FQ60CPO FQ60XP
FQ60CAO S64STRP
en
it
pt
nl
fr
sv
es
ru
de
da
ﬁn
no
ar

Instruction Manual
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Notice d'Utilisation
Bruksanvisning

Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Brugsvejledning
Käyttöohje
Bruksanvisning
ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ

Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug.
Kære kunde,
Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og
kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en
effektiv service.
Vi anbefaler, at denne brugsanvisning læses grundigt inden køleskabet tages i
brug og manualen opbevares til fremtidig reference.
Denne vejledning
• Vil hjælpe dig med at bruge køleskabet hurtigt og sikkert.
• Læs manualen inden ovnen installeres og tages i brug.
• Følg instruktioner, særlig dem angående sikkerhed.
• Opbevar altid brugsvejledningen ved hånden for hurtig reference.
• Læs også andre dokumenter vedlagt til produktet.
Bemærk, at denne brugsvejledning også kan være gyldig for andre modeller.
Symboler og deres beskrivelse
Denne brugsvejledning indeholder følgende symboler:
Vigtige informationer eller brugbare tips.
C
A
Advarsel mod farlige forhold for liv og ejendom.
B
Advarsel mod strømspænding.
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ABC-

Køleskab
Fryser
Multi Zone

B

C

1- Lågehylder til køleskab
2-	Rum i køleskabet med justerbare
hylder
3- Sprederdæksel
4- Belysningsglas
5- Drejelig midtersektion
6- Køleafdeling
7- Grøntsagsrum
8- Flaskehylde

9- Ismaskine
10- Iskasse
11- Rum til dybfrost
12- Hyldelåg til smør og ost
13- Hylde til smør og ost
14- Flaskeholder
15- Multi Zone rumhylder
16- Multi Zone afdeling
17- Display
18-   Æggeholdere

* EKSTRAUDSTYR

C Tallene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.
Hvis delene ikke er indeholdt i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller.
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2 Vigtige sikkerhedsadvarsler
Gennemgå følgende
Generelle
informationer. Hvis man
sikkerhedsregler
undlader at overholde
• Når du vil bortkaste/
disse informationer, kan
skrotte produktet,
det forårsage kvæstelser
anbefaler vi, at du
eller materiel skade. Ellers
rådfører dig med den
vil alle garantier og
autoriserede service for
løfter om driftssikkerhed
at tilegne dig de krævede
blive ugyldige.
informationer samt
med de autoriserede
Brugslevetiden for
myndigheder.
enheden, du har købt, er
•
Kontakt den autoriserede
10 år. Det er den periode,
forhandler for at få
de reservedele bevares,
svar på spørgsmål og
der er nødvendige for, at
problemer omkring
enheden kan køre som
køle-/fryseskabet.
beskrevet.
Undlad at foretage
indgreb eller lade
Tilsigtet brug
andre foretage indgreb
Dette produkt er
på køle-/fryseskabet
beregnet til at blive brugt
uden at informere den
• indendørs og i lukkede
autoriserede forhandler.
områder, som f.eks.
• For produkter med
hjem;
fryser; Undlad at spise
• i lukkede arbejdsmiljøer,
vaffelis eller isterninger
som f.eks. butikker og
lige efter, du har taget
kontorer;
dem ud af fryseren!
• lukkede boligområder,
(Det kan forårsage
som f.eks. stuehuse,
forfrysninger i munden.)
hoteller, pensionater.
• Dette produkt skal ikke • For produkter med
fryser; læg ikke flydende
bruges udendørs.
drikkevarer på flaske eller
kande i fryseren. De kan
eksplodere.
4 DA

• Rør ikke frosne madvarer
med hænderne, da de
kan hænge fast i din
hånd.
• Tag køle-/fryseskabet ud
af stikket inden rengøring
eller afrimning.
• Damp og fordampede
rengøringsmaterialer
skal aldrig bruges ved
rengøring og afrimning af
køle-/fryseskabet. Hvis
det sker, kan dampen
komme i kontakt med
de elektriske dele og
forårsage kortslutning
eller elektrisk stød.
• Brug aldrig delene på
køle-/fryseskabet, som
f.eks. lågen til at støtte
dig på eller stå på.
• Brug ikke elektriske
apparater inde i køle-/
fryseskabet.
• Undlad at beskadige
de dele, hvor kølemidlet
cirkulerer, med boreeller skæreværktøjer.
Kølemidlet, som
kan blæse ud,
når fordamperens
gaskanaler,
forlængerrørene eller
overfladebelægningerne
punkteres, kan
5
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forårsage hudirritationer
og øjenskader.
Undlad med nogen
form for materiale at
tildække eller blokere
ventilationshullerne på
køle-/fryseskabet.
Elektrisk udstyr må kun
repareres af autoriserede
personer. Reparationer,
der er udført af
inkompetente personer,
skaber en risiko for
brugeren.
I tilfælde af fejlfunktion
under vedligeholdelseseller reparationsarbejde
skal køle-/fryseskabets
forsyningsnet afbrydes
ved enten at slukke for
den relevante sikring eller
ved at tage apparatets
stik ud af kontakten.
Træk ikke i ledningen,
når stikket skal tages ud.
Placer de drikkevarer,
der indeholder højere
alkoholprocent, stramt
lukket og lodret.
Opbevarer aldrig
sprayflasker, der
indeholder brændbare
og eksplosive
substanser, i køle-/
fryseskabet.

• Der må ikke anvendes
mekanisk udstyr eller
andre midler, ud over
de af producenten
anbefalede, for
at fremskynde
afrimningsprocessen.
• Dette produkt er ikke
beregnet til at bruges
af personer med
fysiske handicap,
føleforstyrrelser og
psykiske lidelser eller
personer, som ikke har
modtaget instruktion
(herunder børn),
medmindre de er
ledsaget af en person,
der er ansvarlig for deres
sikkerhed eller som
instruerer dem i brug af
produktet.
• Lad ikke et beskadiget
køle-/fryseskab køre.
Kontakt serviceagenten,
hvis du har nogen
betænkeligheder.
• Der kan kun garanteres
for køle-/fryseskabets
strømsikkerhed, hvis
jordingssystemet
i dit hjem opfylder
standarderne.
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• At udsætte produkterne
for regn, sne, sol og vind
er farligt hvad angår elsikkerheden.
• Kontakt autoriseret
service, hvis der er et
beskadiget strømkabel,
for at undgå fare.
• Sæt aldrig køle-/
fryseskabet ind i
stikkontakten under
installationen. Hvis det
sker, kan der opstå risiko
for dødsfald eller alvorlig
skade.
• Dette køle-/fryseskab
er kun beregnet til at
opbevare madvarer.
Det bør ikke bruges til
andre formål.
• Typeskiltet med tekniske
informationer er placeret
på den venstre væg i
køle-/fryseskabet.
• Tilslut aldrig køle-/
fryseskabet til elbesparende systemer;
de kan beskadige køle-/
fryseskabet.
• Hvis der er et blåt lys
på køleskabet, skal du
undgå at kigge på det
med eller uden briller i en
længere tid.
DA

• For manuelt betjente
køle-/fryseskabe skal
man vente mindst 5
minutter med at starte
det efter strømsvigt.
• Denne brugermanual
skal afleveres til den
nye ejer når det skifter
ejermand.
• Undlad at beskadige
strømkablet, når
køle-/fryseskabet
transporteres. Det
kan forårsage brand
at bøje kablet. Placer
aldrig tunge genstande
på strømkablet. Rør
ikke ved stikket med
vådehænder, når du
tager stikket ud.

• Undlad at sprøjte
substanser, der
indeholder brændbare
gasser, som. f.eks.
propangas, nær ved
køle-/fryseskabet for at
undgå risiko for brand og
eksplosion.
• Placer aldrig beholdere,
der er fyldt med
vand, oven på køle-/
fryseskabet, da det kan
forårsage elektrisk stød
eller brand.
• Overfyld ikke køle-/
fryseskabet med
overdrevne mængder
mad. Hvis det er
overfyldt, kan maden
falde ned og beskadige
dig og beskadige
køle-/fryseskabet, når
lågen åbnes. Placer
aldrig genstande oven
på køle-/fryseskabet;
disse genstande kan
falde ned, når du
• Tilslut ikke køle-/
åbner eller lukker køle-/
fryseskabet hvis
fryseskabslågen.
stikkontakten er løs.
• Vacciner, varmefølsome
• Vand bør ikke blive
medikamenter,
sprayet direkte på indre
videnskabelige materialer
og ydre dele af produktet
osv. bør ikke opbevares
af sikkerhedsmæssige
i køle-/fryseskabet, da
årsager.
de har brug for præcis
7 DA temperatur.

• Køle-/fryseskabet
skal tages ud af
stikkontakten, hvis
det ikke skal bruges
i længere tid. Et evt.
problem i strømkablet
kan forårsage brand.
• Spidsen på stikket
bør rengøres jævnligt;
ellers kan den forårsage
brand.
• Spidsen af stikket bør
rengøres jævnligt med
en tør klud, da det ellers
kan forårsage brand.
• Køle-/fryseskabet
kan flytte sig, hvis de
justerbare ben ikke
er sikret godt nok på
gulvet. Rigtigt sikrede
justerbare ben på gulvet
kan forhindre køle-/
fryseskabet i at flytte sig.
• Når køle-/fryseskabet
skal bæres, må man ikke
holde i lågens håndtag.
Hvis det sker, kan det
brække.
• Hvis produktet skal
placeres ved siden
af et andet køle-/
fryseskab eller fryser, skal
afstanden mellem de to
apparater være mindst
8 cm. Ellers kan de
8

tilgrænsende sidevægge
blive fugtige.
• Benyt aldrig produktet,
hvis afsnittet øverst
eller på bagsiden
af dit produkt med
elektroniske printkort
indeni er åbent (printkortdæksel) (1).

1

1

For produkter med en
vanddispenser;
• For problemløs drift
af vandkredsløbet i
køleskabet skal trykket
i vandforsyningsnet
være på 1-8 bar. I det
tilfælde, når vandtrykket
overstiger 5 bar, skal
der anvendes en
trykregulator. Hvis trykket
i vandforsyningsnettet
overstiger 8 bar,
DA

bør køleskabets
vandkredsløb ikke sluttes
til vandtilførslen. Hvis
du ikke ved, hvordan
du skal måle tryk i
vandforsyningsnet, kan
du bede fagfolk om
hjælp.
• Brug kun drikkevand.
Børnesikkerhed

• Hvis døren har en lås, bør nøglen
opbevares uden for børns
rækkevidde.
• Børn skal overvåges for at forhindre,
at de piller ved produktet.

Overholdelse af RoHSdirektivet:

Det produkt, du har købt, er i
overensstemmelse med EU RoHSdirektivet (2011/65/EU). Det
indeholder ikke skadelige og forbudte
materialer angivet i direktivet.

Emballagegsoplysninger

Produktets emballage er
fremstillet af genbrugsmaterialer
i overensstemmelse med vores
nationale miljøbestemmelser. Smid
ikke emballagen sammen med
husholdningsaffald eller andet affald.
Bring den til et opsamlingssted
udpeget af de lokale myndigheder.

HC Advarsel

Overholdelse af WEEEdirektivet og bortskaffelse af
affald:

Dette produkt er i
overensstemmelse med
WEEE-direktiv (2012/19/
EU). Dette produkt bærer
et symbol for klassificering
af bortskaffelse af elektrisk
og elektronisk udstyr
(WEEE).
Dette produkt er fremstillet af dele
og materialer af høj kvalitet, der kan
bruges igen, og som er egnede for
genbrug. Smid ikke produktet med
husholdningsaffald og andet affald ved
slutningen af dets levetid. Bring det
til et opsamlingssted for genbrug af
elektroniske og elektriske apparater.
Kontakt dine lokale myndigheder for at
finde nærmeste opsamlingssted.

9

Hvis køle-/fryseskabets
kølesystem indeholde R600a:
Denne gas er brændbar. Du skal
derfor være opmærksom på ikke at
ødelægge kølesystemet og kølerørene
under brug og transport. I tilfælde af
beskadigelse skal produktet holdes
væk fra mulige brandkilder, der kan
forårsage, at produktet går i brand, og
du skal sørge for at lufte ud i rummet,
hvor produktet er placeret.
Ignorer denne advarsel, hvis dit
køle-/fryseskabs kølesystem
indeholder R134a.
Gastypen, der bruges i produktet,
er meddelt på typeskiltet, der er på
venstre væg inde i køle-/fryseskabet.
Kast aldrig produktet i en brand for
bortskaffelse.

DA

Energibesparende
foranstaltninger

• Undlad at lade lågerne i køle-/
fryseskabet stå åbne i lang tid.
• Put ikke varm mad eller drikke i køle-/
fryseskabet.
• Overfyld ikke køle-/fryseskabet, så
luftcirkulationen bliver forhindret.
• Placer ikke dit køle-/fryseskab
under direkte sollys eller tæt på
varmeudstrålende apparater, som
f.eks. ovne, opvaskemaskiner eller
radiatorer.
• Vær omhyggelig med at opbevare
maden i lukkede beholdere.
• Produkter med en fryser: Du kan
opbevare maksimal mængde
madvarer i fryseren, hvis du fjerner
hylden eller skuffen i fryseren.
Energiforbrugsværdien, der er angivet
for køle-/fryseskabet, er blevet
bestemt ved at fjerne fryserhylden
eller -skuffen og under maksimal
indfyldning. Der er ingen skade ved at
bruge en hylde eller skuffe der passer
i form og størrelse til de madvarer der
skal fryses. temperature
sensor
food
• Optøning af frossen mad i køle-/
fryseskabet vil både skabe
energibesparelse og bevare madens
kvalitet.

10

Anbefalinger til ferskvarerummet
*VALGFRI

• Lad ikke nogen fødevarer komme
i kontakt med temperaturføleren i
ferskvare-rummet. For at opretholde
den optimale temperatur i ferskvarerummet, må føleren ikke blokeres af
fødevarer.
• Sæt ikke varm mad ind i dit køle-/
fryseskab.

food

MILK

juice
etc.

DA

temperature
sensor

temperature
sensor

3 Installation
B Husk, at producenten ikke holdes

ansvarlig, hvis oplysningerne givet i
brugsanvisningen ikke er overholdt.

Punkter, der skal tages
hensyn til, hvis køleskabet
skal transporteres igen

1. Køleskabet skal tømmes og rengøres
inden transport.
2. Hylder, tilbehør, grøntsagsskuffer osv.
i køleskabet skal fastgøres sikkert for
at modvirke stød, inden produktets
pakkes igen.
3. Emballagen skal fastgøres med tykt
tape og stærke reb, og reglerne for
transport, der er trykt på pakken, skal
følges.
Glem ikke, at...
Alt genbrugsmateriale er en
uundværlig kilde for naturen og for
vore nationale ressourcer.
Hvis du ønsker at medvirke til at
genbruge emballagen, kan du
få yderligere informationer hos
miljøorganisationerne eller de lokale
myndigheder.

Inden køleskabet betjenes

Inden du begynder at bruge
køleskabet, skal du kontrollere
følgende:
1. Er køleskabet tørt indvendigt, og kan
luften cirkulere frit bagved det?
2. Indsæt de plastikkiler på den bageste
ventilation, som vist på figuren. Skru
de eksisterende af og brug de skruer
der følger med i samme pose som
kilerne. Plastickilerne vil give den
krævede afstand mellem dit køleskab
og væggen, så der bliver plads til
luftcirkulation.
11

3. Rengør køleskabet indvendigt som
anbefalet i afsnittet “Vedligeholdelse
og rengøring”.
4. Sæt køleskabets stik ind i kontakten.
Når døren åbnes, vil det indvendige
lys tændes.
5. Der vil kunne høres en lyd, når
kompressoren starter. Kølevæsken
og luftarterne, der findes i
kølesystemet, kan også støje lidt, selv
om kompressoren ikke kører, hvilket
er helt normalt.
6. Køleskabets forreste kanter kan
føles varme. Dette er normalt. Disse
områder er beregnet til at være varme
for at undgå kondensering.

Elektrisk tilslutning

Tilslut køleskabet til en jordet kontakt,
der er beskyttet af en sikring med
passende kapacitet.
Vigtigt:
• Tilslutningen skal være i
overensstemmelse med de nationale
regulativer.
• Strømstikket skal være nemt
tilgængeligt efter installationen.
• Spænding og tilladt
sikringsbeskyttelse er angivet i
afsnittet “Tekniske specifikationer”.
• Den angivne spænding skal være lig
med spændingen på dit el-net.
• Mellemkabler og stikdåser med flere
stik skal ikke bruges til tilslutningen.
B Et ødelagt strømkabel skal udskiftes
af en autoriseret elektriker.
B Enheden må ikke betjenes, før den
er repareret! Der er fare for elektrisk
stød!

DA

Placering og installation
Forsigtig: Sæt aldrig køleskabet ind
i stikkontakten under installationen.
Hvis det sker, kan der opstå risiko for
dødsfald eller alvorlig skade.
Hvis indgangsdøren i det rum,
hvor køleskabet skal placeres, ikke
er bred nok til, at køleskabet kan
komme igennem, så skal du kontakte
autoriseret service for at få dem til at
fjerne lågerne på køleskabet og lade
køleskabet passere sidelæns gennem
døren.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen kan være farlig for børn.
Hold emballagen væk fra børns
rækkevidde eller bortskaf dem, idet
du skal klassificere dem i henhold
til affaldsinstruktionerne. Smid dem
ikke væk sammen med det øvrige
husholdningsaffald.
Køleskabets emballage er produceret
af genanvendelige materialer.

Bortskaffelse af det gamle
køleskab

Bortskaf det gamle køleskab uden at
skade miljøet.
• Du kan spørge din forhandler eller
genbrugsstationen i din kommune
angående bortskaffelse af køleskabet.
Inden køleskabet bortskaffes, skal du
skære elstikket af, og hvis der er låse i
lågen, skal du gøre dem ubrugelige for
at beskytte børn mod fare.
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1. Installér køleskabet på et sted, hvor
det er nemt at bruge.
2. Hold køleskabet væk fra
varmekilder, fugtige steder og direkte
sollys.
3. Der skal være tilstrækkelig
ventilation rundt om køleskabet for at
opnå en effektiv funktion.
Hvis køleskabet skal placeres i en
fordybning i væggen, skal der være
mindst 5 cm afstand fra loft og væg.
Hvis gulvet er belagt med tæppe, skal
produktet hæves 2,5 cm fra gulvet.
4. Placér køleskabet på en
jævn gulvoverflade for at undgå
rystebevægelser.
5. Stil ikke køleskabet på et sted, hvor
de omgivende temperaturer er under
10°C.

DA

Justering af balancen på
gulvet

2. Når balanceproblemet er løst,
sættes ventilationsdækslet på igen og
skruerne skrues fast.
3. Fjern skruerne der fastholder det
nederste ventilationsdæksel med en
skruetrækker.

Hvis køleskabet ikke er i balance;
1. Ventilationsdækslet fjernes ved
at løsne skruerne som illustreret på
figuren inden proceduren. Du kan
bringe køleskabet i balance ved at
dreje de forreste ben som illustreret
på tegningen. Det hjørne, hvor benet
befinder sig, bliver sænket, når du
drejer i retning af den sorte pil, og
hævet, når du drejer i den modsatte
retning. Hvis du får hjælp fra nogen
til at løfte køleskabet let, vil det lette
denne proces.

4
1
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2

3

Justering af afstanden mellem øverste låge

• Du kan justere afstanden mellem
køleksabsdøre som vist på tegninger.
Lågehylderne skal tømmes, når
lågehøjden justeres.

• Justér døren så den passer til dit
behøv ved at løsne skruerne.
• Fastgør den justerede dør ved at
spænde skruerne uden at ændre
dørens position.

Midterskrue

• Brug en skruetrækker til at fjerne
skruen fra øverste hængseldæksel af
den dør, du ønsker at justere.

• Udskift hængseldækslet og fastgør
det med skruen.
14
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4 Tilberedning

• På grund af temperaturændring
• Køle-/fryseskabet skal installeres
som et resultat af at åbne / lukke
mindst 30 cm væk fra varmekilder,
produktets dør under drift, er
som f.eks. kogeplader, ovne,
kondens på dør / hylder og
radiatorer og brændeovne, og mindst
glasbeholdere er normal.
5 cm væk fra elektriske ovne, og det
bør ikke placeres i direkte sollys.
• Den omgivende temperatur i det rum,
hvor køle-/fryseskabet installeres,
bør være mindst 10°C. For at køle-/
fryseskabet skal være effektivt,
anbefales det ikke at betjene det
under koldere forhold.
• Sørg for at den indvendige del af
køle-/fryseskabet er grundigt rengjort.
• Hvis der skal installeres to køle-/
fryseskabe ved siden af hinanden,
bør der være mindst 2 cm imellem
dem.
• Når du lader køle-/fryseskabet
køre første gang, skal du overholde
følgende instruktioner de første 6
timer.
• Lågen skal ikke åbnes ofte.
• Det skal køre tomt uden nogen form
for mad i det.
• Tag ikke køle-/fryseskabet ud af
stikkontakten. Hvis der opstår
et strømudfald uden for din
kontrol, så læs advarslerne under
afsnittet “Anbefalede løsninger ved
problemer”.
• Den originale emballage og
skummaterialerne bør gemmes for
fremtidig transport eller flytning.
• På nogle modeller slukker
instrumentpanelet automatisk efter 5
sekunder efter at døren er lukket. Det
vil blive reaktiveret, når døren åbnes
eller ved tryk på enhver tast.
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5 Anvendelse af køleskabet
Indikatorpanel

Ved hjælp af indikatorpanel kan du bruge køleskabets audio- og visuelle
funktioner.

1

10
1.
2.
3.
4.
5.

2

9

*3

8

4

7

Indikator for ionisator
Indikator for køleskab
Indikator for fejltilstand
Temperaturindikator
Økoekstra/Ferieknap

6.
7.
8.
9.
10.

6

5

Knap til temperaturindstilling
Knap til temperaturjustering i
køleskab
Indikator for multizone
Indikator for fryser
Indikator for sparetilstand

C Tallene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.
Hvis delene ikke er indeholdt i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller.

16

DA

1. Indikator for ionisator
Indikatorlyset lyser konstant. Dette
lyser angiver, at køleskabet er
beskyttet mod bakterier.
2. Indikator for køleskab
Lyset for køleskabsrum lyser, når
der justeres temperaturen inde i
køleskabsrummet.
3. Indikator for fejltilstand
Hvis køleskabet ikke køler ordentligt,
eller hvis der er en sensorfejl, vil denne
indikator lyse. Når denne indikator
lyser, vil et "e" blive vist på fryserens
temperaturindikator, og tal som
"1,2,3…" vil blive vist på køleskabets
temperaturindikator. Tallene på
indikatoren giver oplysninger om fejlen
til servicepersonalet.
4. Temperaturindikator
Angiver temperaturen i køleskabet,
multizone-rum i fryseren.
5. Økoekstra/Ferieknap
Tryk kort på denne knap for at slå
økoekstra funktionen til. Tryk og hold
knappen nede i 3 sek. for at aktivere
feriefunktionen. Tryk på knappen igen
for at slå den valgte funktion fra.
6. Knap til temperaturindstilling
Ændrer temperaturen i de relevante
afdelinger mellem -24 °C og +8 °C.
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7. Knap til temperaturjustering i
køleskab
Tryk på denne knap for at skifte
mellem køleskab, fryser og multizonerum.
8. Indikator for multizone
Lyset for multizone lyser, når der
justeres temperaturen inde i multizonerum.
9. Is-fra indikator
Dette symbol vises på displayet, når isfra funktionen er aktiveret.
10. Indikator for sparetilstand
Indikerer, at køleskabets energieffektive
tilstand er aktiveret. Denne indikator
aktiveres, når fryserummets
temperatur er indstillet til -18 eller
når energieffektiv afkøling er aktiveret
gennem øko-ekstra funktion.

DA

Æggebakke

Grøntsagsrum

• Du kan installere æggeholderen på
den ønskede låge eller hylde.
• Opbevar aldrig æggeholderen i
fryseren.

Dit køleskabs grøntsagsskuffe er
specielt fremstillet til at holde dine
grøntsager friske, uden de mister
deres fugtighed. Til dette formål
cirkulerer der kold luft rundt om hele
grøntsagsskuffen.

Glidehylder

Glidehylder kan trækkes ud ved
forsigtigt at løfte dem op foran og
bevæge dem frem og tilbage. De
kommer til et punkt, når de trækkes
fremad, der gør det muligt for dig at
nå fødevarerne, der er placeret bagest
på hylden. Når den trækkes ud efter at
have løftet op en smule ved det andet
punkt, frigives hylden.
Der bør holdes godt fast på bunden af
hylden for at forhindre den i at vælte.
Hylden placeres på skinnerne på
køleskabets sider ved at bringe det til
et lavere eller højere niveau.
Hylden bør skubbes tilbage for at
placere den rigtigt.

1
2

Afdeling på frysepunktet
Afdelingen er designet til at opbevare
frosne fødevarer, der skal optøs
langsomt (kød, fisk, fjerkræ, osv.).
Afdeling på frysepunktet er det
koldeste sted i køleskabet, hvor
mejerivarer (ost, smør), kød, fisk
eller fjerkræ kan holdes ved ideelle
opbevaringsforhold. Grøntsager og/
eller frugter må ikke placeres i denne
afdeling.

3
4
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Drejelig midtersektion

C Funktionen med at skifte til

Formålet med den drejelige
midtersektion er at forhindre at den
kolde luft inden i køleskabet slipper
ud. Den drejelige midtersektion er med
til at indkapsle eftersom pakningen
på døren preses mod overfladen
på den drejelige midtersektion når
dørene til køleskabet lukkes. En
anden årsag til at dit køleskab har en
drejelig midtersektion er at køleskabets
rumindhold bliver større. Almindelige
midtersektioner optager plads i
køleskabet der ikke kan bruges.
Den drejelige midtsersektion skal
lukkes når køleskabets venstre dør
er åben. Den må ikke åbnes manuelt
da den drejes rundt ved hjælp af en
plastikdel der sidder på kabinettet.

Multizone opbevaringsrum
Multzone opbevaringsrum i dit
køleskab kan anvendes som du
ønsker ved at indstille den til enten
køletemperaturer (2/4/6/8 °C) eller
til frysetemperaturer (-18/-20/-22/24). Du kan fastholde den ønskede
temperatur med "knappen til
temperaturindstilling for multizone
opbevaringsrum". Temperaturen
for multizone opbevaringsrum
kan indstilles til 0 og 10 grader for
køleskabstemperaturen. 0 grader
bruges til at opbevare delikate
produkter længere.
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køle- eller fryserum aktiveres med et
køleelement placeret i den lukkede
del (kompressorafdelingen) bag ved
køleskabet. Under denne operation
høres en lyd, der minder om
sekunderne fra et analogt ur. Dette er
normalt, og er ikke en fejl.

Blåt lys
Madvarer, der opbevares i
grøntsagsskufferne, der er oplyst med
et blåt lys, fortsætter deres fotosyntese
vha. bølgelængeeffekten fra det blå
lys, og på den måde bevares deres
friskhed, og deres vitaminindhold
forøges.
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6 Vedligeholdelse og rengøring
AAnvend aldrig benzin, benzen eller
lignede stoffer til rengøring.
BVi anbefaler at koble køle-/
fryseskabet fra strømmen inden
rengøring.
BAnvend aldrig skarpe, slibende
redskaber, sæbe, rengøringsmidler,
detergenter og pudsemidler med
voks til rengøring.
CBrug lunt vand til rengøring af
køle-/fryseskabet udvendigt og tør
det af.
CAnvend en fugtig, opvredet klud i
en opløsning af en teske af natron til
en halv liter vand til rengøring af køle-/
fryseskabet indvendigt og tør det af.
BSørg for, at ingen vand kommer
i kontakt med lampen og andre
elektriske dele.
BHvis køle-/fryseskabet ikke skal
bruges i en længere periode, træk
stikket ud af kontakten, fjern al mad,
rengør køle-/fryseskabet og lad døren
stå på klem.
CKontroller jævnligt dørlisterne
for at sikre, at de er rene og frie for
madrester.
AFor at fjerne dørhylder, tømmes
indholdet ud, hvorefter dørhylden
ganske enkelt løftes op fra sin plads.
ABrug aldrig rengøringsmidler
eller vand, der indeholder klorin, til
rengøring af de ydre overflader og de
forkromede dele af produktet. Klorin
forårsager korrosion på den slags
metaloverflader.

ABrug ikke skarpe eller
slibende værktøjer eller sæbe,
rengøringsmidler til husholdning,
vaskemidler, benzin, benzen,
voks osv., ellers vil stempler på
plasticdelene forsvinde, og de vil blive
deforme. Brug varmt vand og en blød
klud til rensning og tørring.
Beskyttelse af
plasticoverflader
CSæt ikke flydende olie eller

olieholdige madvarer i åbne
beholdere da de kan ødelægge
køle-/fryseskabets plastikdele. Hvis
der spildes eller smøres olie på
plasticoverfladerne, skal den relevante
del af overfladen renses og skylles
med det samme med varmt vand.
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7 Anbefalede løsninger på problemerne
Læs denne liste igennem, inden du ringer efter service. Det kan spare dig for
tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende reklamationer, der ikke
opstår af defekt udførelse eller materialebrug. Det er muligt, at nogle af de her
beskrevne funktioner ikke findes i dit produkt.
Køle-/fryseskabet virker ikke
• Er køle-/fryseskabet sat rigtigt i stikkontakten? Sæt stikket i kontakten i væggen.
• Er sikringen, som køle-/fryseskabet er tilsluttet, eller hovedsikringen sprunget?
Kontroller sikringen.
Kondention på siden af køle-/fryseskabet (MULTIZONE, KØLEKONTROL og
FLEXIZONE).
• Meget kolde omgivelser. Ofte åbning og lukning af lågen. Højt fugtindhold i
omgivelserne. Opbevaring af mad, der indeholder væske, i åbne beholdere.
Lågen står på klem. Sæt termostaten på koldere grader.
• Reducér tiden, hvor lågen står åben, eller brug den mindre ofte.
• Dæk maden, der opbevares i åbne beholdere, til med passende materiale.
• Tør kondensvandet af vha. en tør klud og kontroller, om det vedvarer.
Kompressoren kører ikke.
• Beskyttelsestermo fra kompressoren vil blæse ud under pludselig strømudfald
eller tilkoblinger frakoblinger, da kølemiddeltrykket i køle-/fryseskabets
kølesystem ikke er bragt i balance endnu. Køle-/fryseskabet vil starte med at
køre efter ca. 6 minutter. Ring efter service, hvis køle-/fryseskabet ikke starter
efter denne periode.
• Køle-/fryseskabet er ved at afrime. Dette er normalt for et køle-/fryseskab med
fuldautomatisk afrimning. Afrimning foregår med jævne mellemrum.
• Køle-/fryseskabsstikket er ikke sat i kontakten. Sørg for, at stikket er sat
ordentligt i kontakten.
• Er temperaturindstillingerne foretaget rigtigt?
• Strømmen kan være afbrudt.
Køle-/fryseskabet kører ofte eller i lang tid.
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• Det nye køle-/fryseskab kan være bredere end det foregående. Det er ganske
normalt. Store køle-/fryseskabe arbejder i længere perioder.
• Den omgivende rumtemperatur kan være høj. Det er ganske normalt.
• Køle-/fryseskabet kan have været sat til for nylig eller have været fyldt op med
mad. Komplet nedkøling af køle-/fryseskabet kan vare et par timer længere.
• Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køle-/fryseskabet fornylig.
Varm mad medfører, at køle-/fryseskabet skal køre i længere tid, indtil maden når
den ønskede temperatur.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid. Den
varme luft, der er kommet ind i køle-/fryseskabet, får køle-/fryseskabet til at køre
i længere perioder. Undlad at åbne lågen så ofte.
• Fryserens eller køle-/fryseskabets dør kan have stået på klem. Kontroller om
lågerne er lukket tæt.
• Køle-/fryseskabet er indstillet meget koldt. Indstil køle-/fryseskabstemperaturen
højere, indtil temperaturen er tilpas.
• Køle-/fryseskabets eller fryserens lågepakning kan være snavset, slidt, ødelagt
eller ikke sat ordentligt på. Rengør eller udskift pakningen. Beskadiget/
brækket pakning forårsager, at køle-/fryseskabet kører i længere perioder for at
vedligeholde den aktuelle temperatur.
Frysertemperaturen er meget lav, mens køle-/fryseskabstemperaturen er tilpas.
• Frysertemperaturen er indstillet meget koldt. Juster frysertemperaturen varmere
og kontroller.
Køle-/fryseskabstemperaturen er meget lav, mens fryserstemperaturen er
tilpas.
• Køle-/fryseskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster
køle-/fryseskabstemperaturen varmere og kontroller.
Mad, der opbevares i køle-/fryseskabet, fryser.
• Køle-/fryseskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster
køle-/fryseskabstemperaturen varmere og kontroller.
Temperaturen i køle-/fryseskab eller fryser er meget høj.
• Køle-/fryseskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur.
Køle-/fryseskabsindstillingen har virkning på fryserens temperatur. Skift
køle-/fryseskabets eller fryserens temperatur, indtil køle-/fryseskabs- eller
frysertemperatur når et tilpas niveau.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid.
• Døren kan have stået på klem, luk døren helt.
• Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køle-/fryseskabet fornylig.
Vent til køle-/fryseskabet eller fryseren når den ønskede temperatur.
• Køle-/fryseskabet kan være taget ud af kontakten fornylig. Komplet nedkøling af
køle-/fryseskabet tager tid.
Funktionslyden øges, når køle-/fryseskabet kører.
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• Egenskaberne for køle-/fryseskabets driftsydelse kan ændre sig alt efter
ændringerne i den omgivende temperatur. Det er normalt og ikke en fejl.
Vibrationer eller støj.
• Gulvet er ikke lige, eller det er svagt. Køle-/fryseskabet vipper, når det flyttes
langsomt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køle-/
fryseskabet.
• Støjen kan være forårsaget af de genstande, der er lagt i køle-/fryseskabet. Ting
oven på køle-/fryseskabet skal fjernes.
Der er støj som væske, der løber over eller sprøjter.
• Væske- og gasstrømning sker i henhold til køle-/fryseskabets driftsprincipper.
Det er normalt og ikke en fejl.
Der er en støj som en vind, der blæser.
• Ventilatorer bruges til at køle køle-/fryseskabet. Det er normalt og ikke en fejl.
Kondensvand på køle-/fryseskabets indervægge.
• Varmt og fugtigt vejr øger isdannelse og udsvedning. Det er normalt og ikke en
fejl.
• Dørerne kan have stået på klem, sørg for de er helt lukkede.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid.
Der opstår fugt på ydersiden af køle-/fryseskabet eller mellem lågerne.
• Der kan være fugtighed i luften hvilket er normalt i fugtigt vejr. Når fugtigheden er
mindre, vil kondensen forsvinde.
Dårlig lugt inde i køle-/fryseskabet.
• Køle-/fryseskabets skal rengøres indvendigt. Rengør køle-/fryseskabet
indvendigt med en svamp, varmt vand eller kulstofholdigt vand.
• Nogle beholdere eller emballeringsmaterialer kan forårsage lugten. Brug en
anden beholder eller et andet mærke indpakningsmateriale.
Døren lukker ikke.
• Madbeholdere forhindrer lågen i at lukke. Omplacer pakkerne, der blokerer
lågen.
• Køle-/fryseskabet står ikke helt lodret på gulvet og vipper når det flyttes lidt.
Justér højdeskruerne.
• Gulvet er ikke lige eller stærkt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at
bære køle-/fryseskabet.
Grøntsagsskuffer sidder fast.
• Maden berører måske skuffens top. Omarranger maden i skuffen.
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