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SIKKERHET OG ADVARSLER

 ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt
Hvis ikke, kan det føre til personskader, 
også med dødelig utgang, elektrisk støt 
eller brann.
• Les og følg sikkerhetsmerknader og advarsler som 

er uthevet i denne brukerhåndboken før du tar 
i bruk apparatet.

 ADVARSEL!

Dette apparatet inneholder det brennbare 
kjølemediumet isobutan (R600a).
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SIKKERHET OG ADVARSLER

LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

ADVARSEL!
Les hele håndboken. Manglende overholdelse av alle håndbøker og regler kan 
føre til personskader eller skader på gjenstander. Følg alltid grunnleggende 
sikkerhetsforholdsregler for bruk av dette apparatet, inkludert de følgende:

Generell bruk
 z Dette apparatet er utformet for bruk i en vanlig husholdning (bolig).
 z Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 
 z Barn mellom 3 og 8 år kan åpne og lukke dette apparatet under tilsyn.
 z Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 z Denne maskinen kan betjenes av barn over 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, så lenge 
de har fått veiledning eller innføring i sikker bruk av apparatet og forstår farene 
som er involvert.

 z Når apparatet monteres, skal produsentens monteringsanvisninger for ventilering av 
apparatet og innbyggingsskapet følges.

 z Apparatet må festes i henhold til monteringsveiledningen for å unngå farer som følge 
av ustabilitet.

 z Ventilasjonsåpninger i skapavlukket eller i innbyggingsskap må holdes fri for hindringer.
 z Ikke bruk mekaniske apparater eller andre metoder enn de som anbefales av 

produsenten til å fremskynde tiningsprosessen.
 z Kjølekretsen må ikke skades. Hvis det oppstår skade på kjølekretsen, må området luftes 

godt ved å åpne alle vinduer. 
 z Det er farlig for alle andre enn en servicetekniker som er opplært av og er støttet av 

Fisher & Paykel å utføre vedlikehold på dette apparatet. 
 z Bruk de nye slangene som medfølger apparatet under installering. Eksisterende 

vanntilkoblinger skal IKKE brukes.
 z Unngå kontakt med de bevegelige delene til ismaskinens utkastermekanisme, og ikke 

legg fingrene på den automatiske ismaskinmekanismen når apparatet ikke er i bruk.
 z Det er farlig for alle andre enn en autorisert servicetekniker å utføre vedlikehold på 

dette apparatet. I Queensland i Australia MÅ den autoriserte serviceteknikeren være 
kvalifisert for arbeid med gass og hydrokarbonbaserte kjølemedium for å utføre 
tjenester eller reparasjoner som involverer å ta av deksler.

Montering
 z Sørg for at apparatet er festet, slik at det ikke kan tippe. Hvis apparatet tipper, kan det 

føre til alvorlig personskade eller død. 
 z Systemet må bare koples til en drikkevannsforsyning.
 z Vanntilkoblingen til is- og vann-apparatet må monteres i henhold til alle delstatlige og 

lokale lover, og arbeidet skal utføres av en kvalifisert rørlegger eller en servicetekniker 
som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.

 z Montering og bruk SKAL være i samsvar med alle delstatlige og lokale 
standarder for rørsystemer. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om 
standarder for rørsystemer. Du må følge disse retningslinjene under montering av 
vannfiltreringssystemet.
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SIKKERHET OG ADVARSLER

 z Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på 120 psi (827 kPa). 
 z Hvis en trykkreduksjonsventil medfølger, må du kontrollere at denne er montert før 

du monterer vannfiltreringssystemet. IKKE monter det hvis vanntrykket er høyere enn 
120 psi (827 kPa).

ADVARSEL!
Reduser kvelningsfare:

 z IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under montering av vannfilteret. 

Elektrisk
 z Ikke koble andre apparater til den samme stikkontakten som apparatet er koblet til, 

eller bruk skjøteledning eller doble kontakter.
 z Pass på at du ikke kjører over eller skader strømledningen når du trekker kjøleskapet ut 

fra veggen. 
 z Kontroller at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når kjøleskapet settes 

på plass. Hvis strømledningen er skader, må den skiftes ut av en servicetekniker som er 
opplært av og er støttet av Fisher & Paykel. 

 z Ikke bruk elektrisk utstyr eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller 
åpen ild i området. Kontakt umiddelbart en servicetekniker som er opplært av og er 
støttet av Fisher & Paykel for å få apparatet reparert.

 z Ikke bruk elektriske apparater inne i oppbevaringsdelene i apparatet, med mindre de er 
av en type som er anbefalt av produsenten. 

 z Ikke plasser kontakter med flere uttak eller flyttbare strømforsyninger på baksiden 
av apparatet.

Temperaturstyring
 z Dette kjøleapparatet skal brukes i omgivelsestemperaturer i området 16 til 43 °C. 

Temperaturer utenfor dette temperaturområdet kan redusere ytelsen til apparatet.
 z Når du slår på apparatet for første gang, kjøles delene automatisk ned til de angitte 

temperaturene for den bestemte delen. Dette tar 2–3 timer.
 z Du kan bruke betjeningspanelet til å endre og nøyaktig styre temperaturen i begge 

delene og uavhengig av hverandre, uansett hvilken temperatur og luftfuktighet 
omgivelsesluften holder og uansett om det er sommer eller vinter. 

 z Vi anbefaler at du kontrollerer apparatet hver 4. time de første 24 timene.
 z Hvis du på noe som helst tidspunkt oppdager at apparatet ikke kjøler som det skal, 

må du ringe montøren eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av 
Fisher & Paykel, for å kontrollere om det fungerer som det skal. Iverksett tiltak for 
å unngå at matvarer ødelegges, som ved å oppbevare dem i et annet apparat eller 
en fryser. 

 z Standard fabrikkinnstilling er den optimale innstillingen for å bevare de vanligste 
matvarene. Hvis maten oppbevares ved temperaturer som er høyere enn anbefalt, 
kan det påvirke holdbarheten.

 z Det anbefales å bruke produktet som innstilt av fabrikken for å oppnå best mulig 
oppbevaring av matvarer for en typisk husholdning. Flytting av hyller og skuffer har 
minimal innvirkning på effektiviteten.
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SIKKERHET OG ADVARSLER

Utføre vedlikehold
 z Apparatet er konstruert for å være i bruk i mange år uten behov for 

vedlikeholdskontroller. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du kontakte en 
servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel så snart som mulig. 

 z Alle elektriske reparasjoner må utføres av en kvalifisert servicetekniker eller en 
kvalifisert elektriker.

 z Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende. 
 z Koble fra strømtilførsel for vedlikehold og montering.
 z Brukeren kan ikke utføre vedlikehold på LED-lampen. Kontakt Fisher & Paykel-

forhandleren eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
 z Ved behov for reservedeler, kontakt Fisher & Paykel kundeservice. Reservedeler er 

tilgjengelige for alle apparater fra Fisher & Paykel i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

VIKTIG!
Apparatet er konstruert for å være i bruk i mange år uten behov for 
vedlikeholdskontroller. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du kontakte en 
servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel så snart som mulig.

Rengjøring
 z Hvis apparatet skal stå tomt over en lenger periode, må du slå det av, avrime, rengjøre 

og tørke det, og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse inni kjøleskapet.
 z Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer. Skyll vannfilteret koblet 

til et vannsystem hvis vannet ikke har blitt tømt på 5 dager. 
 z Bruk bare såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange rengjøringsprodukter i handelen 

inneholder løsemidler som kan skade plastdelene på kjøleskapet og gjøre at 
de sprekker.

 z Ikke bruk bakteriedrepende rengjøringsprodukter inni eller utenpå kjøleskapet, på 
grunn av faren for rustdannelse på metallkomponenter og sprekkdannelse i plastdeler. 

 z Tilgjengelige avløpssystemer og overflater som kommer i kontakt med mat  
må rengjøres regelmessig.

Kassering
 z For å unngå farer under kassering av det gamle apparatet må du utvise 

stor forsiktighet:
 z  Det brennbare kjølemediumet må fjernes på sikker måte av en kvalifisert 

servicetekniker.
 z  Varmeisolasjonsskummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan 

avgi gasser. Eksponert skum kan være svært brennbart og må behandles forsiktig 
under kassering.

 z ADVARSEL: Fare for at barn kan stenges inne. Før du kaster det gamle kjøleskapet 
eller den gamle fryseren, må du ta av dørene og panelene og la stativene bli stående 
i apparatet for å hindre at barn enkelt kan klatre inn.

 z Kontakt lokale myndigheter eller følg lokale retningslinjer for å kaste det gamle 
apparatet på riktig måte.

 z Den Fisher & Paykel-godkjente serviceteknikeren kan gi deg anbefalinger om hvordan 
du kan kaste det gamle apparatet eller den gamle fryseren på en miljøvennlig måte.

 z Fjern all emballasje, og kast den på forsvarlig måte. Resirkuler alle 
resirkulerbare materialer.
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Oppbevaring av matvarer og drikke
 z Bare modeller med firestjerners rom egner seg til frysing av matvarer.
 z Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. 

Varme gjenstander kan føre til at andre matvarer varmes opp til temperaturer som ikke 
er sikre. Det kan også føre til kondens i tette beholdere, og dette er ikke ønskelig.

 z Sørg for at matvarer som er helt eller delvis tint aldri fryses på nytt, men 
tilberedes umiddelbart.

 z Spis maten før utløpsdatoen. Kast mat som viser tegn på at den kan være skjemt.
 z Mat som skjemmes raskt må settes inn i apparatet umiddelbart. Oppbevaring av slik 

mat ved romtemperatur fører til at maten skjemmes raskere, og det kan føre til vekst 
av skadelige bakterier.

 z Rått kjøtt og rå fisk skal oppbevares i tette beholdere for å hindre krysskontaminering. 
 z Rengjør søl på overflater med én gang.
 z Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser som inneholder brennbart drivmiddel 

i dette apparatet.
 z Aldri oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i apparatet. De kan eksplodere.
 z Ikke spis matvarer som er for kalde. Matvarer, som f.eks. isbiter, som tas ut av 

fryserdelen kan være så kalde at de kan medføre skade når de kommer i kontakt 
med huden.

 z Hvis døren holdes åpen over lengre perioder om gangen, kan det føre til at 
temperaturen i rommene inni apparatet stiger betraktelig.

 z Aldri frys væsker i glassbeholdere. Væsker utvides når de fryser, og dette kan føre til at 
beholderen eksploderer.

 z Aldri frys kullsyreholdige drikker. De kan eksplodere.

VIKTIG!
Hvis du mistenker at produktet ikke blir kaldt, produkter som f.eks. iskrem smelter, må 
du ta all mat som kan skjemmes ut av kjøleskapet og oppbevare det i et annet apparat 
eller en kjøler for å unngå at den blir ødelagt. Kontakt en servicetekniker umiddelbart.

Strømbrudd
 z Mat som har tint helt skal ikke fryses på nytt.
 z Matvarer som har tint, men som fortsatt er kalde, kan tilberedes umiddelbart.
 z Matvarer som har tint og er varmere enn 5 °C må kasseres.

Du finner informasjon som identifiserer modellen på typeskiltet plassert på innsiden eller 
på ytre kant av den nederste delen.

Energimerking og øko-design
 z Dette produktet har lyskilder i energiklasse F.
 z Informasjon om produktet finner du i den europeiske produktdatabasen (European 

Product Database (EPREL)) på følgende kobling: http://eprel.ec.europa.eu/. Du vil bli 
bedt om å skrive inn modellidentifikatoren.
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FØR DU STARTER

Kjøleskap med to soner (RS6019S2)

Fryser med to soner (RS6019F2)

Funksjoner

1 Betjeningspanel

2 Del for melkeprodukter

3 Justerbare hyller

4 Dørhyller

5 Tilbehør til flaskeholder

6 Flaskehylle

7 Skuffer med 
fuktighetsregulering

21

6

43

7

5

Funksjoner

1 Betjeningspanel

2 Justerbare hyller

3 Fryserskuffer

2

1

3
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FØR DU STARTER

Kjøleskap med tre soner (RS6019S3)

Fryser med tre soner (RS6019F3)

Funksjoner

1 Betjeningspanel

2 Deler for melkeprodukter

3 Justerbare hyller

4 Dørhyller

5 Innvendig vanndispenser*

6 Tilbehør til flaskeholder

7 Flaskehylle

8 Skuffer med 
fuktighetsregulering

9 Soner for 
variabel temperatur

!0 Vannfilter (ikke vist)

*Plassert inni venstre innervegg i øvre del. 

Funksjoner

1 Betjeningspanel

2 Hylle

3 Justerbare hyller

4 Faste hyller

5 Tilbehør til flaskeholder

6 Flaskehylle

7 Soner for 
variabel temperatur

8 Automatisk ismaskin  
(ikke vist)*

9 Fryserskuffer

*Plassert inni fryserskuffen.

4

3

1

9

2

5

8

6 7

2

7

6

43

8

5

1

!0

9
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FØR DU STARTER

Kombiskap med fryser nede (RS6019B)

Funksjoner

1 Betjeningspanel

2 Hylle til melkeprodukter

3 Justerbare hyller

4 Dørhyller

5 Innvendig vanndispenser*

6 Tilbehør til flaskeholder

7 Flaskehylle

8 Fuktighetsreguleringsystem

9 Ismaskin (ikke vist)

!0 Fryserskuffer

!1 Vannfilter (ikke vist)

*Plassert inni venstre innervegg i øvre del.

1

5

3 4

8

6

7

2

9

!0

!1
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BETJENINGSPANEL

Kombiskap med fryser nede / kjøleskap med to soner / fryser

Kjøleskap med tre soner / fryser

1 Meny Trykk for å få tilgang til produktets funksjoner og innstillinger, 
eller for å gå tilbake til standby. Hold inne i to sekunder for å låse 
opp, hvis displayet er låst.

2 Display Viser produktfunksjoner og innstillinger.

3 Bla Trykk for å velge matvaremoduser og justere temperaturer. 
Du kan bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene. 

4 Velg Trykk for å bekrefte og aktivere valgte funksjoner og innstillinger. 

5 Tilbake Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

Monteringsmodus
Når produktet leveres, er monteringsmodus aktivert for å gjøre det enklere for montøren. 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 og hold den inne for å aktivere 

apparatet og vise menyen. 
MODE

INSTALL

Press and hold
to activate

appliance
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MATVAREMODUSER

Soner for variabel temperatur
Adskilte soner gjør det mulig å stille inn ulike temperaturinnstillinger og matvaremoduser 
for et utvalg av matvarer.

MATVAREMODUSER BESKRIVELSE TYPE MATVARE 
FOR OPPBEVARING

PANTRY (SPISKAMMERS)
(12 °C)

PANTRY (Spiskammers)-modus gir en 
mørk og kjølig sone for oppbevaring 
av en rekke matvarer som holder seg 
normal lenge eller som kan skjemmes 
ved romtemperatur, men som er 
for følsomme til å oppbevares ved 
normal kjøleskapstemperatur.

Modusen PANTRY (Spiskammers) 
kjøres i henhold til betingelsene for 
vinkjellere, iht. kommisjonsforordning 
(EU) 2019/2019.

Bananer, avokado, tomater
tropisk frukt, rotgrønnsaker.

Tørre matvarer som 
korn, mel, sukker, kjeks, 
frokostblandinger, bakervarer, 
tortilla- og wrap-lefser 
og brød.

Pålegg, marmelader, honning, 
tropisk frukt, nøtter, frø, 
sjokolade og ferske urter.

Vin

FRIDGE (KJØLESKAP)
(3 °C)

Den ideelle modusen for ferske 
dagligvarer. Denne modusen gir 
høyere relativ luftfuktighet enn 
mange andre kjøleskap og gjør 
at ferske matvarer som frukt og 
grønnsaker, kjøtt og ost holder seg 
ferskere lenger.

Frukt og grønnsaker, 
meieriprodukter, syltetøy 
og chutney/marmelade 
og drikker.

CHILL (KJØLER)
(-0,5 °C)

CHILL (Kjøler)-modus er en utvidelse 
av FRIDGE (Kjøleskap)-modusen, og 
den gir en perfekt oppbevaringssone 
der for matvarer som skjemmes lett 
bevarer ferskheten og kvaliteten 
lenger. Disse matvarene får litt lenger 
holdbarhet enn når de oppbevares 
i FRIDGE (Kjøleskap)-modus.

Matvarer som skjemmes lett, 
som kjøtt, fjærkre og sjømat.

Alkoholholdige drikker, 
som øl.

SOFT FREEZE  
(LETT INNFRYSNING)
(-9 °C)

SOFT FREEZE (Lett innfrysning)-modus 
er en forlengelse av kjøleskapet, og 
utvider holdbarhetstiden for matvarer 
som skjemmes lett, samtidig som 
kvaliteten ivaretas. SOFT FREEZE (Lett 
innfrysning) gjør det mulig å fryse ned 
matvarer i porsjoner som enkelt kan 
varmes opp, tilberedes eller serveres 
rett fra fryserdelen uten at den først 
må tines.

Kjøtt, sjømat, supper, sauser, 
pureer, brød, desserter 
og bakverk.

SOFT FREEZE (Lett 
innfrysning)-modus anbefales 
ikke for oppbevaring av 
kremdesserter som iskrem.

FRYSER
(-18 °C)

FREEZER (Fryser)-modus brukes 
til frysing av generelle fryservarer 
som krever oppbevaring i mellom 
1–12 måneder.

Kjøtt, fjærkre, sjømat, 
ferdigmat og rester, enkelte 
frukter og grønnsaker, iskrem 
og andre frossendesserter.

Ikke alle matvaremoduser er tilgjengelige på alle modeller.

Enkelte matvaremoduser kan ikke brukes i kombinasjon. 
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FUNKSJON BESKRIVELSE

ICE (IS) Slår på eller av den automatiske ismaskinen i den nedre delen. 
Ismaskinen er konstruert slik at den automatisk tømmer isen ned 
i oppbevaringsskuffen under, helt til den registrerer at skuffen er full. 
Jo mer is du bruker, dess mer is lager den. 
Det automatiske issystemet må skylles gjennom før første gangs bruk. 
Se brukerveiledningen for mer informasjon.

ICE BOOST (RASK 
ISPRODUKSJON)

Øker isproduksjonen, og deaktiveres automatisk etter 24 timer.

MAX COLD (MAKS KULDE) Nedkjølingen går raskere ved å senke temperaturen i en del til 
minimumstemperatur i en angitt tid. 

Varigheter: Pantry (Spiskammers) – 6 timer, Fridge (Kjøleskap) 
– 6 timer, Chill (Kjøler) – 4 timer) (Soft Freeze (Lett innfrysning) – 
12 timer, Freezer (Fryser) – 12 timer). 

Vi anbefaler at du bruker MAX COLD (Maks kulde) når du legger inn nye 
matvarer i apparatet, som når du nettopp har vært på butikken. Denne 
funksjonen sikrer for at maten avkjøles/fryses på kortest mulig tid 
samt at den holder seg ferskere og får lenger holdbarhet.

BOTTLE CHILL 
(FLASKEKJØLING)

Denne funksjonen gir rask nedkjøling av drikker i fryseren, 
i 15 minutter. Avhengig av størrelsen på drikkebeholderen, er kanskje 
standardtiden nok til å kjøle ned drikken. Hvis drikken ikke er kald nok 
etter at den angitte tiden har forløpt, setter du den tilbake i rommet 
og starter funksjonen BOTTLE CHILL (Flaskekjøling) på nytt.

VANNDISPENSER Brukes til å låse og låse opp vanndispenseren.

DOOR ALARM 
(DØRALARM) 

Brukes til å stoppe døralarmen midlertidig. Den deaktiveres 
automatisk etter 20 minutter eller når dørene lukkes.

DISPLAY LOCK/UNLOCK 
(LÅSETASTER PÅ DISPLAY)

Brukes til å deaktivere knappene på betjeningspanelet. Dette er nyttig 
under rengjøring av apparatet.

SABBATH (FERIE) I SABBATH (Ferie)-modus deaktiveres alle alarmer, lys og displayer 
i 80 timer:

 z Det innvendige lyset slås ikke på når du åpner skapet.
 z Døralarmene vil ikke fungere.
 z Displayet er mørkt, bortsett fra SABBATH (Ferie)-symbolet.
 z Kontrollpanelet vil ikke fungere.
 z SABBATH (Ferie)-funksjonen deaktiveres automatisk etter 80 timer.

Hvis apparatet slås av i SABBATH (Ferie)-modus, gjenopptas 
feriemodus når apparatet slås på igjen.

Ikke alle innstillinger er tilgjengelig på alle modeller.

FUNKSJONER
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INNSTILLINGER

INNSTILLING BESKRIVELSE

WI-FI SETUP (WI-FI-OPPSETT) Brukes til å koble det trådløse nettverket i hjemmet ditt og 
betjene skapet eksternt gjennom appen.

WATER FILTER TIMER RESET 
(TILBAKESTILL TIDSUR 
FOR VANNFILTER)

Brukes til å tilbakestille påminnelser om utskifting av vannfilter.
Påminnelsene er angitt til hver 6. måned.

FORCE ICE FLIP 
(VEND ISBRETT)

Brukes til å vende isbrettet. Dette brukes når du skyller 
vannfilteret etter en ferie eller utskifting av filteret

DISPLAY SOUND (DISPLAYLYD) Brukes til å deaktivere alle lyder på betjeningspanelet)

DISPLAY BRIGHTNESS 
(LYSSTYRKE PÅ DISPLAYET)

Brukes til å justere lysstyrken på displayet på betjeningspanelet. 

TEMPERATURE UNITS 
(TEMPERATURINNSTILLINGER)

Brukes til å endre temperaturenheten som vises på displayet. 
Du kan bytte mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

WATER FILTER REMINDERS 
(PÅMINNELSER 
OM VANNFILTER)

Aktiverer et varsel om at vannfilteret må skiftes ut.

FACTORY RESET 
(TILBAKESTILLING TIL 
FABRIKKINNSTILLINGER)

Brukes til å tilbakestille apparatet til standard fabrikkinnstillinger. 
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Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Komme i gang
Apparatet kan kobles til det trådløse nettverket i hjemmet ditt og betjenes eksternt 
gjennom appen.

 z Kontroller at Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt er påslått.
 z Apparatet og den mobile enheten gir deg trinnvis veiledning.
 z Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet. 

På den mobile enheten:

1 Last ned appen på www.fisherpaykel.com/connect.
2 Registrer deg og opprett en konto.
3 Legg til apparatet og sett opp Wi-Fi-tilkoblingen.

1

2

4

3

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for å vise menyen. 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom listen, 
og velg SETTINGS (Innstillinger). 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom listen, 
og velg WI-FI SETUP (Wi-Fi-oppsett). Trykk 
på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

WI-FI-TILKOBLING

Koble til Wi-Fi

Det kan se annerledes ut på apparatet ditt enn i illustrasjonene.

Følg instruksjonene på displayet og 
i appen for å fullføre oppsettet.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

http://www.fisherpaykel.com/connect
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JUSTERE TEMPERATUREN

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 på displayet for å velge 
ønsket del.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte valget.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

Et bekreftelsesskjermbilde vises, 
og endringen vises på displayet.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å øke eller 
redusere temperaturen.

Justere via hurtigtilgangen

Når du slår apparatet på for første gang, starter kjølesystemet automatisk å kjøle ned 
alle deler til standard matvaremodus og temperatur (FRIDGE og 3 °C for kjøleskap, og 
FREEZER og -18 °C for fryser). Dette tar 2–3 timer. Temperaturen kan stilles inn etter ønske. 
Følg trinnene under for raskt å justere temperaturen til matvaremodusen i hver del. 

Det kan se annerledes ut på apparatet ditt enn i illustrasjonene.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

-0.5°C
Chill

Chill
-0.5°C



19

FORHÅNDSINNSTILTE MATVAREMODUSER 

Matvaremodusene er gruppert i forhåndsinnstilte kombinasjoner. Sikre at riktig 
matvaremodus er aktivert for hver del, og at modusen er egnet for matvarene som 
oppbevares der. Kontroller at riktig matvaremodus er valgt for typen matvarer du vil 
oppbevare. Du finner mer informasjon i ’Matvaremoduser’ og ’Ta vare på maten’. 

Følg trinnene under for å justere matvaremodusen i hver del.

2
Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom 
de tilgjengelige Food Mode Presets 
(Forhåndsinnstilte matvaremoduser). 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom 
de forhåndsinnstilte kombinasjonene.3

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å velge ønsket kombinasjon 
av matvaremoduser. 4

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Den aktive forhåndsinnstilte 
matvaremodusen vises først på en liste over 
forhåndsinnstillinger, og angis ved en prikk 
ved siden av forhåndsinnstillingsnummeret. 

5

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Kombinasjonen av matvaremoduser som er i 
bruk, vises på displayet. 6

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
.1

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C
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BYTTE FUNKSJONER

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for å vise menyen.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom listen, 
og velg ønsket funksjon. 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

Trykk på

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å velge ønsket del, 
hvis relevant for funksjonen.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å aktivere/deaktivere 
funksjonen.

Det kan se annerledes ut på apparatet ditt enn i illustrasjonene.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

ON
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ENDRE PÅ INNSTILLINGENE

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for å vise menyen.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom listen, 
og finn SETTINGS (Innstillinger). 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla gjennom listen, 
og finn ønsket innstilling.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å endre på innstillingen 
eller åpne innstillingen for å se 
flere innstillingsvalg.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å bekrefte valget.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

1

2

3

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

4
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VANNDISPENSER

Bruke vanndispenseren (på kjøleskap med tre soner, og på B-modellen)
Vanndispenseren er plassert inni veggen på venstre side av den øverste delen.

Dispenser vann ved å holde et glass eller 
en beholder inntil hendelen og trykke 
den forsiktig inn.

Når du er fornøyd, tar du ganske enkelt 
glasset eller beholderen bort fra hendelen.

Det kommer ikke mer vann, og det 
dispenseres ikke raskere, selv om du trykker 
hardere mot hendelen.

Ved dispensering over en lengre periode 
kan det hende at en tidsavbruddsperiode 
aktiveres. En alarm avgis. Vent i fire minutter 
før du dispenserer mer.

Låse / låse opp vanndispenseren.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for å vise menyen. 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 for å bla til 
WATER DISPENSER (Vanndispenser). 

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for å låse eller låse 
opp vanndispenseren.

Det kan se annerledes ut på apparatet ditt enn i illustrasjonene.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

1

2

3
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Den automatiske ismaskinen produserer is og fyller den opp i isskuffen under. 
Isproduksjonen fortsetter helt til isskuffen er full. Isproduksjonen fortsetter når du begynner 
å bruke av isen i isskuffen.

Når du starter apparatet for første gang, kan det ta flere timer å produsere is. Dette er 
normalt. Kontroller at ismaskinfunksjonen er slått ON (På). Se ’Bytte funksjoner’.

 z En isskje medfølger for hygienisk bruk.

Hvis du har behov for en stor mengde is, må du ta ut isskuffen slik at isen slippes ned i den 
større skuffen. Bruk isskjeen til å jevne ut isbitene for å få plass til flest mulig isbiter.

Iskuffen må tømmes for gammel is med jevne mellomrom. Vask og tørk isskuffen grundig 
og sett den tilbake i riktig posisjon. Se ’Vedlikehold og rengjøring’.

Slå ismaskinen av hvis:
 z vanntilførselen er borte i flere timer
 z isskuffen ikke skal stå i apparatet på en lang stund
 z du skal reise bort

ISMASKIN
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OPPBEVARINGSFUNKSJONER

KJØLESKAP

Frukt- og grønnsaksskuffer 
med regulering 
av luftfuktighet

Dekslene skaper et fuktig mikroklima ved å redusere mengden tørr 
luft som slipper inn i skuffene. De har spesialutviklede fordypninger 
som ivaretar luftfuktigheten og holder den høy, og de forhindrer at 
kondens drypper ned på frukt og grønnsaker.

Oppbevar frukt og grønnsaker hver for seg for å hindre at 
etylensensitive varer modner for raskt.

Den kan brukes også til oppbevaring av tilberedte matvarer eller til 
tining av frosne matvarer.

Glasshyller Varmebehandlet sikkerhetsglass.

Kan tas ut og plasseres i ønsket høyde.

Dørhyller og hyller 
til melkeprodukter

Den øverste hyllen er beregnet på melkeprodukter som smør og ost.

De midterste hyllene er beregnet på generelle produkter som tilbehør 
og drikker.

Den nederst hyllen er beregnet på store drikkebeholdere eller 
drikkebeholdere som brukes ofte.

Hyllene er justerbare.

Enkle flaskeholdere Kan plasseres i ønsket hylle for å oppbevare ulike typer flasker.

Oppbevar flasker med halsen vendt mot kjøleskapsdøren.

FRYSER

Glasshyller (RS6019F2 
og RS6019F3) 

Varmebehandlet sikkerhetsglass.

Kan tas ut og plasseres i ønsket høyde.

Dørhyller
(RS6019F3)

Beregnet på frosne varer i alminnelighet samt alkoholholdige drikker, 
som sprit 
(FREEZER (Fryser) SOFT FREEZE) (Lett innfrysning) samt øl og vin 
(CHILL(Kjøler)).

Ismaskin (kun på is- og 
vannmodeller)

Uttakbar isskuff. (Kun på RF6019B og RS6019F3)

Hygienisk isskje. (Kun på RF6019B og RS6019F3)

Fryserskuffer Gir enkel oppbevaring av frossen mat.
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1

2

Ta ut glasshyllene ved å holde godt fast 
på baksiden og fremsiden av hyllen.

Trykk hyllen rett opp for å løsne den fra 
støtteklemmene på baksiden.

Trekk hyllen mot deg.

Fastmontert hylle 

1

2

Trekk hyllen mot deg for 
å frigjøre klemmene. 

Løft hyllen ut for å ta den ut. 

Ikke bruk sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler, ammoniakk, blekemidler, 
konsentrerte rengjøringsmidler, løsemidler eller slipende skureputer på noen deler av 
apparatet. Enkelte slike kjemikalier kan skade apparatet.

Rengjør alle overflater med en flytende middel oppløst i varmt vann og en myk klut. Skyll 
med rent vann og tørk av med en ren, lofri klut.

 
Utvendig rengjøring
Kondensatorrør

Kondensatorrørene på apparatet skal rengjøres regelmessig av en servicetekniker som er 
opplært av og støttet av Fisher & Paykel. 

Sparkerist og filter

Vi anbefaler å rengjøre risten og filteret når du bytter vannfilteret (hver 6. måned).

1 Støvsug gulvet foran apparatet for å sikre at ventilasjonsåpningene ikke tettes og 
således sikre at apparatet arbeider mest mulig effektivt.

2 Hyppigere rengjøring kan være nødvendig i hjem med mye støv eller dyrehår, 

Innvendig rengjøring
Glasshyller
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Ta ut skuffene
Skinnene er forhåndssmurt for å gjøre det enklere å åpne og lukke skuffene. Ikke fjern fettet 
fra skinnene, da dette fettet hjelper med å sikre problemfri åpne- og lukkefunksjon. Hvis 
ikke skuffene trekkes helt ut med jevne mellomrom, kan skinnenes uttrekkingslengde bli 
redusert. Trekk skinnene helt ut for å gjenopprette utrekkingslengden.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1

2

Når du skal ta ut skuffene, trekker du den 
helt ut på skinnene. Tøm skuffen.

Trykk på låseflikene i hjørnene på begge 
sidene av skuffen, og dytt skuffen bestemt 
opp for å løsne den fra skinnen.

skinner

låsefliker
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1

2

Ta ut den fastmonterte hyllen.

Deksler med regulering av luftfuktighet

1

2

Ta ut skuffene.

Trekk dekslene med regulering av 
luftfuktighet mot deg for å løsne låsefliken.

Deksel med regulering av luftfuktighet (nedre del) 

Løft dekselet med regulering av 
luftfuktighet opp for å ta det ut.

Løft dekselet opp og trekk det ut.3
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Ferie (kun fryser)
Før du reiser bort:

Sett ismaskinen til OFF (Av) på betjeningspanelet. 
Steng av vanntilførselen til apparatet.

Når du kommer hjem:

Slå på ismaskinen. Kast den første fulle beholderen med is.

Trekk skuffen mot deg for å ta den 
ut. Skyv begge skinnene tilbake 
i apparatet.

Trykk skuffen sakte ned på låseflikene, til 
du kjenner at den klemmes på plass på 
skinnene. Kontroller at flikene er godt festet 
på skinnene før bruk.

Når du skal sette skuffen på plass 
igjen, trekker du ut skinnene og 
setter skuffen oppå skinnene.

Ta ut skuffene

1

3

2
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TA VARE PÅ MATEN

Slik tar du best vare på maten
 z Bare oppbevar fersk mat av god kvalitet i apparatet.
 z Mat som skjemmes raskt må settes inn i apparatet umiddelbart. Oppbevaring av slik 

mat ved romtemperatur fører til at maten skjemmes raskere, og det kan føre til vekst 
av skadelige bakterier.

 z Matvarer som kjøtt, fjærkre og sjømat må pakkes og oppbevares i tett emballasje for 
å hindre uttørking, fargeendringer, tap av smak og overføring av lukt. 
Merk: Vi anbefaler at du oppbevarer denne type mat i en av skuffene nederst i apparatet 
for å unngå eventuelt søl og krysskontaminering med andre matvarer.

 z Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. 
Varme gjenstander kan føre til at andre matvarer varmes opp til temperaturer som ikke 
er sikre. Det kan også føre til kondens i tette beholdere, og dette er ikke ønskelig.

 z Drikker er best å oppbevare stående i dørhyllene eller på de medfølgende flaskeholderne.
 z Sørg for å oppbevare rå og tilberedte matvarer adskilt for å unngå krysskontaminering.
 z Spis maten før utløpsdatoen. Kast mat som viser tegn på at den kan være skjemt.
 z Unngå unødvendig åpning av dørene for å opprettholde optimale 

oppbevaringstemperaturer inni apparatet.
 z Vi anbefaler at du bruker MAX COLD (Maks kulde) når du legger nye matvarer inn 

i apparatet, som når du nettopp har vært på butikken. Denne funksjonen sørger for 
at maten avkjøles/fryses på kortest mulig tid samt at den holder seg ferskere og får 
lenger holdbarhet.

 z Hvis maten oppbevares ved temperaturer som er høyere enn anbefalt, kan det 
påvirke holdbarheten.

Matvarer som oppbevares i kjøleskapet
 z Melkeprodukter som smør og ost bør oppbevares i den lukkede dørhyllen for å minimere 

overføring av lukt samt hindre opptak av lukt fra andre matvarer.
 z Egg bør oppbevares i eggekartongen for å unngå opptak av sterk lukt gjennom det 

porøse skallet.
 z Frukt og grønnsaker bør oppbevares i skuffer med fuktighetsregulering. Disse skuffene 

sørger for et fuktig mikroklima som forlenger holdbarhetstiden for frukt og grønnsaker.

Matvarer som oppbevares i fryseren
Vi anbefaler at kullsyreholdige drikker bare avkjøles når funksjonen BOTTLE CHILL 
(Flaskekjøling) er aktiv.

Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker i frysermodus uten å bruke denne funksjonen. Hvis du 
glemmer å ta ut drikken, kan væsken fryse og flasken/boksen kan eksplodere.

 z Forsikre deg om at eventuell luft er fjernet fra emballasjen for å unngå dannelse av mye 
iskrystaller og forebygge fryseskader.

 z Vi anbefaler å tine matvarer i kjøleskapet for å bevare ferskheten og kvaliteten. Sørg for 
at matvarer som er helt eller delvis tint aldri fryses på nytt, men tilberedes umiddelbart.
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ADVARSLER TIL BRUKEREN, OG LYDER

Feil
 z Hvis det mot all formodning skulle oppstå en feil, avgir apparatet fire lydsignaler i rask 

rekkefølge, og feilen vises på betjeningspanelet.
 z Skriv ned feilkoden som vises på betjeningspanelet og kontakt en servicetekniker som 

er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel for å få feilen reparert. Dette kan du gjøre 
på fisherpaykel.com, eller ved å kontakte kundestøtte.

Normale lyder fra apparatet
Integrerte kjøleskap og frysere er konstruert for å ha lavt strømforbruk og kjøleytelse. Dette 
kan føre til at du kanskje hører lyder som er forskjellig fra det gamle apparatet ditt.

Lavfrekvente 
tikkelyder

Dette er ventilen som styrer kjølingen i hver del. Denne lyden pågår bare noen 
sekunder om gangen.

Lyden av en 
vifte som går

Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter belastning. Under kjøling, 
for eksempel etter mange døråpninger, sirkulerer viftene den kalde luften i 
apparatet, og luftstrømmen vil lage noe lyd. Dette er helt normalt.

Knake- og 
sprekkelyder

Disse lydene kan oppstå under automatisk avriming.

Rennende vann Dette er det flytende kjølemidlet i systemet, og det kan høres ut  
som bobling eller klukkelyder.

Hvesende lyd 
etter at døren 
til fryseren har 
blitt lukket.

Dette er på grunn av trykkforskjellen mellom varm luft som har kommet inn i 
fryseren og plutselig avkjøles, og lufttrykket på utsiden.

Brummelyd Dette er kompressoren som kjører, og det er normalt.

Lyder fra 
ismaskinen

motorlyder (lav brumming)

rennende vann ved fylling av ismaskinen og/eller vanntank

vannventilen åpnes og lukkes (hvesende lyd)

is som løsner fra isbrettet (sprekking)

is faller ned i skuffen (dunking)

Andre lyder Kjøleskapet står ustøtt eller på et ujevnt underlag.

Flasker eller glass slår mot hverandre på hyllen.

http://www.fisherpaykel.com
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Hvis det er problemer med apparatet, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter 
en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller kundestøtte.

Produktdeler og tilbehør kan kjøpes gjennom Fisher & Paykel kundestøtte eller på 
fisherpaykel.com (denne tjenesten er bare tilgjengelig i utvalgte markeder).

PROBLEM MULIGE ÅRSAKER HVA MÅ DU GJØRE

Apparatet er ikke 
i gang.

Det er ikke strøm 
i stikkontakten.

Pass på at kontakten er satt riktig inn og at 
strømmen er slått på.

Kontroller ved hjelp av et annet apparat 
i samme stikkontakten.

Kontroller sikringen i huset.

Lampen virker ikke Lampen fungerer ikke. Brukeren kan ikke utføre vedlikehold på 
lampen. Kontakt en servicetekniker som er 
opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.

Apparatet fungerer ikke. Kontroller at apparatet er tilkoblet ved 
stikkontakten og isoleringsbryteren.

Lyset og skjermen 
virker ikke

Produktet er i SABBATH 
(Ferie)-modus.

Trykk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 og hold inne for å låse opp, bla 

til SABBATH (Ferie) og deaktiver.

Oppbevaringsdelene 
er for varme.

Temperaturinnstillingen er 
ikke korrekt.

Se ’Matvaremoduser’.

Døren åpnes ofte. Unngå å åpne døren mer enn høyst 
nødvendig slik at temperaturen 
stabiliserer seg.

Store mengder mat 
er nettopp lagt inn 
i kjøleskapet.

Velg MAX COLD (Maks kulde) for raskt 
å senke temperaturen.

Maten fryser 
i kjøleskapet

Innstilt temperatur er 
for kald.

Øk temperaturinnstillingen. Du finner 
mer informasjon i ’Justere temperaturen’ 
og ’Matvaremoduser’.

Maten er plassert rett 
foran luftutløp.

Flytt mat som er følsom for kulde bort 
fra luftutløpene.

Ukjente lyder Kjøleskapet står ustøtt eller 
på et ujevnt underlag.

Se monteringsveiledningen som medfølger 
dette apparatet.

Fryseren rimer av. Dette er normalt.

Lyder fra ismaskinen Ismaskinen fungerer normalt. Se ’Advarsler til brukeren, og lyder’.

Matvaremodusen er 
ikke tilgjengelig.

Ikke alle matvaremoduser 
er tilgjengelige i alle delene 
av apparatet.

Du finner mer informasjon om tilgjengelige 
kombinasjoner av matvaremoduser 
i ’Forhåndsinnstilte matvaremoduser’.

http://www.fisherpaykel.com
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PROBLEM MULIGE ÅRSAKER HVA MÅ DU GJØRE

Når døren åpnes, 
avgir apparatet fire 
lydsignaler i rask 
rekkefølge og 
en kode vises på 
betjeningspanelet.

Skriv ned koden på betjeningspanelet 
og kontakt kundestøtte.

Vann 
i grønnsakshyllene

Kondens dannes på grunn av 
det fuktige miljøet som skapes 
av frukt av grønnsaker.

Noe kondens er bra ved 
oppbevaring av frukt og grønnsaker.

Tørk bort vannet med en klut.

Kondens/is dannes inni 
kjøleskapsdelen

Døren åpnes ofte, og holdes 
åpen lenge.

Unngå å åpne døren mer 
enn nødvendig.

Dørpakningene lekker. Kontroller og rengjør dørpakningen. 

Dette er ikke uvanlig i perioder 
med høy luftfuktighet.

Tørk bort vannet.

Døren lukkes ikke skikkelig. Organiser maten i delen slik at døren 
kan lukkes skikkelig.

Dørene er ikke korrekt innrettet. Kontakt en servicetekniker.

Skuffen går ujevnt 
inn og ut.

Pakningen sitter fast. Kontroller at det ikke sitter mat eller 
emballasje fast bak brettet/skuffen.

Døren lukkes ikke En gjenstand hindrer døren 
i å lukkes.

Fjern gjenstanden.

Apparatet er ikke 
korrekt montert.

Se i monteringsveiledningen som 
medfølger dette apparatet for å sikre 
at apparatet er korrekt montert.

Fryserdøren kan 
ikke åpnes.

Døren har nylig blitt åpnet. Vent 30 sekunder og prøv på nytt.

Små eller store isbiter Vannslangen er klemt eller har 
en knekk.

Kontroller at den utvendige 
vannslangen ikke har knekk eller 
ligger i klem. Hvis den ikke har 
knekk eller ligger i klem, må du 
kontakte kundestøtte for å få 
en tekniker til å kontrollere den 
innvendige vannslangen.

Blokkert vannfilter. Bytt filter før du ringer en tekniker.

Frosne matvarer er 
myke eller smelter

Ta ut matvarene og legg dem i en 
annen fryser eller kjøleskap, og ring 
kundestøtte umiddelbart.

Temperaturinnstillingen er 
ikke korrekt.

Juster temperaturinnstillingen. 
Se ’Matvaremoduser’.
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PROBLEM MULIGE ÅRSAKER HVA MÅ DU GJØRE

Den automatiske 
ismaskinen 
fungerer ikke

Ismaskinen er ikke slått på. Slå ismaskinen på (se ’Bytte funksjoner’).

Vanntilførselen er stengt av eller 
er ikke tilkoblet.

Koble til vanntilførselen.

Vanntrykket er for lavt. Sjekk vanntrykket.

Vannslangen er klemt eller har 
en knekk.

Sjekk om vannslangen har en knekk eller 
ligger i klem.

Filteret er tilstoppet. Vannfilteret må kanskje skiftes.

Isbitene er sammenklumpet 
i isskuffen.

Ta ut isskuffen, løsne isbitene og fjern 
sammenklumpet is. Sett isskuffen på 
plass igjen.

Fryseren fungerer ikke. Kontakt kundestøtte.

Isbiter smaker skjemt Åpne pakker med mat kan avgi 
lukt/smak.

Kast isbitene og rengjør isskuffen. 
Se ’Innvendig rengjøring’.

Pakk inn eller dekk til matvarer med 
sterk lukt.

Dårlig smak på innkommende 
vann.

Bytt filter. Deler og tilbehør til apparatet 
kan kjøpes gjennom kundestøtte.

Isterningene 
fryser sakte

Døren kan ha blitt stående 
på gløtt.

Lukk døren.

Fryser delen er for varmt innstilt. Still inn en kaldere temperatur. 
Se ’Justere temperaturen’.

Våt is / isen 
klumper seg

Filteret er tett. Bytt filter.

Fryserdøren står åpen i 
lengre perioder

Bank forsiktig på isen for å skille isbitene, 
eller tøm isskuffen og lag ny is hvis det 
danner seg store klumper.

Høy omgivelsestemperatur

Isskuffen har vært ute av 
fryserrommet over en viss tid.

Isen vil henge sammen etter 
en tid.

Isen er misfarget Vannfilteret er ikke skylt. Se monteringsveiledningen som 
medfølger apparatet for å finne 
informasjon om hvordan du 
skyller vannfilteret.
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EU-DIREKTIV 2012/19/EF OM 
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og 
elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kastes på riktig måte, bidrar 
du til å hindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som kan oppstå 
dersom dette produktet håndteres på feil måte.

-symbolet på typeskiltet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer 
at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres på et 
egnet sted for innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Apparatet skal 
kastes i henhold til lokale miljøkrav for avfallshåndtering, og det skal sikres at kjølekretsen 
ikke skades.

For å få mer informasjon om behandling, gjenoppretting og resirkulering av dette 
produktet må du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjon av husholdningsavfall 
eller Fisher & Paykel-forhandleren/-distributøren der du kjøpte dette produktet.
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PRODUSENTENS GARANTI- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen
Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang 
til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på  
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/ 
warranty-information

Dette produktet er utformet for bruk i en husholdning (bolig). Dette produktet er ikke 
utformet for noen form for kommersiell bruk. Bruk i kommersiell sammenheng vil ha 
innvirkning på produsentgarantien for dette produktet.

Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen
Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang 
til garantien din og bestille vedlikehold, se i garanti- og 
vedlikeholdsheftet eller se den på https://www.fisherpaykel.com/au/
help-and-support/warranty-information

NZ

AU

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell

Serienr.

Kjøpsdato

Kjøper

Forhandler

Bydel

By

Land

https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
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PRODUSENTENS GARANTI- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Dette produktet er utformet for bruk i en husholdning (bolig). Dette produktet er ikke 
utformet for noen form for kommersiell bruk. Bruk i kommersiell sammenheng vil ha 
innvirkning på produsentgarantien for dette produktet.

Ved behov for reservedeler, kontakt Fisher & Paykel kundeservice. Reservedeler er 
tilgjengelige for alle produkter fra Fisher & Paykel i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

KUNDESTØTTE

Før du ringer etter service eller hjelp
Kontroller de tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen, og kontroller:

1 produktet er riktig montert
2 du vet hvordan produktet normalt fungerer
3 Du har lest ’Før du ringer etter service eller hjelp’, ’Feil’ og ’Feilsøking’.

Dersom du trenger assistanse selv etter å ha kontrollert disse punktene, kan kontakte 
en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel, kundestøtte eller 
kontakte oss gjennom nettstedet vårt: fisherpaykel.com.

Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen
Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang 
til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på  
https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/ 
warranty-information

UK

Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen
Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang 
til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på  
https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/ 
warranty-information

IE

Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen
Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang 
til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på  
https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/ 
warranty-information

EU

http://www.fisherpaykel.com
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PRODUSENTENS GARANTI- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Hvis du trenger hjelp og bor i Storbritannia
Ring Fisher & Paykels kundestøtte og snakk med en av våre medarbeidere.

Grønt nummer: 08000 886 605 
Nettside: fisherpaykel.com

Postadresse:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Turing House, Ortensia Drive,  
Milton Keynes MK17 8LX

Hvis du trenger hjelp og bor i Irland
Ring Fisher & Paykels kundestøtte og snakk med en av våre medarbeidere.

Grønt nummer: 1800 625174 or 01 807 7960 
Internett: fisherpaykel.com

Postadresse:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

Hvis du trenger vedlikehold,

har Fisher & Paykel har et nettverk med serviceteknikere som er opplært av og er støttet 
av Fisher & Paykel, og som kan hjelpe deg med å utføre nødvendig vedlikehold på 
apparatet. Kundestøtte kan anbefale en servicetekniker som er opplært av og er støttet 
av Fisher & Paykel i ditt område. Du kan også bestille vedlikehold på fisherpaykel.com/uk/
help-and-support eller fisherpaykel.com/ie/help-and-support

 
Hvis du ringer eller skriver til oss, eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi 
navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av 
problemet. Vi trenger denne informasjonen slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Du finner produktinformasjonen nede til høyre på innsiden av apparatet.

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell

Serienr.

Kjøpsdato

Kjøper

Forhandler

Bydel

By

Land

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support


431109A 09.22

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle 
markeder, og de kan bli endret når som helst. 

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og 
modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for 
kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst. 

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner 
for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale 

Fisher & Paykel-forhandleren.

http://www.fisherpaykel.com

	BRUKERVEILEDNING
	Sikkerhet og advarsler
	Før du starter
	Betjeningspanel
	Matvaremoduser
	Funksjoner
	Innstillinger
	Wi-Fi-tilkobling
	Justere temperaturen
	Forhåndsinnstilte matvaremoduser 
	Bytte funksjoner
	Endre på Innstillingene
	Vanndispenser
	Ismaskin
	Oppbevaringsfunksjoner
	Vedlikehold og rengjøring
	Ta vare på maten
	Advarsler til brukeren, og lyder
	Feilsøking
	EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)
	Produsentens garanti- og vedlikeholdsveiledning


