
SVSnabbguide

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

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder 
apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter 
apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i 
vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska 
förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

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). Om en ljudsignal hörs betyder det att 
temperturlarmet har utlösts: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL
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2.6. 1. Temperaturdisplay
2. Frystemperatur – Fast freeze 

(Snabbinfrysning)
3. Larmavstängning
4. Strömavbrottslarm
5. Eco night-funktion
6. På / Standby

 PÅ/STANDBY
Tryck på knappen i tre sekunder för att stänga av apparaten. 

När apparaten är i standbyläge tänds inte lampan i kylskåpet. Tryck på 
knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.
Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

TEMPERATURDISPLAY
Displayen visar temperaturen inuti frysdelen mellan (-16 °C och -24 °C).
För att undvika växande matsvinn, se rekommenderade inställningar och 
förvaringstider som anges i bruksanvisningen.

  STÄNGA AV LARMET
Tryck snabbt på knappen  för att stänga av larmet.

FRYSDELENS TEMPERATUR
Du kan ändra temperaturen med knappen ”Freezer” (Frys).
Rekommenderad inställning:
Frysdelen: -18 °C

 FAST FREEZE (Snabbinfrysning)
Tryck in knappen ”Freezer” (Frys) i 3 sekunder 24 timmar innan 

stora mängder matvaror ska placeras i frysdelen. När funktionen är på 
är ikonen  tänd.
Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller när du trycker 
på knappen ”Freezer” (Frys) igen i 3 sekunder.
Anmärkning: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som 
redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för 
att optimera fryshastigheten.

 STRÖMAVBROTTSLARM 
Detta larm löser ut i händelse av ett långvarigt strömavbrott 

som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Den röda 
indikatorlampan blinkar  och en ljudsignal avges, vilken förblir 
aktiv tills dörren stängs. Frysdelens temperaturindikatorer kanske 
blinkar. Tryck på knappen "Tysta larm" för att stänga av ljudsignalen 

. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte 
uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet utlöser (se 
temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.

 ECO NIGHT-FUNKTIONEN (ECO NIGHT)
Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till koncentrera 

apparatens strömförbrukning till de billigare tidpunkterna (oftast 
nattetid), då elektricitet kostar mindre än under dagtid (endast 
vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din 
elleverantör). Tryck på Eco Night-knappen när den lägre taxan träder 
i kraft för att aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika 
elleverantörer). Till exempel, om den lägre taxan gäller från exempelvis 
kl. 22:00 ska du trycka på knappen som överensstämmer med den 
tiden. När lysdioden lyser är funktionen aktiv. När denna funktion har 
aktiverats börjar apparaten automatiskt att ändra energiförbrukningen 
till att passa denna tid (d.v.s. att använda mer energi på natten än på 
dagen).
Viktigt: För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste den vara 
aktiverad både på natten och på dagen. Funktionen är aktiv ända 
tills den avaktiveras (den avaktiveras även vid strömavbrott, eller 
om apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera 
funktionen. När lysdioden är släckt är funktionen inte aktiv.
Anmärkning: apparatens strömförbrukning har fastställts med avaktiverad 
Eco night-funktion.

 FRYSKONTROLL
”Fryskontroll” är en avancerad teknik som reducerar 

temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare 
ett innovativt luftsystem som arbetar helt oberoende av kylskåpet. 
Frysens förbrukning reduceras upp till 50% och maten behåller dess 
ursprungliga kvalitet och färg. För att aktivera/avaktivera funktionen 
“Freeze Control”, tryck på knappen “Eco Night” i 3 sekunder . 
Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: 
mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell 
frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs 
temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämma med 
dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till 
ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs 
funktionen automatiskt av. Om "snabbinfrysning" aktiveras spärras 
funktionen “Freeze control” tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.

* Finns endast på vissa modeller
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FRYSA IN FÄRSKA MATVAROR
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Förklaring

FRYSLÅDOR

FRYSDELSLÅDA
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

FRYSDEL
Infrysning av färska livsmedel
1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på 

Fast Freeze/Fast Cool* minst fyra timmar innan du tar bort maten 
från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under 
avfrostningsfasen.

2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt 
dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten 
av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att 
vattnet rinner ut under avfrostningen. 

3. Rengör insidan av frysfacket och torka det noggrant.

4. Tänd för apparaten igen och ställ tillbaka maten. Följ 
rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från 
tillbehöret STOP FROST.

Isbitar*
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd 
aldrig vassa eller spetsiga förmål för att ta bort is.
Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges 
på märkskylten.
Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra 
dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

Ljussystem (beroende på modell)

Den här produkten innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitet i klass G

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor 
med energieffektivitet i klass F

Den här produkten innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitet i klass G

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor 
med energieffektivitet i klass F och en övre 
ljuskälla med energiklass G

Den här produkten innehåller en övre ljuskälla 
med energieffektivitet i klass G

ALLMÄN INFORMATION 
Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat 
anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylskåpet använder LED-
lampor, vilket möjliggör bättre belysning än med traditionella glödlampor, 
samt för mycket låg energiförbrukning.

Dörrar och lock till kylapparaten bör tas bort innan de bortskaffas, för att 
undvika att barn eller djur fastnar i dem.



FELSÖKNING

Felsökning... Möjliga orsaker Lösningar

Kontrollpanelen är 
avstängd, apparaten 
fungerar inte.

Apparaten kan vara i På / Standby-läge.
Apparaten kan ha problem med 
strömförsörjningen.

Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. 
Kontrollera att:
• det inte är strömavbrott
• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga 

omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten 
kan drivas)

• hushållets elsystemskydd är effektiva
• strömkabeln inte är skadad.

Lampan i kylskåpet fungerar 
inte.

Lampan kan behöva bytas. Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.

Apparaten kan vara i På / Standby-läge. Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.

Temperaturen inuti facket är 
inte tillräckligt låg.

Det kan finnas olika orsaker (se 
”Åtgärder”).

Kontrollera att:
• dörrarna stänger ordentligt
• apparaten inte har installerats nära en värmekälla
• den angivna temperaturen är tillräcklig
• luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.

Framkanten på apparaten 
vid dörrens tätning är varm.

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

Ingen lösning krävs.

Den röda  ikonen blinkar 
och en ljudsignal aktiveras.

Larm öppen dörr
Larmet aktiveras när dörren till 
kylskåpet eller frysdelden är öppen 
under en längre tid.

Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.

Den röda  -ikonen 
blinkar, en ljudsignal hörs 
och ikonen  visas.

Strömavbrottslarm
Aktiveras när temperaturen i frysdelen 
stiger vid ett längre strömavbrott.
Anmärkning: Du kan inte ställa in en 
annan temperatur för apparaten förrän 
strömavbrottslarmet har avaktiverats.

Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen 
som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta 
temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. 
Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.
När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med 
den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för 
livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens 
temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera 
matens tillstånd innan du konsumerar den.

Den röda ikonen  
tänds (utan att blinka), en 
ljudsignal hörs och frysens 
temperaturlampor blinkar.

Frysdelens temperaturlarm
Frysdelens temperaturlarm indikerar 
att frysen inte har optimal temperatur. 
Det kan uppstå: första gången frysen 
används efter avfrostning och/eller 
rengöring, vid infrysning av stora 
mängder mat eller när frysens dörr inte 
stängs ordentligt.

Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen 
(temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har 
uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens 
temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.

Den röda  -ikonen tänds, 
en ljudsignal avges och 
bokstaven ”F” blinkar på 
displayen.

Larm funktionsfel
Larmet indikerar ett fel i en teknisk 
komponent.

Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka 
kortvarigt på larmknappen.

* Finns endast på vissa modeller

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare 
produktinformation genom att:
• Besöka vår webbplats docs . whirlpool . eu och parts - selfservice . whirlpool . com
• Använda QR-koden
• Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår 

kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.
Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en 
modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen https://eprel.ec.europa.eu.

400011497088/C


