
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Quick Reference Guide
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  Matlagningsgester är 
osynliga ingredienser.  
De förvandlar 
inspiration till känslor 
och känslor till ett 
mästerverk.  
Det handlar om 
hantverk, det är därför 
vi tar så allvarligt på 
saken. 

Tack för ditt val av
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Snabbguide
Innan du använder din nya apparat bör du noga läsa igenom säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Produktens delar och funktioner
A. Elektronisk kontrollgrupp
B. Frysfack (för utvalda modeller) 
C. Fläkt och filter (för utvalda modeller)
D. LED-lampor (för utvalda modeller)
E. Hyllor
F. Sensorskydd
G. Frukt- och grönsakslåda
H. Dörrfack
I. Flaskhållare
J. Dörrfack för flaskor

Kontrollpanel

On/Stand-by (På/Standby) 
Du slår på Standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner 
förutom On/Standby släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.
Anmärkning: Det här förfarandet bryter inte apparatens strömförsörjning.

Knappen Temperature (Temperatur) 
Tryck på knappen Temperature för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C 
och 2 °C.
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Observera: Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

Mindre kallt område
Kallaste området
Noll grader eller område för kött och fisk
Frukt- och grönsaksområde

Observera: Funktioner och tekniska data kan variera beroende på modell.

Fast Cool

AllarmTemperatureVacation

Stand by
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Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela 
kylskåpet.

Läget Vacation (Semester) 
Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. När funktionen har 
aktiverats, ta ut alla livsmedel ur produkten och håll dörren stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom 
temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C).
Slå på/av funktionen genom att hålla in på knappen Vacation 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.

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 Fast Cool  och Stop Alarm  och hålla dem 
intryckta i 3 sekunder tills en ljudsignal avges och fläktikonen  släcks för att bekräfta att fläkten 
är av. Slå 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.

Kylskåpstemperatur
Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen Temperature.

Funktionen Fast Cool (Snabbkylning) 
Funktionen Fast Cool används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda 
denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på kylningsknappen Fast Cool 

 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 Fast Cool knappen 

 igen.

Stop Alarm (Stäng av larm) 
Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen .

Installation 
• Var försiktig när du flyttar produkten så att inte golvet (t.ex. parkettgolv) skadas.
• Kontrollera att produkten inte placeras nära en värmekälla.
• Installera produkten på ett golv som klarar att bära upp dess tyngd och på en plats som är lämplig 
för produktens storlek och användning. Se också till att produkten står i våg.
• Apparaten är avsedd att användas på platser där rumstemperaturen ligger inom följande intervall, 
enligt klimatklassen som anges på typskylten. Apparaten kanske inte fungerar korrekt om den står 
länge vid en temperatur utanför det specificerade området.

Klimatklass Omg. T. (°C)
SN 10–32

N 16–32

ST 16–38

T 16–43
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Komma igång och daglig användning
1. Ta av emballaget när apparaten har levererats, och försäkra dig om att den inte har skadats under 

transporten och att dörren stänger ordentligt. Återförsäljaren måste upplysas om eventuella 
skador senast 24 timmar efter leverans.

2. Vi rekommenderar att du väntar minst två timmar innan du sätter på apparaten. Denna tid krävs 
för att kylsystemet ska fungera på bästa sätt.

3. Det är bäst att rengöra apparatens insida före användning.
4. Om ett antibakteriellt/antiluktfilter medföljer placeras det inne i fläktområdet enligt 

anvisningarna på filterförpackningen.

Observera:
I modeller med elektronik kan en ljudsignal höras när apparaten ansluts till elnätet, för att ange att 
temperaturlarmet har aktiverats. Tryck på knappen Stop Alarm för att stänga av ljudsignalen.

OBSERVERA:
• De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.
• När man har slagit på apparaten tar det cirka 4–5 timmar att uppnå korrekt 
förvaringstemperatur om apparaten är fylld till standardkapacitet.

DAGLIG ANVÄNDNING

1.
Slå på/stänga av 
apparaten

Håll in knappen On/Standby i 3 sekunder.

2.
Infrysning av färska 
livsmedel

Färska livsmedel kan frysas i frysfacket (om sådant finns). Placera maten på hyllan eller 
direkt på botten av facket 20 mm från redan fryst mat. Se typskylten för information om 
mängden livsmedel som kan frysas under en 24-timmarsperiod.

Observera: Infrysning på nytt av frysta livsmedel som har börjat tina rekommenderas inte.

3.
Avfrostning

Avfrostning av kylskåpet sker automatiskt.
Frysfacket behöver inte avfrostas på avfrostningsfria modeller.
Avfrosta övriga modeller genom att stänga av apparaten och ta bort hyllorna. Låt 
dörren stå öppen och låt isen smälta. För bästa resultat bör du torka upp vattnet med en 
absorberande trasa och sedan rengöra och torka utrymmet innan du slår på apparaten 
igen och placerar mat i den igen.

Observera: Vi föreslår att du aktiverar funktionen Fast Freeze (Snabbfrysning) cirka 4 
timmar innan du tar ut maten för att frosta av frysen. Det gör att maten håller sig längre.

Se bruksanvisningen eller www.kitchenaid.eu för mer detaljerad information och förslag på 
användning.
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Rengöring
Underhåll och rengöring av apparaten

Rengör apparaten då och då med en mjuk och icke-slipande mikrofiberduk 
för att inte repa ytorna. Ytan får inte rengöras med produkter som innehåller 
slipmedel eller med en repande svamp eller olämpliga verktyg.
Duken kan användas med eller utan rengöringsmedel. Som rengöringslösning 
rekommenderas varmt vatten och ett milt rengöringsmedel särskilt avsett för 
rengöring av kylskåpets insida. Använd inte slipande rengöringsmedel och 
undvik mycket sura eller alkaliska produkter eftersom de kan förstöra ytan. 

Rengör regelbundet insidan av dräneringshålet i kylskåpets bakre panel nära frukt- och grönsakslådan 
med det medföljande verktyget (se bilden) för att garantera att avfrostningsvattnet tappas av fortlöpande 
och på ett korrekt sätt. Koppla bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll. 

Se bruksanvisningen eller www.kitchenaid.eu för mer information.

Felsökning
Innan du kontaktar kundservice:
1. Starta om apparaten för att säkerställa att det inte löser problemet. Upprepa vid behov efter en 

timme.
2. Utför de kontroller som beskrivs i avsnittet Felsökning i bruksanvisningen eller på www.

kitchenaid.eu och slå sedan på apparaten igen.

Kontakta närmaste kundservicecenter 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.

På vår webbplats www.kitchenaid.eu finns fullständiga bruksanvisningar.
Dessutom kan du hitta mycket annan användbar information om dina produkter, som inspire-
rande recept som skapats och testats av våra varumärkesambassadörer eller närmaste Kitche-
nAid-matlagningsskola.
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