løpet 6 sekunder, vil displayet vise den faktiske temperaturen i 

kjøleskapet. 

• Lys:
Etter opplåsing, trykk på lysknappen en gang for å slå på lyset. 
For å slå av, trykk på lysknappen igjen.

• Celsius / Fahrenheit:
Etter opplåsing, trykk på knappen i 3 sekunder for å bytte til Fahrenheit grader. Gjenta 

det samme for å gå tilbake til Celsius grader. 

 MERK: Vent 3 til 5 minutter før du gjør noe på nytt hvis du ble avbrutt.

 MERK: Temperaturen på ny oppbevart mat og hvordan døra ble åpnet, vil påvirke temperaturen

i kjøleskapet. Hvis det er nødvendig skal du endre temperaturinnstillingen.
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Bytte Lampe  

Kjøleskapet bruker energibesparende LED-lampe med lang levetid. Hvis du skal bytte lampe må du ta 

kontakt med nærmeste forhandler eller servicested for å få tak i riktig lampe.  

1. Koble fra strømpluggen og kontroller at lampen er av.

2. Lampemodellen har et lett deksel, ta av dekselet ved å trykke den ned og drei den lett med

klokken, deretter fjerner du skruene på begge sider.

3. Dra forsiktig ut kontaktene, ta ut hele lysboksen, men la temperaturkontrollen og

termostathjulet være igjen.

4. Sett inn kontaktene i den nye lampeboksen, sett tilbake temperaturkontroller og termostathjulet

og fest dem.

5. Sett på lysdekselet igjen ved å dreie det mot klokka.

Oppbevaring av mat

• Kjøleskapet er egnet for kortvarig lagring av fersk mat.

• Temperaturen innvendig varierer avhengig av mengde oppbevart mat, romtemperatur og hvor

ofte døra åpnes og lukkes. Juster termostaten etter behov.

• For å opprettholde god kjøleeffekt og spare strøm anbefaler vi

at du ikke åpner døra for ofte eller har den åpen for lenge om

gangen. Ikke overbelast kjøleskapet og sørg for at det er nok

plass i kjøleskapet for at kald luft kan strømme igjennom. Ikke

blokker ventilasjonsåpningene.

• Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke skinner slik at

hyllene kan plasseres etter et eget ønske.

• For å holde frukt og grønnsaker friske i salathyllen, sørg for at de er ordentlig pakket og at

dekselet sitter ordentlig på salathyllen (for modeller dette gjelder for)

• To vinflasker kan enkelt oppbevares i vinstativet. Hvis du ikke trenger vinstativet, eller skal fjerne

den for rengjøring, trekk hyllen som holder stativet på plass, og deretter skyv ut vinstativet på

siden av hyllen (for modeller dette gjelder for)
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Strømspare tips

• Plasser kjøleskapet i det kjøligste området i rommet, vekk fra varmekilder og direkte sollys.

• La oppvarmet mat og drikke avkjøle til romtemperatur før du plasserer dem i kjøleskapet.

• Ikke overbelast kjøleskapet, dette tvinger kompressoren kjøre lengre.

• Pakk inn mat ordentlig og tørk beholdere før du plasserer dem i kjøleskapet. Dette reduserer

frostdannelse inne i kjøleskapet.

• Ikke dekk hyller eller skuffer med aluminiumsfolie, vokspapir eller tørkepapir. Dette kan forstyrre

luftsirkulasjonen og redusere kjøleeffekten.

• Plasser mat slik at luften kan sirkulere fritt rundt.

• Ikke la kjøleskapsdøra stå åpen lengre enn nødvendig.

• Pass på at mat ikke berører baksiden av kabinettet.

• Ikke still termostaten på altfor kald temperatur.

Feilsøking

Problem Løsning 

Kjøleskapet virker ikke 

Sjekk om kjøleskapet er på. 

Sjekk om du har strømbrudd. 

Sjekk om strømpluggen er skadet. 

Sjekk om sikringen har gått. 

Sjekk om det er riktig spenning. 

Er det noe feil med stikkontakten? Prøv en annen stikkontakt du vet 
virker for å sjekke dette. 

Temperaturen innvendig 
er ikke kald nok 

Sjekk om det er for mye mat i kjøleskapet. 

Sørg for at kjøleskapet ikke blir plassert i direkte sollys, eller for nært 
varmekilder. 

Sjekk at romtemperaturen er innen driftstemperaturen til 
kjøleskapet. 

Blir døra åpnet ofte? Når døra åpnes så kan luftfuktighet gå inn i 
kjøleskapet, særlig hvis det er høy luftfuktighet i rommet. Jo oftere 
døra åpnes, jo større sjanse er det for fuktdannelse. 

Døra blir ikke ordentlig lukket. 

Dørpakningen forsegler ikke ordentlig. 

Kjøleskapet har ikke nok med plass på sidene/baksiden. 

Temperaturen innvendig 
er for kald 

Øk driftstemperaturen ved å justere termostaten til en lavere 
innstilling. Høyeste innstilling bør kun brukes for rask avkjøling, og 
bør kun gjøres 2 timer før store mengder mat skal plasseres i 
kjøleskapet. Hvis dette ikke blir gjort så kan temperaturen falle 
under 0 grader, ettersom kompressoren må kjøres hele tiden.  
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Problem Løsning 

Fuktdannelse på innsiden 
eller på utsiden av 
kjøleskapets vegger 

Varm og fuktig vær øker sjansen for frostdannelse. Dette er normalt. 

Hvis døra åpnes ofte, bør du sørge for at den blir ordentlig lukket. 

Utvendig overflater er 
våte 

Kondensasjon vil oppstå hvis kjøleskapet brukes i fuktige rom, bare 
tørk fuktigheten bort. 

Dårlig lukt Sjekk at all mat og drikke i kjøleskapet ikke har blitt gammelt og er 
riktig pakket inn. Hvis ikke må det fjernes umiddelbart eller pakket 
inn på nytt. 

Sjekk om det er lekkasje eller tilsøling på hyller, stativ eller skuffer. 
Du må kanskje ta ut hyllene for å sjekke om noe har blitt sølt. Søl 
som ikke rengjøres kan danne vond lukt. 

Dørene lukker seg ikke 
ordentlig 

Sørg for at ingenting hindrer dørene. 

Sørg for at alle dørskuffer og hyller sitter riktig. 

Sjekk at dørforseglingen ikke har revnet eller har blitt klemt. 

Sørg for at kjøleskapet står horisontalt. 

Uvanlige lyder Sjekk om kjøleskapet står på en rett overflate og står stødig. 

Sjekk om det er nok rom rundt kjøleskapet, og at den ikke kommer 
bort i andre gjenstander. 

Boblelyder og gurglelyder: Dette skyldes kjølevæske som går 
igjennom rørene i system. Helt normalt.  

Vannlyder: Denne lyden kommer fra vann som flyter gjennom sluket 
i forbindelse med avrimingsprosessen. Dette er normalt. 

Hvis kjøleskapet bråker (kompressor bråk): Dette er normalt. Når 
kompressoren kommer i gang så er den litt bråkete i en kort 
periode. 

Utvidelse og sammentrekning av innvendige vegger kan forårsake 
popping og sprekkelyder. 

Kjøleskapdøra åpner seg 
ikke.  

Hvis døra har nettopp blitt åpnet, la den stå i et par minutter til 
lufttrykket har jevnet seg ut, før du prøver igjen.  

Kompressoren går hele 
tiden.  

Temperaturinnstillingen er for lav; still inn på høyere temperatur 
(dvs. lavere for kompressoren). 

Døra er åpen, eller noe hindrer dørlukkingen. 

Dørpakningene er slitte, skitten eller skadet. 

Store mengder mat har blitt lagt i kjøleskapet. 

Romtemperaturen er varmere enn vanlig. 

Utvendig overflate er 
varm. 

Utvendige vegger kan bli varmere enn romtemperaturen. Dette er 
normalt ettersom kompressoren overfører varme fra innsiden til 
kjøleskapets kabinett. 
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Vedlikehold og rengjøring  

Koble fra strømpluggen før rengjøring. 

Innvendig rengjøring 
• Ikke hell vann over kjøleskapet.

• Kjøleskapet bør rengjøres innvendig periodisk ved å bruke bikarbonatløsning av soda og lunkent

vann (5 ml til 0,5 liter vann)

• Rengjør tilbehør adskilt, med såpe og vann. Ikke legg dem i oppvaskmaskinen.

• Ikke bruk slipemidler, vaskemidler eller såpe.

• Etter vask, skyll med rent vann og tørk forsiktig.

• Når du er ferdig med rengjøringen, koble til strømpluggen med tørre hender.

Utvendig rengjøring 
• Vask utvendig kabinett med varmt såpevann. IKKE bruk slipemidler.

• Det er skarpe kanter på undersiden av kjøleskapet, pass på så du ikke skader deg.

• En eller to ganger i året bør du fjerne støv fra baksiden av kjøleskapet og kompressoren, bruk en

kost eller støvsuge. Opphopning av støv vil påvirke ytelsen til kjøleskapet og føre til økt

strømforbruk.

• Rengjør aldri kjøleskapet med slipemidler, syre, olje eller løsningsbaserte væsker. Ikke bruk

brennbare væsker eller sprayer for rengjøring, avgasser kan skape brannfare eller føre til

eksplosjon.

• Ikke rengjør kjøleskapet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg i de elektriske

komponentene og skape fare for elektrisk støt! Varm damp også føre til skade på plastdeler.

• Kjøleskapet må være helt tørt før det tas i bruk igjen.

• Eteriske oljer og organiske løsningsmidler kan skade plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saften fra

appelsinskall eller rensemidler som inneholder eddiksyre. Ikke la slike stoffer som kommer i

kontakt med kjøleskapets deler.

Skal du bort? 
• Kort ferie: La kjøleskapet være på hvis du er borte i perioder kortere enn én måned.

• Lang ferie: Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på lenge, ta ut all mat og trekk ut strømledningen.

Rengjør og tørk kjøleskapet innvendig. Dette vil hindre lukt og muggvekst. La døra stå på gløtt,
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blokker døra åpen hvis det er nødvendig. (Sørg for at barn ikke får tilgang til kjøleskapet, pass på 

at barn ikke setter seg fast i kjøleskapet).  

Flytting av kjøleskapet 
• Trekk ut strømledningen og ta ut all mat. Teip fast skuffer, hyller og lukk døra igjen. Skru opp

støtteføttene for å unngå skader.

• FORSIKTIG: løft aldri kjøleskapet ved å gripe i døren.

• Beskytt utsiden av kjøleskapet med et teppe eller lignende mykt materiale og sørg for at

kjøleskapet står oppreist under transport.

Kast av gamle enheter 
• Ødelegg alle låser, fjern eventuelle dører og kast dem adskilt. Advarsel – kjemisk fare: Ikke la barn

leke med gamle apparater. Kontakt ansvarlig avfallssted for riktig håndtering av enheten.

• Før du kaster kjøleskapet, sørg for at den er slått av og trygt å kaste.

• Trekk ut strømledningen og ødelegg alle låser for å hindre at barn setter seg fast kjøleskapet.

• Vær oppmerksom på at kjølesystemet inneholder gass og kjølemidler som krever spesiell

avfallshåndtering. Enkelte utsatte materialer i kjøleskapet blir skadet ved kast. Bidra til et bedre

miljø ved å sikre at avfallshåndteringen er miljøvennlig.

Kast av emballasje 
• Ikke la barn leke med emballasjen og sørg for at du kaster plastemballasjen på et trygt sted.

• Pappkartongen kan brettes eller kuttes i mindre deler og resirkuleres. Innpakningen har lite

polyetylen. Polyetylenputene og polstringen inneholder ingen fluorkloriske hydrokarboner, og

kan derfor resirkuleres.

• Barn kan bli fanget i kjøleskapet. Før du kaster gammelt kjøleskap:

• Ta av dørene.

• La hyllene være på plass slik at barn ikke kan komme seg lett inn.

• Klipp strømledningen (så nær apparatet som mulig).

• Hvis kjøleskapet du skal kaste har en fjærlås (hengsel) på døren eller lokket, sørg for å ødelegge

låsen før du kaster det gamle kjøleskapet. Dette hindrer at barn setter seg fast i kjøleskapet og

risikere dødsulykker.
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