
SVSnabbguide

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN 
WHIRLPOOL
För en bättre kundservice, registrera din apparat på 
www.whirlpool.eu/register

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder 
apparaten.

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter 
apparaten till elnätet.
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostatvredet för att slå på 
apparaten.

När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt 
förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med 
lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i 
förekommande fall).

KONTROLLPANEL
1. On/Standby 
2. Temperaturdisplay
3. Knapp SNABBKYLNING
4. VARNINGSLAMPA
5. Temperaturknapp
6. 6th SENSE KYLKONTROLL

4.

5.

1. 3.2.6.

ON/STANDBY
Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen  och hålla den 
intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Stand-by  släcks. 
Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (Se 
bruksanvisningen.)

KNAPP FÖR SNABBKYLNING
Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. 
Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder 
matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen 
för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen 
slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan 
stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen  
igen.

Knapp LARMSTOPP
Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

TEMPERATURKNAPP
Tryck på temperaturknappen  för att ändra temperaturen: 
Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C. 
Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den 
genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE KYLKONTROLL
Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala 
förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen 
genom att trycka samtidigt på snabbkylningsknappen  och 
larmstoppsknappen  och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det 
hörs en ljudsignal och ikonen för ”6th Sense Kylkontroll” släcks för 
att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på 
funktionen igen. 
Anmärkning: När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläken av.

FLÄKT
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och 
att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är 
fläkten påslagen. Stäng av fläkten genom att trycka samtidigt på 
snabbkylningsknappen  och larmstoppsknappen  och hålla dem 
intryckta i 3 sekunder tills en ljudsignal avges och ikonen för ”6th Sense 
Kylkontroll”  släcks för att bekräfta att fläkten är av. Du sätter på 
fläkten igen  genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och 
ikonen tänds som bekräftelse.
Anmärkning: Om du vill veta varför det är bra att stänga av fläkten, se ”TIPS 
FÖR ATT SPARA ENERGI” i bruksanvisningen.

Knapp SEMESTER
Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta 
en längre tid. 
När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas 
ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller 
en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). Slå på/av 
funktionen genom att trycka på semesterknappen och hålla den 
intryckt i 3 sekunder. 
När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen 
ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya 
temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om 
temperaturinställningen ändras.



FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

X X

Förklaring

FRYSDEL

TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, 
burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt

KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, 
mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

KALLASTE ZON
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, 
fisk och kött

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

LÅDA FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING*
Lådan för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande 
luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, 
frukt och vintergrönsaker).
AKTIVERING OCH AVAKTIVERING

För att aktivera/avaktivera lådan, tryck på 
knappen så som visas på bilden.
När lådan har aktiverats tänds symbolen.

Temperaturen inuti facket är cirka 0° om den är aktiverad. Följande 
faktorer är viktiga för att lådan för nollgradig förvaring ska fungera 
korrekt:
• Kyldelen måste vara påslagen
• Temperaturen i kyldelen ska vara mellan +2 °C och +5 °C
• Lådan måste vara insatt för att den ska kunna aktiveras
• Inga specialfunktioner får ha valts (standby, semester - i 

förekommande fall).
Om en av dessa specialfunktioner har valts måste lådan för nollgradig 
förvaring avaktiveras manuellt och eventuella livsmedel tas ut ur lådan. 
Om lådan inte stängs av manuellt avaktiveras den automatiskt efter 8 
timmar.

Anmärkning:
 - Om symbolen inte tänds när funktionen är aktiverad, kontrollera att 

lådan är ordentligt isatt. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad 
teknisk service

 - Om funktionen är aktiv och lådan öppen kan det hända att symbolen 
på kontrollpanelen avaktiveras automatiskt. Om du för in lådan igen 
tänds symbolen

 - Oberoende av funktionens tillstånd kan ett svagt ljud kan höras: detta 
är normalt.

 - När funktionen inte är aktiv, beror temperaturen i lådan på den 
allmänna temperaturen i kylskåpet.

Avdelningen kan i så fall användas för förvaring av frukt och grönsaker som 
är köldtåliga (bär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).
Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt 
i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen 
tillfälligt.



FELSÖKNING
Vad ska göras om... Möjliga orsaker Åtgärder

Apparaten fungerar inte. Apparaten kan ha problem med 
strömförsörjningen.

Kontrollera:
• att det inte är strömavbrott
• att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den 

tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge 
(ON)

• att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de 
ska

• att strömkabeln inte är sönder

Lampan inuti fungerar inte. Det kan vara nödvändigt att byta ut 
lampan.

Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om 
du behöver byta ut någon del.

Temperaturen inuti lådorna 
är inte tillräckligt kall.

Det kan finnas olika skäl (se kolumnen 
"Åtgärder").

Kontrollera att:
• dörrarna är ordentligt stängda
• apparaten inte har installerats nära en värmekälla
• temperaturen är rätt inställd
•  luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på 

apparaten inte hindras.

Det finns vatten på 
kyldelens botten.

Avfrostningens vattendräneringshål är 
blockerat.

Rengör vattendräneringshålet (se avsnittet "Rengöring och 
underhåll").

Framkanten på apparaten 
vid dörrens tätning är varm.

Detta är inte ett fel. Det förhindrar att 
kondens bildas.

Ingen åtgärd krävs.

Temperaturen i kyldelen är 
för kall.

• En för kall temperatur har ställts in. • Försök att ställa in en mindre kall temperatur.
•  Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet 

"FLÄKT".

19515386100

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom 
att:
• Besöka vår webbsida docs . whirlpool . eu
• Använda QR-koden
• Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår 

kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.


