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This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
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art creation.
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Snabbguide
TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN 
KITCHENAID
För att få mer omfattande service, vänligen registrera 
din produkt på www . kitchenaid . eu/ register

 Läs säkerhetsinstruktionerna 
noga innan du använder 
apparaten.

Användning första gången
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter kylen till elnätet. Kylen startar så fort 
du ansluter den till vägguttaget. När kylen slås på tar det 4 till 6 timmar innan den uppnår korrekt 
förvaringstemperatur (fylld till genomsnittlig kapacitet).
! Innan du ansluter apparaten, rengör hyllor, fack och tillbehör noga med ljummet vatten och 
bikarbonat.
1. Sätt i stickproppen i eluttaget och kontrollera att innerbelysningen tänds.
2. Vrid TEMPERATURRATTEN till önskad temperatur. Efter några timmar kan du ställa in mat i kylen.

Ställa in temperaturen
Temperaturen inne i kyldelen justeras automatiskt efter hur termostatratten står.

1 = varmast  MAX = kallast
Vi rekommenderar dock ett mellanläge.
Kylens kylelement sitter inuti kyldelens bakre vägg för att det ska bli mer plats och se snyggare ut. 
När kylen är igång kan den bakre väggen täckas med frost eller vattendroppar, beroende på om 
kompressorn går eller vilar. Detta är normalt. Kylen fungerar som den ska.
Om TEMPERATURRATTEN är inställd på en låg temperatur, det är mycket mat i kylen och 
rumstemperaturen är hög, kan kompressorn behöva gå konstant. Det leder till att det bildas mycket 
frost och att kylen drar mer ström. Vrid ratten till en högre temperatur för att motverka detta 
(avfrostning sker automatiskt).

Utnyttja kylen till dess fulla potential
•	 Justera temperaturen med TEMPERATURRATTEN (se Kyllådans delar och funktioner).
•	 Ställ endast kall eller ljummen mat i kyldelen, aldrig varm mat (se Säkerhetsanvisningar).
•	 Tänk på att lagad mat inte varar längre än rå mat.
•	 Förvara inte vätska i öppna behållare. Då blir det fuktigare i kylen och det bildas kondens.

Livsmedelshygien
1. När du har köpt mat, ta bort alla ytterförpackningar av papper och kartong eller andra typer av 

omslagsmaterial som skulle kunna dra med bakterier och smuts in i kylen.
2. Försök undvika att livsmedlen kommer i kontakt med varandra, framförallt färskvaror och livsmedel 

med stark doft. På så sätt minskar du risken för spridning av bakterier och starka dofter i kylen.
3. Förvara all mat så att luften kan cirkulera fritt mellan olika varor.
4. Håll insidan av kylen ren och var noga med att inte använda oxiderande rengöringsmedel eller 

produkter som innehåller slipmedel.
5. Var uppmärksam på bäst-före-datum och låt inte gammal mat stå kvar i kylskåpet.
6. För	korrekt	förvaring	av	mat	bör	alla	känsliga	livsmedel	(mjuka	ostar,	rå	fisk,	kött	osv.)	förvaras	i	den	

kallaste zonen av kyldelen, dvs. i den nedersta lådan till vänster där temperaturindikatorn sitter.
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• Antal och placering varierar.
* Finns endast på vissa modeller.

Kyllådans delar och funktioner
Översikt
Instruktionerna	i	denna	bruksanvisning	tillämpas	på	flera	olika	kylmodeller.	Vissa	bilder	kanske	inte	direkt	
representerar	den	köpta	apparaten.	Mer	information	om	mer	komplexa	funktioner	finns	på	följande	sidor:

PLASTBEHÅLLARE•

UNIVERSALLÅDA 
MED ÄGGFACK OCH  
SMÖRBYTTA*

FLASKHYLLA 

TEMPERATURREGLAGE

FRUKT- OCH 
GRÖNSAKSLÅDAVINHYLLA

Tillbehör
UNIVERSALLÅDA:	Lådan	sitter	högst	upp	i	facket	och	här	kan	du	förvara	
livsmedel under längre tid, som ägg, smör eller mat i mindre behållare. Lådan 
förhindrar att lukt sprids i kylen.

VINHYLLA:	Detta	smidiga	specialtillbehör	sitter	högst	i	facket	och	har	plats	för	
tre	vinflaskor.	Fäll	ner	vinhyllan	och	lägg	in	flaskorna.	När	hyllan	är	uppfälld	tar	den	
bara upp tre centimeter i kylen.

GRÖNSAKSLÅDOR:	I	det	övre	facket	finns	två	praktiska	grönsakslådor.	Dessa	kan	
lätt plockas ut och rengöras.

PLASTBEHÅLLARE:	I	det	nedre	facket	finns	två	plastbehållare.	I	dessa	kan	du	
förvara	kött,	ost	eller	fisk.

FLASKHYLLA:	Med	två	specialutformade	galler	i	rostfritt	stål	kan	du	hålla	två	
flaskor	på	plats.
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TEMPERATUR*:	Kontrollampa:	För	att	identifiera	det	kallaste	området	i	kylen.
1. Kontrollera att OK visas på kontrollampan (se bild).

2. Om	ordet	”OK”	inte	visas	betyder	det	att	temperaturen	är	för	hög:	Justera	KYLENS	temperaturratt	
till ett högre läge (kallare) och vänta ungefär 10 timmar tills temperaturen har stabiliserats.

3. Kontrollera	indikatorlampan	igen:	Justera	vid	behov	enligt	följande	steg.	Om	stora	mängder	mat	
har ställts in eller om kylskåpsdörren har öppnats mycket är det normalt att indikatorn inte visar OK. 
Vänta i minst 10 timmar innan du vrider kylfunktionsratten till en högre inställning.

* Finns endast på vissa modeller.

Tips och råd
Avfrostning av apparaten
Kylen har en automatisk avfrostningsfunktion. Vatten leds till den bakre 
delen via ett speciellt spillutlopp (se bild), där värmen från kompressorn 
gör att det förångas. Du behöver därmed inte frosta av kylen manuellt. 
Utloppshålet måste dock rengöras med jämna mellanrum så att vattnet kan 
rinna ut ordentligt.

Undvika mögel och otrevliga lukter
•	 Mögel kan uppstå i hygieniskt luktfritt material. Undvik dålig luft i kylen 

genom	att	torka	bort	fläckar	och	se	till	att	all	mat	har	täckts	över	eller	
plastats in.

•	 Om du vill stänga av apparaten under en längre period ska du rengöra insidan och lämna dörren 
öppen.

Byta ut glödlampan *
För att byta ut glödlampan i kyldelen ska man först ta ut stickproppen från 
eluttaget. Följ instruktionerna nedan.
Du kommer åt glödlampan genom att ta bort kåpan som på bilden. Byt ut 
den mot en liknande glödlampa vars effekt överensstämmer med den som 
anges på kåpan (max 10 W).

Rengöring
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt 
innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.
Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga 
vätskor.
Använd inte ångtvätt.
Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan 
med en torr trasa.
Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett milt 
rengöringsmedel som passar för rengöring av kylens insida.
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Felsökning
Innan du kontaktar kundservice:
Kontrollera om problemet kan lösas genom att starta om apparaten. Upprepa vid behov efter en 
timme.

Kontakta ett auktoriserat tekniskt servicecenter om problemet kvarstår.
Du behöver beskriva problemet för en tekniker och uppge exakt typ och modell på apparaten, liksom 
den Assistance Code (hjälpkod) som står på typskylten inne i kylutrymmet. Denna information gör att 
teknikerna direkt kan identifiera vilken typ av åtgärd som behövs.

Om reparation behövs föreslår vi att du vänder dit till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.

Fel: Möjliga orsaker/Åtgärder:
Innerbelysningen tänds inte. •	 Kontakten är inte ansluten till ett eluttag eller glappar. 

Det kan även bero på ett strömavbrott i fastigheten.

Kylen är inte tillräckligt kall. •	 Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna 
förstörda.

•	 Dörrarna öppnas för ofta.

•	 TEMPERATURRATTEN står fel.

•	 Kylen är överfull.

Maten i kylskåpet börjar frysa. •	 TEMPERATURRATTEN står fel.

Motorn är igång hela tiden. •	 Dörren är inte ordentligt stängd eller är öppen hela tiden.

•	 Den utvändiga omgivningstemperaturen är väldigt hög.

•	 Frostlagret är tjockare än 2–3 mm (se Tips och råd).

Apparaten avger högt oljud. •	 Apparaten har inte installerats på en plan yta (se 
Installation).

•	 Apparaten har installerats mellan skåp som vibrerar och 
avger oljud.

•	 Det inre kylmedlet låter lite även när kompressorn är 
avstängd. Detta är inte ett fel, det är normalt.

Det ligger vatten på kylens botten. •	 Spillutloppet är blockerat (se Tips och råd)

Se vår webbplats www.kitchenaid.eu för fullständiga bruksanvisningar.
Du hittar också en massa annan användbar information om dina produkter, till exempel inspire-
rande recept som har skapats och testats av våra märkesambassadörer eller närmaste  
KitchenAid-skola.
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