
Introduktion
Tak for købet af et Fisher & Paykel Active Smart™ køleskab. Dette er en Kvikstart vejledning, der kan være en hjælp ved installation og brug af dit køleskab. 
Yderligere detaljeret information findes i den brugsanvisning, der fulgte med produktet, eller via webstedet www.fisherpaykel.eu.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Alle modeller

ADVARSEL! – Når du tager køleskabet i brug, skal du følge de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:
 ■ Læs alle anvisninger, før køleskabet tages i brug. 

Fare
 ■ Apparatet er ikke beregnet til personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller 

mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i 
brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

 ■ Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
 ■ Børn skal have en ansvarsbevidst person ved deres side, når de er i nærheden af apparatet.
 ■ Risiko for at et barn bliver lukket inde. Før du kasserer dit gamle køleskab:

– Tag dørene af
– Lad hylderne blive siddende, så børn ikke så nemt kan kravle ind i det.

 ■ Fabrikantens installationsanvisninger for ventilation af produkt og elementer skal følges ved installation af 
apparatet.

 ■ Hold ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.
 ■ Brug ikke mekaniske enheder eller andet for at fremskynde optøningsprocessen, bortset fra dem, der 

anbefales af fabrikanten.
 ■ Undgå at beskadige kølekredsløbet.
 ■ Der henvises til den medfølgende folder angående tippebeslaget for at undgå risiko på grund af, at 

apparatet er ustabilt.

R600a
Køleskabet kan indeholder brændbart isobutan kølemiddel.

Elektrisk
 ■ Apparatet skal installeres i overensstemmelse med installationsanvisningerne, før det bruges.
 ■ Træk aldrig stikket til køleskabet ud ved at trække i selve ledningen.
 ■ Tag altid godt fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
 ■ Tilslut ikke andre apparater til den samme stikkontakt som køleskabet, og brug ikke forlængerledninger 

eller adaptere.
 ■ Reparér eller udskift omgående alle el-ledninger, der er blevet flossede eller på anden måde beskadigede. 

Brug ikke en ledning med revner eller slid på selve ledningen eller på hverken stikket eller apparatet.
 ■  Hvis el-ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af et Fisher & Paykel autoriseret servicecenter, da der 

kræves specialværktøj.
 ■ Pas på ikke at rulle henover eller beskadige el-ledningen, når du trækker køleskabet ud fra væggen.
 ■ Træk stikket til køleskabet ud, før du rengør det eller udskifter pæren.
 ■ Brug ikke elektriske apparater i opbevaringsrummet til fødevarer, medmindre de er af den type, der 

anbefales af fabrikanten.

Opbevaring af føde- og drikkevarer
 ■ Opbevar IKKE eksplosive stoffer, såsom spraydåser, med et brændbart drivmiddel i apparatet.
 ■ Opbevar aldrig flygtige eller brændbare materialer i køleskabet, da de kan eksplodere.

ActiveSmart™ køleskabe
Kvikstart vejledning

Ice & Water og Non-Ice & Water 
modellerne E372B, E402B, E406B, E522B, RF522W, RF522A og RF540A/RF610A DA

 ■ Frys aldrig kulsyreholdige drikkevarer eller væsker i glasbeholdere. Væske udvider sig under frysning, 
hvorved beholderen kan eksplodere.

 ■ Indtag ikke fødevarer, der er for kolde. Fødevarer, der tages ud af fryseafdelingen, kan være så kolde, at de 
kan forårsage skade, hvis de kommer i kontakt med huden, f.eks. isterninger.

Rengøring
 ■ Det udvendige og indvendige af køleskabet bør rengøres regelmæssigt. Køleskabet må kun rengøres 

med flydende opvaskemiddel i varmt vand og en blød klud. Brug ikke andre rengøringsmidler, da de kan 
indeholde opløsningsmidler, som kan forårsage, at plastikkomponenter i køleskabet revner.

Kun Ice & Water modeller
 ■ Brug IKKE vand, der ikke er mikrobiologisk sikkert, eller er af ukendt kvalitet, uden at have foretaget 

passende desinfektion af systemet før eller efter.
 ■ ADVARSEL – tilslut kun til transportabel vandforsyning.
 ■ UNDGÅ at installere ved slangetryk over 827 kPa (119 psi) eller under 150 kPa (22 psi).
 ■ UNDGÅ at tilslutte den til varmvandsforsyning (38° C).
 ■ Afkort IKKE slangen, så den er under 200 mm.
 ■ UNDGÅ at installere i nærheden af elektriske ledninger eller vandrør, som vil være i vejen ved boringen, når 

der vælges placering af filtersystemet.
 ■ UNDGÅ at montere filteret i en sådan stilling, så det ikke kan klæbe sig fast til andre emner, f.eks. en 

skraldespand.
 ■ Monter IKKE filteret eller anden vandrørføring i direkte sollys, da langvarig udsættelse for lys kan gøre 

plastikkomponenterne svage.
 ■ UNDGÅ at installere på et sted, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, da der kan ske 

beskadigelse af beholderen.
 ■ UNDGÅ at skrue filteret til køleskabet.
 ■ Monter IKKE filteret eller anden vandrørføring i områder med høj temperatur f.eks. i et lofthulrum.
 ■ UNDGÅ kontaminering af rørene under installation.
 ■ Brug IKKE kobberrør. Den medfølgende plastikslange skal altid bruges.
 ■ Dispenser IKKE vandet konstant i længere tid end 2 minutter.

1   InstallatIonsanvIsnInger
1a Strøm

 ■ Apparatet skal installeres, så der er adgang til stikket.
 ■ Tilslut apparatet til en separat stikkontakt, så det ikke slukkes ved et 

uheld. 
 ■ Angående strømkravene henvises til oplysningerne på typeskiltet, som 

ses foran i nederste højre side af køleskabet, når døren er åben.
 ■ Det er vigtigt, at apparatet jordforbindes korrekt (jording).
 ■ Hvis du af en eller anden grund slukker køleskabet, skal du vente 10 

minutter, før du tænder det igen. 

1b Placering
 ■ Køleskabet må ikke anbringes i direkte sollys eller ved siden af 

varmeapparater, f.eks. et komfur, en ovn eller en opvaskemaskine.
 ■ Hvis produktet er en Ice & Water model, skal der tilsluttes en 

vandtilførsel til køleskabet. Se panel 4 angående installationsanvisninger.

1c Ventilation og installation
Ved installation af køleskabet skal du sørge for passende ventilation 
omkring kabinettet. Følgende mål er minimumsafstande:

Begge sider = 20 mm      Bagside = 30 mm      Øverst = 50 mm

 ■ Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne døren til køleskabet og 
fryseren.

 ■ Tabellen og diagrammerne i installationsanvisningen i brugsanvisningen 
indeholder alle de nødvendige mål vedrørende kabinettet.

1d Installation af is og vand 

Vigtigt!
 ■ Det er nødvendigt, at trykreduktionsventilen monteres før filteret. 

Denne ventil sikrer, at vandet ikke løber tilbage fra køleskabssystemet 
ind i vandforsyningen. Hvis trykreduktionsventilen ikke er monteret på 
tilkoblingsslangen, virker funktionerne i Ice & Water køleskabet muligvis 
ikke under visse omstændigheder.

 ■ Vandtilslutningen bør installeres af en autoriseret installatør eller 
autoriseret Fisher & Paykel servicemontør.  Anvisningerne, der kun er 
beregnet til den professionelle installatør, skal følges for at sikre, at 
apparatet fungerer korrekt.

 ■ Den nye rørføring, der fulgte med maskinen, skal anvendes, ældre 
rørføringer bør ikke anvendes.
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Fig. 1 Tilslutning til vandtilførsel

1 Sørg for, at køleskabet ikke er tilsluttet en strømforsyning.
2 Find afspærringshanen til vandtilslutningen - kun tilføring af koldt 

vand (hanen til opvaskemaskinen eller blandingsbatteriet). T- og 
vandhanefitting medfølger ikke.

3 Tilslut den 200 mm blå rørføring til udgangen på trykreduktionsventilen 
(blå spændepatron) og "ind"-ventilen til vandfilterpatronen, som i Fig. 1, 
punkt 1. Træk forsigtigt i begge ender, så du er sikker på, at den er låst fast.
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4 Tilslut den hvide 6 mm rørføring til udgangen på vandfilterpatronen, 
som vist i Fig. 1, punkt 2. Træk forsigtigt, så du er sikker på, at den er 
låst fast.

5 Mål den nødvendige længde af rørføringen, der skal løbe fra 
trykreduktionsventilen til vandtilslutningspunktet (ikke mindre end 
250 mm).

6 Afskær rørføringen og sørg for, at enderne er kvadratiske og rene.
7 Tilslut rørføringen til tilslutningshanen og foden af 

trykreduktionsventilen (hvid spændepatron) og derefter til hanen, som 
vist på Fig. 1, punkt 3. Bemærk, at den medfølgende hanetilslutning 
passer til de fleste installationer.

8 Tilslut én låsemekanisme til hver side af vandfilterpatronen mellem 
patronen og låsespændepatronen.

9 For at skylle vandfilteret og kontrollere for lækage, skal du stikke enden 
af rørføringen ned i en spand, slutte afspærringshanen til og lade mindst 
10 liter vand løbe igennem.

10 Find den ønskede placering til vandfilteret, og læg nøje mærke til 
følgende punkter:

 ■ Montér vandfiltret i en lodret stilling (vandfilterhoved foroven). 
 ■ Sørg for, at filteret er placeret praktisk, så der er adgang til det hver 

6. måned, når det skal udskiftes. 
 ■ Der kræves en minimumafstand på 64 mm fra bunden af 

filterpatronen, så patronen kan fjernes.
 ■ Skru ikke vandfilteret til køleskabet.

11 Montér dobbeltsidet skumplade bag på vandfilterhovedet, og montér 
filteret på den ønskede placering.

12 Kør den 6 mm rørføring tilbage til køleskabet og sørg for, at der er nok 
rørføring til at trække køleskabet ud, når det skal have service.

13 Tilslut rørføringen til vandventilen (solenoid), der er anbragt på højre 
side af enheden (kompressorrummet). Pas på varme rør.

14 Træk forsigtigt i rørføringen, så du er sikker på, at den er låst fast.
15 Den færdige installation skal se ud som i Fig. 1.
16 Slut afspærringshanen til og kontroller, at alle tilslutninger er tørre og fri 

for dryp.
17 Sammenrul vandslangen bagved køleskabet. Skub køleskabet på plads, 

og undgå at knække eller trykke vandslangen, der går ind i vandventilen 
(solenoid).

18 Første gang du skal have vand fra dispenseren, vil der være en 
forsinkelse, mens vandbeholderen fyldes op. 

19 Kør yderligere 3 liter vand gennem systemet for at være sikker på, at 
beholderen er skyllet igennem.

20 Du er nu klar til at nyde afkølet vand og dispensering af is fra dit 
ActiveSmart™ køleskab.

1e Stabilitet
 ■ Det er vigtigt, at alle fire hjørner af køleskabets fod står sikkert på gulvet, 

så kabinettet ikke kan flyttes. 
 ■ Hvis apparatet anbringes på et blødt, ujævnt eller hældende gulv, kan 

kabinettet blive vredet, så dørene ikke lukker tæt. 
 ■ Sørg for, at de forreste justérbare fødder er trykket helt tilbage ved at 

dreje dem mod uret, før du sætter køleskabet på plads.
 ■ Placér køleskabet. Drej de justérbare fødder med uret for at sænke de 

forreste fødder. Hæv apparatets front, indtil det er stabilt og dørene 
bevæger sig mod den lukkede placering, når de er åbne.

 ■ Den forreste nivelleringsfod i hængselsiden skal bære hovedparten af 
kabinettets vægt, hvorfor kabinettet skal være stabilt, dvs. det må ikke 
kunne rokke eller vakle.

1f Nivellering af køleskabets døre (kun franske dørmodeller)
 ■ Hvis overfladen er ujævn, kan de forreste fødder bruges til at justere de 

2 døre.
 ■ Hvis den venstre dør er for lav, skrues den venstre fod ud for at løfte 

kabinettet op, indtil de to døres øverste kanter er justeret. Hvis den højre 
dør er for lav, skal den højre fod justeres på samme måde. 

1g Før fødevarerne placeres i henholdsvis køle- eller 
fryseafdelingen

 ■ Fjern al emballage fra køleskabet, og rengør det indvendigt, lad derefter 
køleskabet køre tomt i 2 - 3 timer, før madvarer anbringes i det.

Energiforbrug
Den mest energieffektive anvendelse af køleskabet:

 ■ Tildæk ikke apparatet med et materiale, som forhindrer luften i at 
strømme rundt omkring kabinettets sider.

 ■ Sørg for, at der er god plads foran udluftningskanalerne indeni 
køleskabet, så den kolde luft fordeles bedst muligt.

 ■ Lad varme fødevarer køle af, før de lægges i apparatet.
 ■ Overfyld ikke rummene.
 ■ Hold åbninger af døren på et minimum.
 ■ Vælg en temperaturindstilling, der ikke er for kold.
 ■ Kontroller dørtætningerne for lækager.

2  BrUg aF Det InDvenDIge  
  KontrolPanel

Alle modeller er udstyret med et indvendig display, der består af flere 
LED-indikatorer og adskillige kapacitive berøringsknapper. Nedenfor 
vises tre versioner af det indvendige display.

Indvendigt kontrolpanel

Fig. 2 Indvendigt 
kontrolpanel til Tasman 
modeller

Fig. 3 Indvendigt 
kontrolpanel til Designer 
og Elegance modeller

Fig. 4 Indvendigt 
kontrolpanel til Ice & Water 
modeller

2a Temperaturregulering
Når du tænder for køleskabet, vil det kraftige kølesystem automatisk 
køle både køle- og fryseafdelingen ned til de indstillede temperaturer. 
Det tager mellem 2 - 3 timer.

Fig. 5 Indvendige betjeningsknapper til temperaturregulering

Sådan reguleres temperaturen i rummene:
1 Kølerummets LED-indikator tænder automatisk. Temperaturen vises som 

en række LED-indikatorer.
2 Brug  eller  til at indstille kølerummets temperatur.  
3 Hvis du vil regulere fryserummets temperatur, skal du trykke på 

knappen  én gang, så fryserummets LED-indikator lyser.  
4 Brug  eller  til at indstille fryserummets temperatur.  

2b  Alarmafbryder
Denne funktion afbryder døralarmen i 20 minutter på tidspunkter, hvor 
døren skal være åben i længere tid end normalt, f.eks. ved rengøring.

Tryk på knappen  på det indvendige kontrolpanel for at aktivere. 
Alarmafbryderen lyser, når funktionen aktiveres.

2c Særlige funktioner
 Hurtig nedfrys (kun Designer og Ice & Water modeller)

FAST FREEZE øger indfrysningshastigheden ved i 12 timer at sætte 
fryseres temperatur til den koldeste, hvilket er med til at sikre, at vigtig 
friskhed, struktur og smag bevares under indfrysningsprocessen.

 ■ Tryk på knappen  på det indvendige kontrolpanel for at aktivere. 
FAST FREEZE lyser, når funktionen aktiveres. 

 Flaskekøler (kun Designer og Ice & Water modeller)

Funktionen giver mulighed for hurtigere at køle dine drikkevarer i 
fryseren, uden at bekymre sig om at glemme dem. Timeren indstilles til 
15 minutter, dog afhænger drikkevarens størrelse af, hvor lang dit det 
tager at køle den. Hvis drikkevaren efter 15 minutter ikke er kold nok, skal 
du placere den bagest i fryseren og nulstille funktionen BOTTLE CHILL.

 ■ Tryk på knappen  på det indvendige kontrolpanel for at aktivere. 
BOTTLE CHILL lyser, når funktionen aktiveres. -ikonet lyser på det 
udvendige display (kun Ice & Water modeller).

 ■ Der høres en alarm efter 15 minutter, når den valgte tid er udløbet. 
 ■ For Non-Ice & Water modeller: åbn køleskabsdøren, og tryk på 

knappen  på det indvendige kontrolpanel for at slukke alarmen.
 ■ For Ice & Water modeller: -ikonet lyser på det udvendige display. Tryk 

på knappen  på det udvendige display for at afbryde alarmen.
 ■ Husk at fjerne drikkevarerne fra fryseren.

2d Ismaskine
Første gang ismaskinen anvendes.

Fig. 6 Indvendige betjeningsknapper til fremstilling af is

 ■ Når du tænder for køleskabet første gang efter det er installeret, er 
ismaskinen slukket. Lampen over ICE ON/OFF-ikonet er slukket.  

 ■ Tryk på knappen  for at tænde din ismaskine. Lampen over ICE ON/
OFF-ikonet lyser, når ismaskinen er tændt.

 ■ Tryk på  ,  og  samtidigt i 4 sekunder, og luk derefter 
døren(ene). Isbakken vil vende. Vend den endnu en gang. Isbakken vil 
vende og hælder vandet i isskuffen. Tøm vandet af og sæt skuffen på 
plads igen.

 ■ Hvis skuffen er fuld af is, eller den er sat forkert i, virker ismaskinen ikke. 
Hvis alle skufferne fjernes, virker ismaskinen ikke.

 ■ Kassér de isterninger, der er laves i de første 24 timer efter, at køleskabet 
er taget i brug. 

 ■ Vi anbefaler, at du slukker ismaskinen, hvis:
– Der er slukket for vandtilførslen i flere timer
– Isskuffen skal fjernes i en periode
– Du tager på ferie.

3  BrUg aF Det InvenDIge  
  DIsPlaY & DIsPenser

Ice & Water modeller er udstyret med et udvendigt display samt 
vanddispenser.

Fig. 7 Udvendigt display og dispenser til Ice & Water modeller

3a Udvendigt display
Der er én knap med LED-indikator og to LED-ikoner øverst på displayet.

Lås-knap til dispenser og lys

Låser/låser vanddispenseren op. Lyset er tændt, når 
vanddispenseren er låst.

Indikator for flaskekøler

Angiver, når BOTTLE CHILL er tændt, og blinker, når 
drikkevaren er klar.

Indikator for filterskift

Angiver, når vandfilteret skal udskiftes.

3b Vanddispenser
Første gang vanddispenseren anvendes

 ■ Når installationen er færdig, kan der gå ca. ét minut, mens 
dispenseringspladen skubbes, indtil vandet dispenseres. Det giver 
mulighed for at tanken fyldes helt op.

 ■ Når du har fyldt tanken, dispenseres og kasseres 3 liter for at skylle 
tanken igennem.

 ■ Bemærk, at når installationen er færdig, kan der komme nogle få 
dryp ud af dispenseren i løbet af de næste få dage, da det resterende 
indespærrede luft frigøres.

4  YDerlIgere InFormatIon
Før du tilkalder service eller assistance…

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Der henvises til 
installationsanvisningen, din brugeranvisning - især afsnittet om 
fejlfinding, og læs dette: 

1 Produktet er installeret korrekt.
2 Du er bekendt med dets normale betjening.

Hvis du, efter at have kontrolleret disse punkter, fortsat har behov for 
assistance, henvises til www.fisherpaykel.eu til dit lokale servicecenter.




