Kære kunde!
Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper det
vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mange år fremover.
Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet i hverdagen
og høy kvalitet. Dette er hovedegenskaper ved alle våre produkter og
årsaken til at de blir satt så stor pris på over hele verden.

Bruksanvisning
RWF2826S

Vinskapet (også kalt apparatet) består av to deler: Den
øverste delen er et vinskap og den nederste delen et
fryseskap.
Vinskapet er beregnet for lagring av vinflasker ved
temperaturer over 0 °C.
Fryseskapet er beregnet for innfrysing og langvarig
lagring av frosne matvarer (inntil et år, avhengig av
matvaretypen).
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VIKTIGE MERKNADER OG ADVARSLER
• Apparatet er produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra
åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og
kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken.
• Dette apparatet må bare benyttes til den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Dette vinskapet må installeres forskriftsmessig i samsvar med monteringsanvisningen før skapet tas i bruk.
• Ikke la barn klatre, stå eller henge på de uttrekkbare skuﬀene i vinskapet. De kan bli skadet og dessuten skade
vinskapet.
• Ikke berør kalde overflater i fryseskapet med våte eller fuktige hender.
• Huden kan bli hengende fast i disse ekstremt kalde overflatene.
• Ikke lagre eller bruk bensin eller annen brennbar damp og væsker i nærheten av dette eller noe annet apparat.
• Fryseskapet har en automatisk ismaskin i fryseskuﬀen — unngå berøring med bevegelige deler i utkastermekanismen
og med varmeelementet som er plassert på bunnen av ismaskinen. Ikke stikk fingrer eller hender inn i den
automatiske ismaskinmekanismen mens fryseskapet er koblet til strømnettet.
• Slå av sikringen eller koble fra strømmen under rengjøring og reparasjoner. Reparasjoner bør utføres av en kvalifisert
servicetekniker.
• Ikke prøv å skifte ut en defekt LED-lampe. Du må få en godkjent servicetekniker til å skifte ut LED-lampene.
• Ikke frys ned igjen frosne matvarer som har tint helt opp.

• ADVARSEL! Må bare kobles til drikkevannsforsyning.
• ADVARSEL! Ventilasjonsåpningene på apparatet eller det innbygde skapet
må holdes rene og frie til enhver tid.
• ADVARSEL! Ikke bruk annet mekanisk tilbehør eller andre metoder for å
avrime apparatet enn de som er anbefalt av produsenten.
• ADVARSEL! Under installasjon, rengjøring og flytting av apparatet må du
være forsiktig så du ikke ødelegger isolasjonen på deler av kjølesystemet.
Dette vil også hindre forurensing.
• ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni apparatet, bortsett fra
de som eventuelt er tillatt av produsenten.
FARE! FARE FOR INNESTENGING AV BARN
Ulykker med barn blir stengt inne i kjøleskap og kveles, er dessverre ikke noe som hører fortiden til. Kasserte eller
forlatte kjøleskap er fremdeles farlige, selv om de bare står der “noen få dager”. Hvis du skal kassere det gamle
kjøleskapet ditt, må du følge instruksene nedenfor for å unngå all risiko for ulykker.
Før du kaster det gamle kjøleskapet:
• Fjern dørene/skuﬀene.
• La hyllene bli stående slik at barn ikke så lett kan klatre inn i skapet.
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig
avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og
helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt
med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer
informasjon om avfallshåndtering av produktet.
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ADVARSEL – R600A KJØLEMIDDEL
• ADVARSEL! Dette apparatet inneholder isobutankjølemiddelet, R600a, en naturgass med høy miljøvennlighet.
Men den er også brennbar. Vennligst ta hensyn til advarslene nedenfor:
1) Når du håndterer, installerer og bruker apparatet, må du passe på at du ikke ødelegge kjølerørene.
2) Service skal utføres av servicepersonale som er godkjent av produsenten, og komponenter skal skiftes ut med
godkjente reservedeler.
3) Kjøleprodukter inneholder kjølemiddel, som i henhold til nasjonal lovgivning skal fjernes før produktet avhendes.
4) Sørg for at ventilasjonsåpningene i innbyggingsåpningen eller kjøkkeninnredningen rundt ikke blokkeres.
5) Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen av kjøleskapet.
6) Ikke ødelegg kjølesystemet.
7) Ikke bruk elektrisk utstyr inni kjøleskapet.
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STRØMTILKOBLING
Koble apparatet til strømnettet med en strømledning.
Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé
(sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er
angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon
om apparatet.
Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar
med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet
tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke
overskride +/- 6 %.
IKKE BRUK SKJØTELEDNING SAMMEN MED DETTE
APPARATET.
Dette gir best ytelse og hindrer også overbelastning av
ledningssystemene som kunne forårsake brannfare på
grunn av overopphetede ledninger.
Ikke koble fra vinskapet ved å trekke i strømledningen.
Hold alltid godt fast i støpslet og trekk det rett ut fra
stikkontakten.
Reparer eller skift ut umiddelbart alle strømledninger som
er frynset eller skadd på andre måter. Ikke bruk ledninger
med sprekker eller slitasje i lengderetningen eller på en
av endene.
Når du flytter vinskapet bort fra veggen, må du
være forsiktig så det ikke kjører over eller skader
strømledningen.
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BESKRIVELSE AV APPARATET
A. Vinskap
1. Øvre del
2. Nedre del
3. Helt uttrekkbare skuﬀer
1

4. Utstillingshylle

A
3

B Fryseskuﬀ
4

B

5

2

5. Ismaskin

C Fleksibel skuﬀ

C
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TERMOSTATBRYTERE
Termostatbrytere
Vinskap – øvre del

For å endre temperaturinnstillingen trykker du på
knappen pluss (+) eller minus (–) for hvert trinn til ønsket
temperaturinnstilling. Vent 24 timer slik at apparatet kan
nå temperaturen du har stilt inn.

Temperaturområder
Lav
Vinskap – nedre del

Vinskap
Fryseskuﬀ

Høj

4°C

18°C

-21°C

-14°C

Temperaturområder for den fleksible skuﬀen

Øvre skuﬀ – fryseskap

Nedre skuﬀ – fleksibel

Lav

Høj

Frysing

-21°C

-14°C

Kjøling

1°C

8°C

Vin

4°C

13°C

MERK! Hvis du stiller inn bryterne på OFF, stopper
avkjølingen, men strømmen til apparatet brytes ikke. Alle
avlesninger i °C er avrundet.

Alarm

Den faktiske temperaturen i vinskapet, fryseskuﬀen
eller den fleksible skuﬀen vises på displayet når du
velger hver sone ved å trykke på ZONE-velgeren.
Den faktiske temperaturen kan avvike fra den innstilte
temperaturen på grunn av faktorer som hvor ofte
døra åpnes, påfyllingsmengde, avrimingssyklus og
romtemperatur.
MERK! Hyppig åpning av døra i perioder kan øke den
innvendige temperaturen midlertidig.
For å slå av kjølesystemet setter du ZONE-velgeren
i vinmodus. Trykk på plussknappen (+) til OFF vises på
displayet.
For å slå på kjølesystemet setter ZONE-velgeren i
vinmodus. Trykk deretter på minusknappen (–) til ønsket
temperatur vises.
For å sjekke gjeldende temperaturinnstilling i
en sone, trykker du én gang på knappen pluss (+)
eller minus (–). Etter fem sekunder vises den faktiske
temperaturen på nytt.
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For å slå på alarmfunksjonen trykker du inn
ALARM-knappen og holder den inne i tre sekunder.
ALARM er understreket når funksjonen er aktiv. For å
slå av alarmfunksjonen holder du ALARM-knappen inne
i tre sekunder. Streken under ALARM forsvinner.
Når ALARM er aktiv, blinker alarmen og piper dersom
døra blir stående åpen i mer enn to minutter.

Automatisk ismaskin

Tilgang til ismaskin og fryseskuﬀ

Når vinskapet er installert, tar det 12–24 timer før
det begynner å lage is. Ved levering av vinskapet er
ismaskinen stilt inn på ON.

Ismaskinen er plassert bak til venstre oppunder
taket i fryseskuﬀen. Det er en LED-lyslist i taket på
fryseskuﬀen. Fryseskuﬀen inneholder en isbøtte.

Ismaskinen lager sju isbiter per omgang – cirka 15
omganger i løpet av ett døgn, avhengig av temperturen i
fryseskapet, romtemperaturen, hvor ofte døra åpnes og
andre bruksfaktorer.

Vannfilterpatron
Vannfilterpatronen er plassert under den fleksible
skuﬀen nede til høyre i apparatet.

Hvis vinskapet brukes før vannet er koblet til, må du
sette ismaskinen på OFF. For å sette ismaskinen
på OFF trykker du to ganger på ZONE-velgeren på
betjeningspanelet for å velge fryseskuﬀen. Trykk på ICE
til høyre . Streken under ICE forsvinner og ordet OFF
vises under ICE.
Kast den første fulle bøtten med isbiter.
Pass på at ingenting hindrer bevegelsen til følerarmen.
Når bøtten fylles til nivået på følerarmen, slutter
ismaskinen å lage is.

Vannfilterpatron

Det er normalt at flere isbiter henger sammen.
Hvis isen ikke brukes ofte, blir gamle isbiter uklare,
smaker dødt og krymper.

A

Skifte filter:
Filterpatronen kan vare inntil et år, men
utskiftingshyppigheten avhenger av hvor mye is som
brukes. Det er en varsellampe for vannfilterpatronen på
betjeningspanelet. Filterpatronen må skiftes ut når ordet
REPLACE vises under FILTER på betjeningspanelet.

B

A Ismaskin
B Følerarm

Når ismaskinen er slått på igjen, blir det en forsinkelse
på ca. 45 minutter før ismaskinen gjenopptar driften.
MERK! I boliger med dårlig vanntrykk kan du høre
ismaskinens vannventilsyklus flere ganger mens du
lager en porsjon med isbiter.
MERK! Ismaskinen fungerer best med et vanntrykk
mellom 3 og 8 bar.
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Montere filterpatronen:
1. Åpne den fleksible skuﬀen for å få tilgang til
vannfilterpatronen.
2. Fjern den gamle patronen ved å vri mot urviseren.
Trekk filteret fremover for å fjerne det.
3. Sett inn et nytt filter i huset, og vri det med urviseren
til patronen stopper.

Utstillingshylle
Utstillingshyllen kan stilles horisontalt eller skrått. I
horisontal stilling har hyllen plass til 18 flasker. I skrå
stilling har hyllen plass til 5 flasker. Hyllen kan settes på
skrå ved å løfte hyllen opp på plugger på bakveggen.

Peg

Tilbakestill filterstatuslampen:
Hold knappen FILTE R inne i tre sekunder.
Filterbypassplugg:
Du må bruke filterbypasspluggen dersom:
A. Du har en vannsystem med omvendt osmose og/eller
en annen form for vannfiltrering i boligen.

Horisontalt

B. Et erstatningsfilter er ikke tilgjengelig.

Ismaskinen fungerer ikke når ikke filteret eller
bypasspluggen er installert.
Bypasspluggen og minibruksanvisningen er plassert i
bunnen av maskindelen.
Skrå stilling

VIKTIG MERKNAD: Fjern vannfilteret for å stoppe
eventuell lekkasje fra ismaskinen umiddelbart.

Barnesikring
Denne barnesikringen hindrer uønskede endringer i
temperaturinnstillingene.
Når du har valgt ønsket temperatur, kan temperaturen
sperres. Den sperres ved å holde knappen LOCK inne
i tre sekunder. For å låse opp holder du også knappen
LOCK inne i tre sekunder.

Skrå stilling

Tips og forslag om plassering av vinflasker
Plassering av vinflasker
Helt uttrekkbare skuﬀer
De seks øverste skuﬀene kan trekkes helt ut, og
hver skuﬀ har plass til inntil 10 flasker. Flaskene
lagres med halsene vekselvis foran og bak.
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• Oppbevar vinen du bruker i hverdagen og til mindre
selskapelighet foran i de uttrekkbare skuﬀene der
etikettene er godt synlige. Plasser viner som skal
modnes eller lagres en stund bak.
• Ikke la barn klatre, stå eller henge på de uttrekkbare
skuﬀene i vinskapet. De kan bli skadet og dessuten
skade vinskapet.
• Grupper vinene etter type: Plasser f.eks
hvitvinsflasker i den kjøligste delen og rødvinsflasker i
den luneste delen.
• Oppbevar rødvin og hvitvin i forskjellige soner slik at
du kan lagre dem med forskjellig temperatur.

Fleksibel skuﬀ

Utvendig fuktighetskontroll

Den fleksible skuﬀen kan brukes som fryseskuﬀ,
ferskvareskuﬀ i kjøleskapet eller som skuﬀ for vin/
drikkevarer.

Dette produkter er utstyrt med en ekstern
fuktighetskontroll. Vinskapet leveres med avslått
utvendig fuktighetskontroll.

Tilpasning av skuﬀen:
Trykk på SONE-velgeren på betjeningspanelet for å
velge den fleksible skuﬀen.

I fuktige omgivelser kan det dannes fuktighet på utsiden
av vinskapet.
Hvis det dannes fuktighet på utsiden av vinskapet, slår
du på den utvendige fuktighetskontrollen ved å trykke og
holde knappene ALARM og LOCK på betjeningspanelet
inne i fem sekunder. Når fuktighetskontrollen er aktivert,
vises et vanndråpeikon med en strek gjennom under
tegnene (+) og (–) på betjeningspanelet.

Anbefalte temperaturer for fleksibel skuﬀ:
Knapp

Funksjon

Temperatur

Kjøling

Kjøleskap

3°C

Frysing

Fryseskap

–18°C

Vin

Vinoppbevaring

13°C

Denne skuﬀen har en LED-lyslist over . Det finnes også
en justerbar skilleplate som kan settes i forskjellige
posisjoner og en hylle som kan skyves til venstre eller til
høyre i skuﬀen.
Flytte skilleplaten:
1. Trekk inn tappene oppå skilleplaten for å frigjøre den
fra tapphullene foran og bak i skuﬀen.
2. Løft skilleplaten av de faste tappene i bunnen av
skuﬀen.
3. Flytt skilleplaten til den nye posisjonen og trykk den
ned på de faste tappene.
4. Trekk inn tappene oppå skilleplaten og plasser
skilleplaten slik at tappene passer i tapphullene. Slipp
tappene slik at de låses på plass.
5

1
4
2
3

1.
2.
3.
4.
5.

LED-belysning
Dette vinskapet har LED-lys på begge sider av
innvendig, over fryseskuﬀen og over den fleksible
skuﬀen.
Sidelysene i vinskapet har to innstillinger: Full eﬀekt og
halv eﬀekt.
Enten lysene har full eller halv eﬀekt, fortsetter de å
lyse i utstillingsmodus når døra lukkes. De slukner
automatisk etter en time.
For å stille inn lysene trykker du først på SONE-velgeren
på betjeningspanelet. I vinmodus er knappen LIGHTS til
høyre på betjeningspanelet.
Når lysene brukes med full eﬀekt, vises to streker under
LIGHTS; ved halv eﬀekt bare én strek; 3 Når lysene er
slått av, vises ingen streker.

Avtakbar skyvehylle
Fast tapp
Skilleplate
Tapp
Tapphull

11

Utvendig rengjøring

Ferieklargjøring

Dørhåndtak og deksler
Rengjør med en klut fuktet i såpevann. Tørk av med myk
klut.

Ved lange ferier eller fravær bør du fjerne maten fra
vinskapet. Sett temperaturen opp (+) helt til apparatet
slår seg av. Rengjør innsiden av apparatet med en
natronløsning som består av en spiseskje (15 ml) natron
og 1 liter vann. La døra stå åpen.

Hold utsiden ren. Tørk av med en ren klut lett fuktet med
et mildt flytende oppvaskmiddel. Tørk av med ren og
myk klut.
Ikke tørk av vinskapet med en skitten oppvaskklut
eller et vått håndkle. Dette kan etterlate rester som
kan ødelegge finishen. Ikke bruk skuresvamper,
rengjøringspulver, blekemidler eller rengjøringsmidler
som inneholder blekemiddel, for disse produktene kan
lage riper og ødelegge finishen.
Rustfritt stål
Rengjør og puss regelmessig dørpanel og håndtak
av rustfritt stål (bare noen modeller) med et
spesialrengjøringsmiddel som fås i handelen, for å
beskytte den fine finishen.
Ikke bruk apparatvoks eller pussemiddel på rustfritt stål.
Tre - tørk av treverket med en fuktig klut. Pass på at
treverket ikke blir for vått.
Kundevalgte trepaneler – kontakt leverandøren av de
spesielle trepanelene når det gjelder stell og rengjøring.

Innvendig rengjøring
Slå av strømmen med sikringen eller
automatsikringen før rengjøring. Hvis dette ikke lar
seg gjøre, vrir du overskuddsfuktighet ut av svampen
eller kluten før du rengjør rundt brytere, lamper og
kontroller.
Bruk varmt vann og en natronløsning — cirka en teskje
(15 ml) natron til en liter vann. Dette både rengjør og
nøytraliserer lukt.
Skyll grundig og tørk godt.
Trehyller - tørk av treverket med en fuktig klut. Pass på
at hyllene ikke blir for våte.
Andre deler av vinskapet – inkludert dørpakninger,
isbøtte og alle plastdeler – kan rengjøres på samme
måte. Når du har rengjort dørpakningene, smører du et
tynt lag med vaselin på dørpakningene på hengselsiden.
Dette bidrar til at pakningene ikke henger fast eller
deformeres.
Ikke vask noen plastdeler i oppvaskmaskin.
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Ved kortere ferier fjerner du mat som lett kan
ødelegges, og lar bryteren stå på den vanlige
innstillingen. Men hvis du forventer at romtemperaturen
synker under 16 °C, følger du de samme instruksene
som for lange ferier.
Slå av ismaskinen og steng vanntilførselen til fryseren.

Utskifting av innvendig lys
Ikke prøv å skifte ut en defekt LED-lampe. Du må få
en godkjent servicetekniker til å skifte ut LED-lampene.

Plassering av vinskapet
Ikke installer vinskapet i rom der temperaturen kan
falle under 16 °C, for da klarer ikke apparatet å holde
riktig temperatur, og vinskapet vil utvikle høy innvendig
fuktighet.
Ved riktig montering skal vinskapet plasseres på et
hardt og flatt underlag i samme høyde som resten
av gulvet.
Dette underlaget må være solid nok til å
tåle et fullt vinskap, eller ca. 500 kg. Se
monteringsanvisningen for fullstendige instrukser.

Klaringer
Sørg for minimum 42,5 cm klaring mellom døra og
veggen for å kunne åpne døra helt med 115°. Sørg for
minst 9 cm klaring til veggen for å sikre 90°-døråpning
for panel i rustfritt stål.

42,5 cm

81 cm

9 cm

Spørsmål?
Bruk denne problemløseren!
PROBLEM

MULIG ÅRSAK

VINSKAPET VIRKER IKKE

• Kan være i tinesyklus hvis kjølesystemet ikke virker i cirka 45 minutter.
• Termostatbryter i OFF-posisjon.
• Hvis det ikke er lys inni skapet, tyder dette på at vinskapet ikke er koblet til
en veggkontakt.
• Sikringen er gått, automatsikringen er utløst. Skift ut sikringen eller
tilbakestill automatsikringen.
• Hvis SHO vises på betjeningspanelet, er utstillingsmodus aktivert. For å
slå av denne modusen holder du ALARM-knappen og (-)-knappen inne i
tre sekunder.

KJØLESYSTEMET GÅR I LANGE
PERIODER ELLER STARTER HYPPIG
NYE SYKLUSER
(Moderne kjøleskap og fryseskap med
større lagringsplass krever mer driftstid.
De starter og stopper ofte for å holde jevn
temperatur.)

• Dette er normalt første gang vinskapet kobles til. Vent 24 timer til skapet er
helt avkjølt.
• Forekommer ofte når store mengder mat plasseres i vinskapet. Dette er
normalt.
• Døra har stått åpen eller pakningen holder døra åpen.
• Varmt vær eller hyppig åpning av døra. Dette er normalt.
• Termostatbryteren er stilt inn på den kaldeste innstillingen. Se
Termostatbryter.

VIBRASJONER ELLER RASLING
(litt vibrasjon er normalt.)

• Vinskapet er kanskje ikke riktig installert.
- Veltesikringen kan være løs.
- Apparatet er ikke i vater.

SLAGLYD NÅR DU LUKKER DØRA

• Dette er et normalt driftsfenomen.
• Lyden blir mindre hvis du lukker døra langsomt.

DRIFTSLYDER

• Kompressor med variabel hastighet.
• Normal strømning av vifteluft—flere vifter blåser kald luft gjennom kjøle- og
fryseskapet — andre vifter avkjøler kompressoren.
• Viftene endrer hastighet for å gi optimal avkjøling og energisparing.
• Disse NORMALE lydene høres fra tid til annen:
- Du vil kanskje høre knitring og smell første gang du kobler kjøleskapet til
strømnettet eller under/etter avrimingssyklusen. Dette skjer når apparatet
avkjøles til riktig temperatur.
- Drypping av vann kan forekomme under avrimingssyklusen fordi is
smelter fra fordamperen og strømmer inn i avløpsrennen.
- Strømning av kjølemiddel gjennom fryseskapet for å avkjøle viklingene
kan produsere en gurglende lyd som minner om vann som koker.
- Vann som drypper ned på avrimingsvarmeren, kan høres som visling,
smell eller susing under avrimingssyklusen.
- Du vil kanskje høre knitring og smell første gang du kobler kjøleskapet
til strømnettet eller under/etter avrimingssyklusen. Dette skjer når
kjøleskapet avkjøles til riktig temperatur.
- Kompressoren kan lage en klikkende eller pipende lyd under forsøket på
omstart (dette kan vare inntil fem minutter).
- Det elektroniske betjeningspanelet kan avgi en klikkende lyd når releer
aktiveres for å kontrollere komponentene i vinskapet.
- Isbiter som faller ned i bøtten og vann som renner i rørene når ismaskinen
fylles opp.
- Vannventilen for ismaskinen summer når ismaskinen fylles med vann.
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PROBLEM

MULIG ÅRSAK

DØRA GÅR IKKE HELT IGJEN

• En pakning eller en flaske kan holde døra åpen.
• Sjekk dørpakningen; den kan være forskjøvet.
• Kjøleskapet er ikke i vater. Se installasjonsanvisningen.
• Hengselfjærene er deaktivert. Se installasjonsanvisningen.

KJØLESKAPET ER FOR VARMT

• Termostatbryteren er ikke stilt inn kaldt nok. Se Termostatbryter.
• Varmt vær eller hyppig åpning av døra.
• Døra har stått åpen for lenge.
• En pakning kan holde døra åpen.

FAKTISK TEMPERATUR ER IKKE DEN
SAMME SOM INNSTILT TEMPERATUR

• Kjøleskapet er nettopp satt på. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg.
• Døra har stått åpen for lenge. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg.
• Varm mat er satt inn i kjøleskapet. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg.
• Avrimingssyklusen er aktiv. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg.

RIM ELLER ISKRYSTALLER PÅ FROSSET • Skuﬀen har stått åpen eller pakningen holder døra åpen.
• For langvarig eller for hyppig åpning av døra.
MAT
• Skuﬀen har blitt stående åpen.
(rim inni emballasjen er normalt)
• Isbiter eller andre gjenstander kan sitte fast bak skuﬀen.
LANGSOM FRYSING AV ISBITER

• Skuﬀen har blitt stående åpen.
• Sett termostatbryteren på en kaldere innstilling.
• En pakning kan holde skuﬀen åpen.

ISBITENE HAR LUKT/SMAK

• Gamle isbiter må kastes.
• Isbitbøtten må tømmes og vaskes.
• Ulukkede pakker i fryseren kan overføre lukt/smak til isbitene.
• Nødvendig med innvendig rengjøring av fryseren. Se Pleie og rengjøring
• Dårlig smak på inntaksvannet. Skift vannfilteret.

DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN
VIRKER IKKE

• Ismaskinen er slått av.
• Vanntilførselen er slått av eller ikke tilkoblet.
• Fryseren er for varm.
• Oppsamlede isbiter i isbøtten får ismaskinen til å slå seg av for ofte. Jevn
ut isbitene for hånd.
• Isbøtten er ikke i riktig posisjon.
• Tilstoppet vannfilter.

DET DANNES FUKTIGHET PÅ UTSIDEN
AV VINSKAPET

• Ikke uvanlig i perioder med høy fuktighet. Tørk av overflaten.
• Slå på funksjonen Utvendig fuktighetskontroll.

OPPSAMLING AV FUKTIGHET
INNVENDIG

• For langvarig eller for hyppig åpning av døra.
• I fuktig vær fører luften fuktighet inn i vinskapet når dørene åpnes.
• Fleksibel skuﬀ endret fra frysing til kjøling eller vin.

UBEHAGELIG LUKT I VINSKAPET

• Mat med sterk lukt må pakket tett inn.
• Sjekk om noe av maten er dårlig.
• Innsiden trenger rengjøring. Se Pleie og rengjøring.

DE INNVENDIGE LYSENE VIRKER IKKE

• Ikke strøm i kontakten.
• LED-ene må skiftes ut. Se kapitlet om kundeservice.

DØRA ER VANSKELIG Å ÅPNE NÅR DEN • Skyldes utjevning av trykket inni kjøleskapet. Vent 5–30 sekunder etter at
NETTOPP ER LUKKET
du har lukket døra.

PRODUSENTEN FORBEHOLDER RETTEN TIL Å ENDRE SPESIFIKASJONENE UTEN INNVIRKNING PÅ
APPARATETS FUNKSJONELLE DRIFT.
Du kan også finne bruksanvisningen for apparatet på vår hjemmeside på www.asko.com
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