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KJØLESKAPET DITT
Introduksjon
Gratulerer med valget av dette Asko-kjøleskapet. Dette produktet er designet med enkel
betjening og optimal komfort i tankene.
Disse bruksanvisningene forklarer hvordan du kan få best mulig utbytte av dette apparatet.
Anvisningene inneholder informasjon om bruk av apparatet og bakgrunnsinformasjon som kan
være til hjelp for deg under bruk.

Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!
Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved
fremtidig bruk.
En del av installasjonsanvisningene leveres separat.

EU’s produktdatabase EPREL
Du finner informasjon om produktet på www.asko.com/energylabel. Der finner du også en
kobling til EUs produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til https://eprel.ec.europa.eu.
Følg instruksjonene for å søke på modellnavn (se opplysningene på typeskiltet).

NO 4

SIKKERHETSANVISNINGER
Les de medfølgende anvisningene før du installerer og bruker
apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig dersom feil installasjon
og bruk forårsaker skader på personer eller ting. Oppbevar alltid
anvisningene sammen med apparatet for fremtidig referanse.

Barns og sårbare menneskers sikkerhet
• Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de
er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
• Hold all emballasje vekk fra barn.

Oversettelse av originalanvisninger

Kun for europeiske markeder
• Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og
av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får
tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår
hvilke farer som er involvert.
• Barn skal ikke leke med apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
• Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.
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SIKKERHETSANVISNINGER

Generell sikkerhet
• Lampen i dette husholdningsapparatet er kun egnet for
belysning av dette apparatet. Lampen egner seg ikke til
rombelysning.
• ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og for lignende formål, som:
– på ansattkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
– på gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre
type bomiljøer
– enklere overnattingssteder ("bed and breakfast")
– catering og lignende formål ikke relatert til direkteutsalg
• ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpninger i apparatets kabinett
eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
• ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder
for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som
anbefales av produsenten.
• ADVARSEL! Sørg for ikke å skade kjølemiddelkretsen.
• ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets
matoppbevaringsrom, med mindre de er av en type som
anbefales av produsenten.
• ADVARSEL! Ikke bruk vannspray og damp til å rengjøre
apparatet.
• ADVARSEL! Rengjør apparatet med en fuktig, myk klut. Bruk
bare nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk slipende produkter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
• ADVARSEL! Ikke oppbevar eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.
• ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, kan den kun
erstattes av produsenten, produsentens serviceorganisasjon
eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at det oppstår
farlige situasjoner.
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SIKKERHETSANVISNINGER

Installasjon
• ADVARSEL! Apparatet skal bare kobles til av en kvalifisert
installatør.
• Fjern all emballasje.
• Ikke installer eller bruk et skadet apparat.
• Følg monteringsanvisningene som følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet, da det er tungt.
Bruk alltid vernehansker.
• Sørg for at luft kan sirkulere rundt apparatet.
• Vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen.
Dette gjør at oljen kan strømme tilbake i kompressoren.
• Ikke installer apparatet nær radiatorer eller komfyrer,
stekeovner eller kokeplater.
• Ikke installer apparatet der det er eksponert for direkte sollys.
• Ikke installer dette apparatet i områder som er for fuktige eller
kalde, for eksempel i brakker, garasjer eller vinkjellere.
• Løft apparatet i frontkanten for å unngå å skrape gulvet.
• ADVARSEL! Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast
eller skades når du plasserer apparatet.
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SIKKERHETSANVISNINGER

Elektrisk tilkobling
• ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt.
• Apparatet må være jordet.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert
elektriker.
• Sørg for at den elektriske informasjonen på merkeskiltet
stemmer overens med strømforsyningen. Kontakt elektriker
hvis dette ikke er tilfellet.
• Bruk alltid en korrekt installert støtsikker kontakt.
• Ikke bruk adaptere med flere uttak eller skjøteledninger.
• Sørg for ikke å skade elektriske komponenter (f.eks. støpsel,
strømledning, kompressor). Kontakt service eller en elektriker
for å bytte de elektriske komponentene.
•S
 trømledningen må ligge under støpselets nivå.
• Koble støpselet til vegguttaket først ved slutten av
installasjonen. Sørg for at det er tilgang til vegguttaket etter
installasjonen.
• Ikke dra i strømledningen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i
selve støpselet.
• ADVARSEL! Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare
strømforsyninger på baksiden av apparatet.
• Hvis et stasjonært apparat ikke er utstyrt med en strømledning
og et støpsel, eller med andre enheter for frakobling fra
forsyningsnettet med en kontaktavstand på alle poler som gir
fullstendig frakobling i henhold til overspenningskategori IIIforhold, skal slik avbryterenheter være en del av faste ledninger
i overensstemmelse med regelverket for kabling. Dette gjelder
også for apparater med forsyningskabel og støpsel når
støpselet ikke er tilgjengelig etter installasjon av apparatet. Å
bruke en omnipolar bryter med en kontaktseparasjon på minst
3 mm montert i den faste kablingen vil oppfylle dette kravet.
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SIKKERHETSANVISNINGER

Bruk
• ADVARSEL! Fare for personskade, brannskader, elektrisk støt
eller brann.
• Ikke endre apparatets spesifikasjoner.
• Ikke sett elektriske apparater (f.eks. iskremmaskiner)
i apparatet, med mindre de er spesifikt godkjent av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobuten (R600a), en naturgass med høy
miljøkompatibilitet. Denne gassen er brannfarlig.
• Hvis det oppstår skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge
for at det ikke er flammer eller tennkilder i rommet. Ventiler
rommet.
• Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene
på apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i apparatet.
• Ikke plasser brannfarlige produkter eller gjenstander som
er våte med brennbare produkter i, i nærheten av eller på
apparatet.
• Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. Disse
komponentene er varme.
Stell og rengjøring
• ADVARSEL! Fare for personskade eller skade på apparatet.
• Deaktiver apparatet og koble støpselet fra vegguttaket før
vedlikehold.
• Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Bare
kvalifiserte personer skal utføre vedlikehold og gjenopplading
av enheten.
• Kontroller apparatets avløp regelmessig og rengjør det om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, samler avrimet vann seg
opp i bunnen av apparatet.
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SIKKERHETSANVISNINGER

Avfallshåndtering
• ADVARSEL! Fare for skade eller kvelning
• Koble apparatet fra strømforsyningen.
• Kutt av strømledningen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr stenges inne i
apparatet.
• Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialene på dette
apparatet er ozonvennlige.
• Isolasjonsskummet inneholder brannfarlig gass. Kontakt
kommunen for informasjon om hvordan du kaster apparatet på
riktig måte.
• Ikke skad den delen av kjøleenheten som er i nærheten av
varmeveksleren.
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INSTALLASJON OG TILKOBLING
Valg av installasjonssted
•
•

Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr,
radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.
Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet
for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.

/

/

/
/

Klimaklasse

/

Omgivelsestemperaturområde

SN (subnormal)

+10 °C til +32 °C

N (normal)

+16 °C til +32 °C

ST (subtropisk)

+16 °C til +38 °C

T (tropisk)

+16 °C til +43 °C

Relativ fuktighet

≤ 75 %

Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da
kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!
Apparatet er ikke egnet for utendørs bruk og kan ikke utsettes for regn.
•

Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og
minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse
avstandene ikke kan holdes.
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INSTALLASJON OG TILKOBLING
•

•

Apparatet må plasseres med en avstand på ca. 5 cm fra veggen og skaps bakside og sider.
Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden
av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for
kondensatoren.
Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!
Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst
1 m3 luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på
innsiden av apparatet.

•
•

Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm2 i basen
for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan
føre til skade på apparatet.
Advarsel:
Antikondenseringsutstyr må installeres før innebygde apparater installeres ved siden av
hverandre i et skap eller en innfatning. Av sikkerhetsgrunner må dette installeres av en
kvalifisert installatør!

Tilkobling av apparatet
•

•

Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den
nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets
merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.
Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt +/- 6 %.
Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og
kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.
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INSTALLASJON OG TILKOBLING
Fare for frostskader
For å unngå frostskader må du aldri ta frossen mat i munnen og ikke berøre frossen mat.
Ved en eventuell feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet med mindre apparatet
har vært ute av drift i lengre tid enn tiden som er angitt på apparatets merkeskilt
(temperaturstigningstid). Etter denne tiden må du enten bruke den frosne maten eller
sørge for at den avkjøles på riktig måte (for eksempel ved å overføre den til et annet
apparat).

Bytte side for døråpning / innbygge apparatet i et skap
Informasjon om hvordan du endrer hvilken side døren åpnes på, og bygger apparatet inn i et
skap, er vedlagt i separate installasjonsanvisninger.
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FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG
Før du bruker apparatet for første gang
Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av
apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at
bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi
anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis
du selger det videre.
Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg
kontakte butikken som solgte det.
La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen
for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.
Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med
lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent
vann, og tørk dem grundig.
Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er
redusert til innstilt temperatur.

Råd for energisparing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
Tin maten i selve kjøleskapet.
Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg
anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
Når apparatet er utstyrt med vifte, må du sørge for at ventilasjonsåpningene holdes åpne.
Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

BESKRIVELSE AV APPARATET
Apparat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Betjeningspanel
CoolFlow+
Glasshyller
Treflaskestativ (BottleTray)
Trefrokostbrett (BreakfastTray)
DuraFresh-betjeningspanel
DuraFresh-skuffer
Dørhyller

1
2
3
4
8

3
5
6

7

CoolFlow+
Dette systemet skaper optimal luftsirkulasjon, slik at temperaturen holdes konstant over hele
kjøleskapet. Åpningene rundt viften må aldri dekkes til eller blokkeres.
Dørlukking
Døren lukker seg av seg selv når åpningsvinkelen er mindre enn 20°. Den myke lukkemekanismen
lukker døren forsiktig.
Indre LED-belysning
Apparatet har LED-belysning på forskjellige steder.
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BESKRIVELSE AV APPARATET
Skuffer
En rekke skuffer er montert på fullt uttrekkbare teleskopskinner og er
utstyrt med et system for myk lukking.

1

2

Trekk skuffen helt ut for å ta den av skinnene. Løft skuffens bakside (1).
Trekk skuffen til deg (2) og løft deretter skuffen fra skinnene.

3

5
3

6
click

4

4

click

Trekk de to skinnene helt ut for å sette skuffen på skinnene. Plasser
skuffen på skinnene (3). Trykk skuffen og skinnene mot hverandre foran
på høyre og venstre side til du hører et "klikk" (4). Trykk baksiden av
skuffen nedover om nødvendig (5). Skyv til slutt skuffen på skinnene helt
inn (6).

Dørhyller
Dørhyllenes høyde er justerbar. Løft rommet ut av sporet og sett det i
ønsket posisjon. Hvert rom kan bære en maksimal vekt på 5 kg. Den
nederst dørhyllen er egnet for flasker.

2

2
1

3
3

Glasshyller
Hyllene er laget av sikkerhetsglass. Løft hyllens front for å endre høyden
for en hylle (1). Ta tak i baksiden og skyv hyllen litt fremover (2). Flytt
hyllen til en høyere eller lavere posisjon (3).
Løft hyllens front for å ta en hylle ut av kjøleskapet (4). Ta tak i baksiden
og skyv hyllen ut av apparatet (5).

5
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4

5

BESKRIVELSE AV APPARATET
Treflaskestativ (BottleTray)
Legg flaskestativet på en av glasshyllene og sett flaskene på stativet.
Stativet er formet for å stoppe flaskene fra å rulle sidelengs. Stativet
holder maksimalt tre flasker eller seks bokser.

MultiBox
MultiBox tilbyr et praktisk alternativ for oppbevaring av mat med sterk
lukt, som moden eller blå ost, røkte pølser, løk osv.
Trelokket kan også brukes som eggbrett.

Trefrokostbrett (BreakfastTray)
Trefrokostbrettet er montert på spesielle spor under en glasshylle. Trekk
brettet helt ut for å få enkel tilgang til produktene på det. Det kan også
brukes som serveringsbrett. Ta brettet av sporene for å få med deg alle
produktene på det på en gang.
For å justere brettets høyde må du endre glasshyllens plasseringen.
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BESKRIVELSE AV APPARATET
Betjeningspanel
Trykk på tastene med så mye av fingertuppen som mulig for best resultat.

A

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Alarmtast
Temperaturjusteringstaster
Visning av innstilt temperatur
SuperCool-tast (intensiv kjølefunksjon)
ØKO-/barnesikringstast
På/av-tast

B
C

D

E

F

BESKRIVELSE AV APPARATET
DuraFresh-betjeningspanel

G

H

I
J

K

L

DuraFresh
G. -2 °C justeringstast
▷ Temperaturen i toppskuffen settes til -2 °C.
H. 0 °C justeringstast
▷ Temperaturen i toppskuffen settes til 0 °C.
I. Temperaturjusteringstaster (øverste DuraFresh-skuff)
J. Visning av innstilt temperatur (øverste DuraFresh-skuff)
K. 2 °C justeringstast
▷ Temperaturen i toppskuffen settes til 2 °C.
L. 5 °C justeringstast
▷ Temperaturen i toppskuffen settes til 5 °C.
Temperaturen i den nederste skuffen er ca. 1–2 °C høyere enn temperaturen i den øverste
skuffen.
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BETJENING AV APPARATET
Slå på kjøleskapet og stille inn temperaturen
1. Trykk på av/på-tasten.
▷ Kjøleskapet slås på.
2. Bruk justeringstastene til å justere temperaturen.

Temperaturen i kjøleskapet kan settes til mellom +3 °C og +8 °C. Temperaturen i den
øverste DuraFresh-skuffen kan stilles til -2, 0, 2 eller 5 °C. Den anbefalte temperaturen i
kjøleskapet er 4 °C.
Etter du har slått på apparatet, vil det ta flere timer før temperaturen senkes til den
innstilte temperaturen. Ikke legg mat inn i apparatet før temperaturen har nådd innstilt
temperatur.
Den justerte temperaturen blinker i øverste betjeningspanel når du trykker på
justeringsknappene. Den valgte temperaturinnstillingen for rommet lagres tre sekunder
etter at den siste tasten er trykket på.

Slå av kjøleskapet
1. Trykk på av/på-tasten i tre sekunder.
▷ Kjøleskapet slår seg av.

DuraFresh
DuraFresh-kjølesystemet holder maten frisk lenger. Vitaminer og mineraler bevares i lengre tid,
og det samme gjør smaken og strukturen. Systemet består av en rekke skuffer med automatisk
fuktighetskontroll. Luftfuktigheten er høyest i de nederste skuffene.
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BETJENING AV APPARATET
Matvaretype

Anbefalt DuraFresh-skuff

Kjøtt

Øverst

Fisk, bløtdyr og krepsdyr

Øverst

Urter/meierivarer

Øverst

Grønnsaker/meierivarer

Midten/nederst

Frukt/meierivarer

Midten/nederst

Tropisk frukt

Midten/nederst

Etter du har slått på apparatet, vil det ta flere timer før temperaturen senkes til den
innstilte temperaturen. Ikke legg mat inn i apparatet før temperaturen har nådd innstilt
temperatur.
Velge temperatur i DuraFresh-skuffene
Temperaturen i den øverste DuraFresh-skuffen kan stilles til -2, 0, 2 eller 5 °C. Temperaturen i den
nederste skuffen avhenger av temperaturinnstillingen i den øverste skuffen og er ca. 1 til 2 °C
høyere.
Temperaturen i den øverste DuraFresh-skuffen er satt til 2 °C ved fabrikken.
DuraFresh-tast

Temperatur i øverste skuff

-2 °C

0 °C

2 °C

5 °C

1. Trykk på en DuraFresh-tast.
▷ Den tilknyttede temperaturen i den øverste DuraFresh-skuffen
vises i displayet.
2. Trykk på en annen DuraFresh-tast eller justeringstastene for å
endre innstillingen.
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BETJENING AV APPARATET
Merk!
De justerte temperaturene i kjøleskapet og DuraFresh-rommet er knyttet til hverandre.
Noen kombinasjoner av innstillinger er ikke mulige (se tabell). Det er også mulig
at temperaturinnstillingen i kjøleskapet justeres automatisk. I dette tilfellet lyder et
varselsignal.
DuraFresh-innstillinger
-2 °C
Kjøleskapinnstillinger

3 °C
4 °C
5 °C
6 °C
7 °C
8 °C

Ikke mulig
Mulig

NO 22

0 °C

2 °C

5 °C

BETJENING AV APPARATET
Oppbevaring av mat i DuraFresh-skuffene
Kjøtt

Temperatur, °C

Lagringstid

Oksekjøtt

0 til 4

opptil 3 uker

Svin

-1 til 4

3 dager

Fjærfe

0 til 4

3 dager

Lam

0 til 4

14 dager

Fisk

0 til 4

3 til 10 dager

Fisk, bløtdyr og krepsdyr
Grønnsaker
Rødbeter
Brokkoli
Løk, hvitløk

0 til 4

2 dager

Temperatur, °C

Lagringstid

0

3 til 5 måneder

0

10 til 14 dager

0 til 2

6 til 7 måneder

Kål

0

3 til 6 uker

Gulrøtter

0

4 til 5 måneder

Blomkål

0 til 2

2 til 4 uker

Salat, bladgrønnsaker

0

10 til 14 dager

Kålrabi

0

2 til 3 måneder

Frukt

Temperatur, °C

Lagringstid

Epler

0 til 4

1 til 12 måneder

Blåbær

0 til 2

14 dager

Meloner

4

15 dager

Kirsebær

0 til 2

2 til 3 uker

Druer

0 til 2

2 til 8 uker

0

3 til 7 dager

Kiwi, modne

0 til 2

1 til 3 måneder

Ferskener

0 til 2

2 til 4 uker

Jordbær

Pærer

-2

2 til 7 måneder

Bringebær

0 til 2

2 til 3 dager

Aprikoser

-1

1 til 3 uker

2 til 4

7 til 10 dager

Meieriprodukter (yoghurt,
rømme, smør, myk ost,
kremost osv.)

Tider og optimale temperaturer er omtrentlige og avhenger av kvaliteten på maten og dens
ferskhet.
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BETJENING AV APPARATET
Intensiv kjøling (SuperCool)
Dette apparatet har en funksjon for intensiv kjøling. Denne funksjonen reduserer temperaturene
i kjøleskapet og DuraFresh-rommet så raskt som mulig. Dette er ideelt for kjøling av produkter
som nettopp har blitt satt inn i kjøleskapet. Bruk denne funksjonen når du setter en stor mengde
mat inn i apparatet.
Når funksjonen for intensiv kjøling er valgt, jobber apparatet ved maksimal kapasitet. Det
kan da avgi mer lyd i en liten stund.
1. Trykk på SuperCool-tasten.
▷ "SC" vises i displayene for å indikere at SuperCool-funksjonen
er aktivert.
2. Trykk på SuperCool-tasten igjen for å deaktivere funksjonen.
▷ Den innstilte temperaturen vises igjen i displayene.

Hvis du justerer temperaturen i kjøleskapet eller DuraFresh-rommet mens funksjonen for
intensiv kjøling er aktivert, vil funksjonen øyeblikkelig deaktiveres.
Hvis du velger ØKO-funksjonen mens funksjonen for intensiv kjøling er aktivert, vil
kjølefunksjonen øyeblikkelig deaktiveres.
Når funksjonen for intensiv kjøling ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk
etter ca. 12 timer. Temperaturene går så tilbake til de siste temperaturinnstillingene.
Hvis et strømbrudd oppstår mens funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert igjen
når strømmen gjenopprettes.
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BETJENING AV APPARATET
ØKO-funksjon
Dette apparatet har en ØKO-funksjon. Når ØKO-funksjonen er valgt, jobber apparatet med
de optimale innstillingene. ØKO-funksjonen har ingen tidsbegrensning og forblir aktivert til
funksjonen deaktiveres.
Aktivere/deaktivere ØKO-funksjonen
1. Trykk på ØKO-/barnesikringstasten.
▷ Lyset på tasten tennes; funksjonen er aktivert.
2. Trykk på ØKO-/barnesikringstasten igjen.
▷ Funksjonen deaktiveres.
Merk!
Aktivering av ØKO-funksjonen deaktiverer SuperCool-funksjonen.
Hvis et strømbrudd oppstår mens ØKO-funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert
igjen når strømmen gjenopprettes.

Barnesikring
Denne funksjonen kan brukes til å forhindre utilsiktet justering av apparatets innstillinger. Alle
tastene unntatt ØKO-/barnesikringstasten er deaktivert.
Slå barnesikringen på eller av
1. Trykk på ØKO-/barnesikringstasten i tre sekunder.
▷ "LL" vises i displayet for å indikere at barnesikringen er aktivert.
2. Trykk på ØKO-/barnesikringstasten igjen i tre sekunder.
▷ Funksjonen deaktiveres.
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BETJENING AV APPARATET
Åpen-dør-alarm
Et alarmsignal lyder når en dør står åpen for lenge. Alarmtasten blinker i displayet. Belysningen vil
begynne å blinke etter noen minutter.
Stoppe alarmen
1. Lukk døren.
▷ Alarmlyden stopper.
Når døren fortsatt er åpen etter 10 minutter, går apparatet over i sikkerhetsmodus. LEDbelysningen slukker. Feilkode E9 vises i displayet (se under avsnittet "Feil").
Hvis du bare slår av alarmen ved å trykke på en tast, vil alarmen slå seg på igjen etter en
stund fordi døren fortsatt er åpen.

Høy-temperatur-alarm
Et signal lyder når temperaturen i apparatet er for høy. Alarmtasten og innstilt temperatur som
vises i displayet, blinker. En høy temperatur kan skyldes flere ting:
• Døren er åpnet for lenge eller for ofte.
• Døren tettes ikke ordentlig.
• For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.
Hver gang apparatet slås på igjen, tar det litt tid før riktig temperatur nås. Av denne grunn
er alarmen deaktivert i de første 24 timene etter at apparatet slås på, for å forhindre
unødvendig aktivering av alarmen.
Stoppe alarmen
1. Trykk på en hvilken som helst tast for å stoppe alarmen.
▷ Alarmlyden stopper.
▷ Alarmtasten og den innstilte temperaturen som vises i displayet, fortsetter å blinke mens
temperaturen fortsatt er for høy.
Når alarmen ikke stoppes manuelt og temperaturen forblir for høy, vil signalet lyde i de
første minuttene av hver halvtime og når døren åpnes.
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BETJENING AV APPARATET
Strømbruddalarm
Apparatet kan ikke avkjøles/fryses under strømbrudd. Når strømmen
er gjenopprettet, måles temperaturen i apparatet. Et signal lyder når
temperaturen i apparatet er for høy. Alarmtasten blinker og "PF" (Power
Failure) vises i displayet.
Sjekk alltid maten i apparatet når "PF" vises i displayet! Maten kan ødelegges ved en for
høy temperatur.
Stoppe alarmen
1. Trykk på en hvilken som helst tast for å stoppe alarmen.
▷ Alarmlyden stopper.
▷ Temperaturinnstillingen vises igjen i displayet.
▷ Alarmtasten og den innstilte temperaturen som vises i displayet, fortsetter å blinke mens
temperaturen fortsatt er for høy.
Når alarmen ikke stoppes manuelt, vil signalet lyde i de første minuttene av hver halvtime
og når døren åpnes.
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LAGRING AV MAT
Anbefalt fordeling
Kjøleskapets deler
• Øvre del: hermetikk, brød, vin, pasta osv.
• Midtre del: meieriprodukter, ferdigretter, desserter, brus, øl, tilberedt mat osv.
• DuraFresh-skuffer: kjøtt, kjøttprodukter, meieriprodukter, delikatesser, fersk frukt, grønnsaker,
rotgrønnsaker, salater, løk, hvitløk, kål og kålrabi/kålrot osv. (se også tabellen i avsnittet
"DuraFresh").
Oppbevar mat som ødelegges fort, bakerst på en hylle eller bakerst i skuffen ved laveste
temperatur.
Ikke oppbevar frukt (bananer, ananas, papaya, sitrusfrukter) og grønnsaker (squash,
tomater, auberginer, agurk, paprika og poteter) som er følsomme for lave temperaturer, i
kjøleskapet.
Dørens deler
• Øverste/midterste hylle: egg, smør, ost, sauser osv.
• Nederste hylle: drikkevarer, bokser, flasker osv.

Unngå at maten tilsmusses
For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:
• Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets
rom.
• Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige
avløpssystemer.
• Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i
kontakt med eller drypper på annen mat.
• Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det,
og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.
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LAGRING AV MAT
Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet
Viktige anbefalinger for oppbevaring av fersk mat
• For å sikre kvaliteten på fersk mat er det viktig at:
▷ maten er godt pakket
▷ apparatet har riktig temperatur
▷ apparatet er rent
• Vær oppmerksom på best-før-datoene på matemballasjen.
• Sett mat i kjøleskapet i lukkede beholdere eller i egnet emballasje. Dette vil forhindre at maten
plukker opp eller sprer lukt, og holder den tørr.
• Ikke oppbevar brannfarlige, ustabile eller eksplosive stoffer i kjøleskapet.
• Oppbevar flasker som har blitt åpnet, oppreist og lukk dem godt.
• Noen organiske løsninger, som essensielle oljer, skallet på sitroner/appelsiner og butansyre,
som kommer i langvarig kontakt med plast, kan spise seg inn i materialet og forårsake for tidlig
aldring.
• En ubehagelig lukt er en indikasjon på at apparatet ikke er rent, eller at det inneholder mat som
er ødelagt (se avsnittet "Vedlikehold").
• Ta lett bedervelige matvarer ut av kjøleskapet når du skal være borte fra hjemmet i lengre tid.
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VEDLIKEHOLD
Avrime apparatet
Automatisk avriming av kjøleskapet
Kjøleskapet avrimes automatisk fra tid til annen.

Rengjøring av apparatet
Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.
Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.
•

•
•
•
•

Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du
tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør
alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk
dem grundig.
Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.
Rengjør tredeler med en fuktig klut Sørg for at treet ikke blir for vått, og la delene tørke
grundig før du setter dem tilbake i kjøleskapet.
Advarsel: Tre er et naturlig materiale. Dette betyr at det vil være vanskelig å fjerne enkelte
typer flekker (spesielt rødvin og olje).
Tredeler som har tørket ut, må behandles med en treolje. Dette produktet må være egnet for
behandling av overflater som kommer i direkte kontakt med mat.
Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og
kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.
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FEIL
Feilsøkingstabell
Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er
defekt. Vi anbefaler at du i alle fall kontrollerer punktene i følgende tabell.
Problem

Årsak/løsning

Apparatet er koblet Sjekk at det er strøm i kontakten, og at apparatet er slått på.
til strøm, men
fungerer ikke.
Apparatet kjøler
kontinuerlig i lang
tid.

A

Kompressoren går i lengre tid med lav kapasitet (lavt energiforbruk / høy
effektivitet). Dette er den mest effektive driftsformen. Følgende faktorer
kan også påvirke apparatets drift:
• Omgivelsestemperaturen er for høy.
• Døren er åpnet for lenge eller for ofte.
• Døren er ikke lukket riktig.
• Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert,
tetningen er skadet osv.).
• For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.
• Utilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kompressoren og kondensatoren.
Kontroller at ventilasjonen rundt apparatet er tilstrekkelig (se de
separate installasjonsanvisningene).
• Sensoren i kjøleskapet er blokkert av fersk mat. Kontroller at luften kan
sirkulere fritt rundt sensoren (ikke aktuelt for alle modeller).

Kondens på
glasshyllen
over skuffene i
kjøleskapet.

• Kontroller at døren er lukket ordentlig og tettes godt.
• Dette er et midlertidig problem som ikke kan unngås helt i perioder
med høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet. Problemet
forsvinner når temperatur og fuktighet går tilbake til normale nivåer.
Vi anbefaler at du rengjør skuffene oftere og av og til tørker av væske
som drypper.
• Pakk maten i poser eller annen lufttett emballasje.

Alarmtast og/eller
temperaturdisplay
blinker.

• Døren er åpnet for lenge eller for ofte.
• Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert,
tetningen er skadet osv.).
• For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.
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Problem

Årsak/løsning

Døren åpnes ikke
lett.

Du prøver å åpne apparatets dør rett etter at du har lukket den. Det er
da vanskelig å åpne døren. Når du åpner døren, kommer kald luft ut fra
apparatet og erstattes av varm luft fra omgivelsene. Når denne luften
avkjøles, oppstår det et lite vakuum som gjør det vanskeligere å åpne
døren. Situasjonen vender tilbake til normal etter noen minutter, og døren
åpnes lett igjen.

Bare noen eller
ingen av LEDlampene virker.

Kontakt en servicetekniker vedrørende LED-lamper som ikke fungerer.
Ikke prøv å reparere LED-lampene selv.

Apparatet avgir
høy lyd.

• Apparatet kjøles av et kjølesystem med kompressor (og også en vifte
på noen modeller) som avgir støy. Støynivået avhenger av apparatets
installasjon, korrekt bruk og alder.
• Når du kobler apparatet til strømforsyningen, kan støyen som
kompressoren eller det flytende kjølemiddelet lager, bli litt høyere.
Dette er ikke en indikasjon på feil og har ingen effekt på apparatets
levetid. Apparatet vil avgi mindre lyd etter en stund.
• Apparatet kan avgi midlertidig høyere lyd etter at døren har blitt åpnet
for lenge eller for ofte, dersom en stor mengde fersk mat er satt i
apparatet, eller hvis funksjonen for intensiv kjøling er aktivert.

Koden "LL" vises i
displayet.

Barnesikringen er aktivert. Se avsnittet "Barnesikring".

Koden "PE" vises i
displayet.

Langvarig strømbrudd. Se avsnittet "Strømbruddalarm".

Feilkoden E0 vises
i displayet.

Tastene reagerer ikke. Ring servicesenteret for å gjøre en avtale for
reparasjonsarbeid. Apparatet opererer i sikker modus til det er reparert.
Apparatet beholder automatisk den mest passende temperaturen for
hvert rom.

Feilkode E1, E2
eller E3 vises i
displayet.

En temperatursensor er defekt. Ring servicesenteret for å gjøre en
avtale for reparasjonsarbeid. Apparatet opererer i sikker modus til
det er reparert. Apparatet beholder automatisk den mest passende
temperaturen for hvert rom.

FEIL
Problem

Årsak/løsning

Feilkoden E9 vises
i displayet.

• Døren er åpnet for lenge; lukk døren.
• Hvis belysningen i rommet også har sluttet å fungere, er dørsensoren
defekt. Ring servicesenteret for å gjøre en avtale for reparasjonsarbeid.
Apparatet opererer i sikker modus til det er reparert. Apparatet
beholder automatisk den mest passende temperaturen for hvert rom.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte servicesenteret. Når du gjør det, ber vi
deg oppgi typen, modellen og serienummeret som er angitt på merkeskiltet eller på etiketten på
innsiden av apparatet.
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MILJØFORHOLD
Kassering av emballasje og apparat
Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på
slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.
Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.
Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:
• Papp.
• Polyetylenfilm (PE).
• CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).
Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.
Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som
en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske
husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering
eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.
Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår
skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at
materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det
kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.
Samsvarserklæring
Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende
europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene
det refereres til.
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Bruksanvisningen er også tilgjengelig på hjemmesiden vår:
www.asko.com

