
Innledning
Takk for at du kjøpte et Fisher & Paykel ActiveSmart™-kjøleskap. Dette er en hurtigstartveiledning for montering og bruk av kjøleskapet. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se i brukerveiledningen som fulgte med produktet, eller gå til www.fisherpaykel.eu.

Viktige sikkerhetsregler
Alle modeller

ADVARSEL! – Når du bruker kjøleskapet må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert de følgende:
 ■ Les alle anvisninger før du tar i bruk kjøleskapet. 

Fare
 ■ Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn under 8 år) med reduserte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller med mangel på kunnskap og erfaring, med mindre de får tilsyn eller 
har fått opplæring i bruken av apparatet og farene som er tilknyttet bruken av det, av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet. 

 ■ Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 ■ Små barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 ■ Fare for at barn kan stenges inne. Før du kaster det gamle kjøleskapet:

– Ta av dørene
– La hyllene stå i, slik at barn ikke enkelt kan klatre inn i skapet.

 ■ Når apparatet monteres må produsentens monteringsanvisninger for ventilering av produkt og 
skapinnbygging følges.

 ■ Ventilasjonsåpninger i skapavlukket eller i innbyggingsskap må holdes fri for hindringer.
 ■ Ikke bruk mekaniske apparater eller andre metoder enn de som anbefales av produsenten til å fremskynde 

tiningsprosessen.
 ■ Kjølekretsen må ikke skades.
 ■ Se støttebraketten og informasjonen i vedlagte hefte for å unngå farer som følge av at apparatet er ustabilt.

R600a
Dette kjøleskapet kan inneholde den brennbare kjølevæsken isobutan. 

Elektrisk
 ■ Før dette apparatet brukes må det monteres korrekt og i henhold til monteringsanvisningene.
 ■ Aldri koble kjøleskapet fra nettstrøm ved å trekke i strømledningen.
 ■ Du må alltid holde i støpselet og trekke det rett ut fra stikkontakten.
 ■ Ikke koble andre apparater til den samme stikkontakten som kjøleskapet er koblet til, eller bruk 

skjøteledning eller doble kontakter.
 ■ Elektriske ledninger som er slitt eller på annen måte skadet må umiddelbart repareres eller skiftes ut. Ikke 

bruk en strømledning som har sprekker eller slitasje langs ledningen eller i kontakt og/eller støpselenden.
 ■  Hvis strømledningen er skadet kreves det spesialverktøy, og den bare skiftes ut av et serviceverksted som er 

godkjent av Fisher & Paykel Appliances.
 ■ Pass på at du ikke kjører over eller skader strømledningen når du trekker kjøleskapet ut fra veggen.
 ■ Koble kjøleskapet fra stikkontakten før du rengjør kjøleskapet eller skifter lyspære.
 ■ Ikke bruk elektriske apparater inne i oppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som 

er anbefalt av produsenten.

Oppbevaring av matvarer og drikke
 ■ IKKE oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser som inneholder brennbart drivmiddel i dette apparatet.
 ■ Aldri oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i kjøleskapet. De kan eksplodere.

ActiveSmart™-kjøleskap
Hurtigstartveiledning

Ice & Water og Non-Ice & Water 
Modellene E372B, E402B, E406B, E522B, RF522W, RF522A og RF540A/RF610A NO

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

 ■ 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.

Rengjøring
 ■ Kjøleskapet bør regelmessig rengjøres utvendig og innvendig. Må bare rengjøres med flytende 

oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke bruk andre rengjøringsmidler, da de kan inneholde løsemidler som kan 
skade plastdelene i kjøleskapet og føre til at de sprekker.

Kun Ice & Water-modeller
 ■ Vannsystemet MÅ IKKE brukes til vann som ikke er mikrobiologisk sikkert, eller av ukjent kvalitet, uten 

tilstrekkelig desinfisering før eller etter systemet.
 ■ ADVARSEL – systemet må bare koples til en drikkevannsforsyning.
 ■ Du MÅ IKKE montere utstyret på vanntrykk over 827 kPa eller lavere enn 150 kPa.
 ■ Du MÅ IKKE bruke systemet med varmtvann (maks. 38 °C) .
 ■ Du MÅ IKKE kutte noen slanger i kortere lengder enn 200 mm.
 ■ Du MÅ IKKE installere systemet nær elektriske ledninger eller vannrør som kan bli truffet når du skal bore 

festehull for filtersystemet.
 ■ Du MÅ IKKE montere filteret på et sted der det kan kollidere med andre enheter, som søppelbøtter e.l.
 ■ Du MÅ IKKE montere filteret eller vannslangene i direkte sollys, da lengre utsettelse for sollys kan svekke 

plastkomponentene.
 ■ Du MÅ IKKE montere utstyret på et sted som kan bli utsatt for temperaturer under frysepunktet, ellers kan 

det oppstå skader på filterhuset.
 ■ Du MÅ IKKE skru filteret fast i fryseboksen.
 ■ Du MÅ IKKE montere filteret eller vannslager i områder med høye temperaturer, f.eks i takhulrom.
 ■ Unngå å få smuss inn i rør/slanger under monteringen.
 ■ Du MÅ ikke bruke kobberrør. Plastrørene som følger med, bør alltid brukes.
 ■ Du MÅ IKKE tappe ut vann i lenger enn to minutter.

1  Monteringsanvisninger
1a Strøm

 ■ Apparatet må monteres slik at du har adgang til kontakten.
 ■ Koble kjøleskapet til en egen stikkontakt, slik at det ikke kan bli slått av 

ved et uhell. 
 ■ Strømkravene er angitt på typeplaten nederst på høyre side av 

kjøleskapet når døren er åpen.
 ■ Det er svært viktig av apparatet kobles til en jordet stikkontakt.
 ■ Hvis kjøleskapet slås av, uansett årsak, må du vente i 10 minutter før du 

slår det på igjen. 

1b Plassering
 ■ Kjøleskapet må ikke plasseres i direkte sollys eller ved siden av 

varmekilder som en koketopp, komfyr eller oppvaskmaskin.
 ■ Dersom kjøleskapet er en Ice & Water-modell, må det tilkobles vann. Se 

side 4 for installasjonsinstruksjoner.

1c Ventilasjon og montering
Sørg for tilstrekkelig ventilering rundt kjøleskapet når det monteres. De 
følgende målene er minste tillatte klaringer:

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

 ■ Sørg for at det er tilstrekkelig med plass til at dørene til kjøleskapet og 
fryseren kan åpnes ordentlig.

 ■ Du finner all nødvendig informasjon om skapets mål i tabellen og 
tegningene i installasjonsinstruksjonene i brukerveiledningen.

1d Montering av is og vann 

Viktig!
 ■ Det er helt nødvendig at trykkreduksjonsventilen (PRV) monteres 

før filteret. Denne ventilen sikrer at vannet ikke renner tilbake 
i hovedvannledningen fra vannsystemet i kjøleskapet. Hvis 
trykkreduksjonsventilen ikke er montert i tilkoplingsledningen, kan det 
hende at funksjonene i Ice & Water-kjøleskapet ikke alltid fungerer som 
de skal.

 ■ Vanntilkoblingen skal monteres av en godkjent rørlegger eller av en 
servicetekninger som er godkjent av Fisher & Paykel.  Anvisningene er 
kun tiltenkt en profesjonell montør, vær vennlig å følge disse for å sikre 
at kjøleskapet fungerer på riktig måte.

 ■ De nye slangene som følger med maskinen skal brukes, du må ikke bruke 
gamle slanger.
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Fig. 1 Tilkobling av vanntilførsel

1 Sjekk at kjøleskapet ikke er tilkoblet strømnettet.
2 Finn avstengingsventilen for vannforsyning - skal kun forsynes med 

kaldt vann (ventil på oppvaskmaskin eller blandebatteri). 2 
T-stykke og ventilkobling medfølger ikke.

3 Kople den 200 mm blå slangen til uttaket på trykkreduksjonsventilen 
(blå krage) og til inntaket på vannfilterpatronen, som vist i Fig. 1, punkt 
1. Dra forsiktig i begge ender for å sjekke at den er låst fast.



4 Kople den hvite 6 mm slangen til uttaket på vannfilterpatronen, som vist 
i Fig.1, punkt 2. Dra forsiktig for å sjekke at den er låst fast.

5 Mål opp nødvendig lengde på slangen som skal gå fra 
trykkreduksjonsventilen til vanntilkoplingspunktet (ikke kortere enn 
250 mm).

6 Kapp slangen, og pass på at endene blir kappet i rett vinkel, og med et 
rent kutt.

7 Kople slangen til vannkranen og inngangen på trykkreduksjonsventilen 
(hvit krage), og deretter til vannkranen som vist i Fig. 1, punkt 3. 
Merk at krankoplingen som medfølger skal kunne brukes på de fleste 
installasjoner.

8 Fest én låsenøkkel til hver side av vannfilterpatronen, mellom patronen 
og låsekragen.

9 Når du skal spyle ut vann og sjekke for lekkasjer, setter du enden på 
slangen ned i en bøtte, skrur på avstengingsventilen og lar det renne 
minst 10 l vann gjennom.

10 Finn ønsket plassering for vannfilteret, og vær oppmerksom på følgende 
punkter:

 ■ Sett filteret på plass i vannrett posisjon (filterhodet øverst). 
 ■ Sørg for at filteret er plassert slik at det er lett tilgjengelig for 

utskifting, noe som skal gjøres hver 6. måned. 
 ■ For at filteret skal kunne tas ut, må det være en klaring på minst 

64 mm under bunnen av filterpatronen.
 ■ Ikke skru vannfilteret til kjøleskapet.

11 Fest dobbeltsidig skumplast på baksiden av filterhodet og sett filteret på 
i ønsket posisjon.

12 Før den 6 mm lange slangen til baksiden av kjøleskapet, og pass på at 
slangen er lang nok til at kjøleskapet kan trekkes ut for service.

13 Kople slangen til (magnet)ventilen på høyre side av kompressorrommet. 
Se opp for varme rør.

14 Trekk forsiktig i slangen for å være sikker på at den er skikkelig tilkoblet.
15 Når monteringen er ferdig skal det se ut som vist på Fig.1.
16 Åpne avstengingsventilen og sjekk at alle koplinger er tørre og fri 

for dråper.
17 Kveil opp vannforsyningsslangen bak kjøleskapet. Skyv kjøleskapet på 

plass, og pass på at du ikke knekker eller klemmer slangen som går til 
(magnet)ventilen for vannet.

18 Første gang du tapper vann fra dispenseren, vil det ta litt tid mens 
vannbeholderen fylles opp. 

19 Tapp ytterligere 3 liter gjennom systemet for å sikre at vannbeholderen 
er spylt ut.

20 Nå er du klar til å bruke avkjølt vann og is fra ActiveSmart™-kjøleskapet.

1e Stabilitet
 ■ Det er viktig at alle fire hjørner på bunnen av kjøleskapet står støtt på 

gulvet for å hindre at kjøleskapet kan beveges.
 ■ Hvis kjøleskapet monteres på et mykt eller et ujevnt gulv kan det føre til 

at skapet vris og tetningen rundt dørene blir dårlig. 
 ■ Før du flytter kjøleskapet i den posisjonen det skal stå, må du passe på 

at de justerbare føttene foran er trukket helt inn ved å skru dem mot 
urviseren.

 ■ Plasser kjøleskapet. Skru deretter de justerbare føttene med urviseren 
for å senke dem. Hev fronten på kjøleskapet til det er stabilt og de åpne 
dørene selv siger inn mot lukket posisjon.

 ■ Balanseringsfoten foran på hengselsiden skal bære størstedelen av 
vekten på skapet, og skapet skal stå stødig, dvs. at det skal ikke kunne 
vugges eller gynges.

1f Balansering av kjøleskapsdørene (kun på modeller med 
franske dører)

 ■ Hvis underlaget er ujevnt, kan de fremre føttene brukes til å justere de 
to dørene.

 ■ Hvis venstre dør er for lav, skru ut den venstre justeringsfoten for å heve 
kjøleskapet til de øvre kantene på de to dørene er på linje. Hvis den 
høyre døren er for lav, justerer du den høyre foten på samme måte. 

1g Før du setter mat i kjøleskapsrommet eller i fryserommet.
 ■ Fjern all emballasje fra kjøleskapet, rengjør enheten innvendig og la 

deretter skapet stå og gå uten innhold i 2-3 timer før du begynner å 
bruke det.

Energieffektivitet
For mest mulig energieffektiv bruk av enheten:

 ■ Du må ikke dekke apparatet til med materialer som vil hindre 
luftsirkulasjonen rundt sidene på skapet.

 ■ Sørg for god klaring foran luftekanalene i skapet for å gi maksimal 
fordeling av kald luft.

 ■ Varm mat må avkjøles før den settes i kjøleskapet.
 ■ Ikke overfyll de ulike hyllene og rommene.
 ■ Sørg for at døren er åpen så kort tid som mulig.
 ■ Ikke still temperaturen for lavt.
 ■ Kontroller dørpakningene for lekkasjer.

2  BrUKe Det innvenDige   
  BetJeningsPaneLet

Alle modeller er utstyrt med en innvending skjerm som består av flere 
LED-indikatorer og flere kapasitive berøringsknapper. Tre utgaver av den 
innvendige skjermen er vist under.

Innvendig betjeningspanel

Fig.2 Innvendig 
betjeningspanel på 
Tasman-modeller

Fig.3 Innvendig 
betjeningspanel på 
Designer- og Elegance-
modeller

Fig.4 Innvendig 
betjeningspanel på 
Ice & Water-modeller

2a Temperaturjustering
Når kjøleskapet slås på første gang vil det kraftige kjølesystemet 
automatisk kjøle ned både kjøle- og fryserrommene til de angitte 
temperaturene. Dette tar 2 – 3 timer.

Fig.5 Innvendige kontroller for temperaturinnstilling

Slik stiller du inn temperaturen i rommene:
1 LED-lampe i kjøleskapsrommet tennes automatisk. Temperaturen vises 

som en rekke LED-lamper.
2 Bruk  eller  til å stille inn temperaturen i kjøleskapsrommet.  
3 Temperaturen i fryserrommet stilles inn ved å trykke én gang på 

-knappen, slik at LED-lampen i fryserrommet tennes.  
4 Bruk  eller  til å stille inn temperaturen i fryserrommet.  

2b  Stopp alarm
Denne funksjonen slår av døralarmen i 20 minutter når du trenger å ha 
døren åpen lenger enn vanlig, som f.eks. ved rengjøring.

Trykk på -knappen på det innvendige betjeningspanelet for å aktivere. 
Når funksjonen er aktivert lyser lampen ALARM MUTE (Stopp alarm).

2c Spesialfunksjoner
 Hurtigfrysing (kun Designer- og Ice & Water-modeller)

FAST FREEZE (Hurtigfrysing) øker frysehastigheten ved å senke 
temperaturen i fryserrommet til den laveste temperaturen i 12 timer. 
Dette bidrar til å bevare ferskheten, konsistensen og smaken under 
fryseprosessen.

 ■ Trykk på -knappen på det innvendige betjeningspanelet for å aktivere. 
Når funksjonen er aktivert lyser lampen FAST FREEZE (Hurtigfrysing). 

 Flaskekjøling (kun Designer- og Ice & Water-modeller)

Med denne funksjonen kan du kjøle ned drikkevarer raskere i fryseren 
uten å være redd for å glemme dem. Tidsuret er innstilt på 15 minutter, 
men den tiden det tar å kjøle drikkevaren ned avhenger av størrelsen. 
Hvis drikkevaren ikke er kald nok etter 15 minutter setter du den inn i 
fryseren igjen og nullstiller funksjonen BOTTLE CHILL (Flaskekjøling).

 ■ Trykk på -knappen på det innvendige betjeningspanelet for 
å aktivere. Når funksjonen er aktivert lyser lampen BOTTLE CHILL 
(Flaskekjøling). Ikonet  lyser på den utvendige skjermen (kun Ice & 
Water-modeller).

 ■ Det vil lyde en alarm når det har gått 15 minutter. 
 ■ På andre modeller enn Ice & Water: Åpne kjøleskapsrommet og trykk 

på knappen  på det innvendige betjeningspanelet for å stoppe 
alarmen.

 ■ På Ice & Water-modeller: Ikonet  blinker på det utvendige 
betjeningspanelet. Trykk på -knappen på det utvendige 
betjeningspanelet for å stoppe alarmen.

 ■ Husk å ta den avkjølte flasken ut av fryseren.

2d Ismaskin
Første gang ismaskinen brukes

Fig.6 Innvendige kontroller for isproduksjon

 ■ Når du slår på kjøleskapet for første gang etter montering, er ismaskinen 
avslått. Lampen over ikonet ICE ON/OFF (Is på/av) er slukket.  

 ■ Trykk på knappen  for å slå ismaskinen på. Når ismaskinen er på, lyser 
lampen over ikonet ICE ON/OFF (Is på/av).

 ■ Trykk og hold inne ,  og  samtidig i fire sekunder, og lukk 
deretter døren(e). Isbrettet vendes. Vend isbrettet én gang til. Isbrettet 
vendes og heller vannet opp i isbeholderen. Tøm ut vannet og sett 
isbeholderen på plass igjen.

 ■ Hvis isbeholderen er full, eller feil innsatt, vil ikke ismaskinen virke. Hvis 
alle beholderne tas ut, vil ikke ismaskinen virke.

 ■ Kast isbitene som lages i løpet av de første 24 driftstimene. 
 ■ Vi anbefaler at du slår av ismaskinen når:

– vannforsyningen er avslått i flere timer
– isbeholderen skal tas ut en lang stund
– du skal på reise/ferie

3  BrUKe UtvenDing    
  sKJerM og DisPenser

Ice & Water-modellene er utstyrt med en utvendig skjerm og en 
vanndispenser.

Fig.7 Utvendig skjerm og dispenser på Ice & Water-modeller

3a Utvendig skjerm
Den har én knapp med LED-lampe og to LED-ikoner langs toppen på 
skjermen.

Lampe og låseknapp for dispenser

Låser / låser opp vanndispenseren. Lampen er tent når 
vanndispenseren er låst.

Indikator for flaskekjøling

Indikerer at BOTTLE CHILL (Flaskekjøling) er på, og blinker når 
drikkevaren er klar.

Indikator for filterbytte

Indikerer når vannfilteret må skiftes.

3b Vanndispenser
Første gang vanndispenseren brukes

 ■ Like etter monteringen må du vente i ca. 1 minutt fra du trykker på 
dispenserputen til vannet kommer. Dette gjør at vannbeholderen fylles 
helt opp.

 ■ Tapp og hell ut 3 l etter at du har fylt opp vannbeholderen, for å spyle ut 
beholderen.

 ■ Vær oppmerksom på at etter monteringen kan det dryppe noen dråper 
vann fra dispenseren. Dette kan vare ett par dager til systemet er helt 
tømt for luft.

4  YtterLigere inForMasJon
Før du ringer etter service eller hjelp ...

Kontroller de tingene du kan gjøre selv. Se monteringsanvisningene, 
brukerveiledningen - særlig feilsøkingskapitlet, og kontroller at: 

1 produktet er riktig montert
2 du vet hvordan produktet normalt fungerer

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter at du har kontrollert 
disse punktene, se www.fisherpaykel.eu for serviceleverandører i ditt 
område.
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