
Thanks for choosing

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 
become a delicious 
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.

Kyldel
1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. Multiflöde
4. Glashylla
5. Flaskställ*
6. Vikbar hylla*
7. Extra låda*
8. Temperaturratt*
9. Låda med flera temperaturer*
10. Humidity control-ratt 

(luftfuktighetskontroll)*
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Äggfack
13. Dörrfack
14. Dörrfack för flaskor

Frysdel
15. LED-belysning*
16. Lättillgängligt fack
17. Maker’s panel*
18. Mittre och nedre lådor 

(förvaringsområde för fryst och djupfryst 
mat)

19. Iskubslåda

Användning första gången
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 temperaturlarmet har utlösts: Tryck på 
knappen som tystar ljudlarmet.

Produktens delar och funktioner

* Finns endast på vissa modeller
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Observera: Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.
Funktioner och tekniska data kan variera beroende på modell.
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Kontrollpanel

Total No Frost-system
Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrosta frys och kyl 
manuellt. Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att 
man undviker isbildning.

På/Standby
Tryck på knappen  i 3 sekunder för att försätta apparaten i standbyläge. I Standby-läget tänds inte 
lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Temperaturdisplay
Displayen visar kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) och frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C).
För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står 
i användarhandboken online.

Kylskåpstemperatur
Det går att ställa in en annan temperatur med knappen .
Rekommenderad inställning: +4 °C

Fast Cool (Snabbkylning)
Tryck på knappen  i 3 sekunder för att snabbt kyla ner kyldelen. När funktionen är på är ikonen  
tänd. 
Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen  intryckt i 
3 sekunder igen.

Larmavstängning
Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.

Mindre kallt område
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda 
grönsaker, smör, sylt
Kallt område
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
Kallaste delen
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk. 
Frukt- och grönsakslåda

Fryslådor

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

Belastningsgränserna avgörs av den speciella konstruktionen (korgar, behållare, lock, lådor, hyllor 
osv.) eller så avgörs belastningsgränserna av naturliga belastningsgränser.
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Frysdelens temperatur
Det går att ställa in en annan temperatur med knappen .
Rekommenderad inställning: -18 °C

Fast Freeze (Snabbinfrysning)
För att bevara livsmedlen på bästa sätt, använd alltid snabbinfrysningsfunktionen innan du lägger 
in stora mängder livsmedel i frysdelen. Tryck på knappen  tills ikonen  tänds för att ställa in 
funktionen.
Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt genom att välja en annan temperatur 
för frysen.
Anmärkningar: 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.

Lägesknapp 
Gör att man kan välja två eller fler tillgängliga tillval.
Tryck 1: Det första alternativet visas Party läget (Partyläge); Lägesknappen tänds
Tryck 2: Det andra alternativet visas Vacation läget (Semesterläge) Lägesknappen tänds
Tryck 3: Tillval Av (om något tillval har valts); Lägesknappen slocknar
Party (Party) läge : Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.
Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). En ljudsignal 
meddelar funktionens slut. Tryck på larm -knappen eller på läge -knappen för att stänga av 
larmet.
Vacation (Semester) läge : Använd den här funktionen när du ska vara bortrest en längre tid. 
Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och semester lägesikonen tänds. Ta ut maten från 
apparaten när funktionen har aktiverats och håll båda dörrarna stängda - kylskåpet bibehåller 
en lämplig temperatur för att motverka att dålig lukt uppkommer. Men frysen förblir kvar på 
den temperatur som ställdes in ursprungligen. En djuprengöring (av både kyl- och frysdelen) 
rekommenderas innan du aktiverar denna funktion för att förhindra att bakterier sprids.

Kyldel
Luftdistribution med multiflöde
Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bevara livsmedlen bättre. 
Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar 
luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.

Zon för flera temperaturer*
3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: kött/fisk; mjölkprodukter; frukt/grönsaker, vilket ger 
extra lagringsutrymme för dina färska grönsaker.
Inställningar:
Vänster position: kött och fisk
Mittposition: mejerivaror (ost och yoghurt)
Höger position: frukt och grönsaker
För korrekt funktion av lådan i en zon för flera temperaturer, är 
det nödvändigt att:
• apparaten är påsatt
• en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, 

Kylning, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som 
lagts in).
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Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*
Vrid vredet åt vänster om du ska förvara grönsaker (som kräver 
en fuktigare miljö). Vrid vredet åt höger om du ska förvara frukt 
(som kräver en mindre fuktig miljö). Vrid vredet till mitten om du 
ska förvara en blandning av frukt och grönsaker.

Vikbar hylla*
Hyllan kan användas på tre olika sätt:

1. Med fullt djup för att använda hela ytan.

2. Med halvt djup för att använda bakdelen och samtidigt skapa plats 
för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Höj 
framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva 
djupet.

3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande 
artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till 
mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen 
med halvt djup och fullt djup.
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Frysdel
Isbitar*
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen.
Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.
Mängden färska livsmedel som kan frysas in på 12 och 24 timmar står på 
typskylten.

Lättillgängligt fack
Frysfacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara 
matrester eller små saker.

Maker’s panel*
Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen.
Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster sida för att 
lätt kunna rengöra den.

Allmän information
Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.
Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga 
glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Bortskaffande
Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att 
förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

Borttagning av lådorna
Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen 
genom att ta ut lådorna.
Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.
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Ljussystem (beroende på modell)
Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass 
G

Denna produkt innehåller 2/4 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

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 ångrengöring.
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 kylskåpets insida.
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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.

Felsökning. Möjliga orsaker Lösningar

Kontrollpanelen är 
avstängd, apparaten 
fungerar inte.

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

Aktivera apparaten med På/
Standby-knappen.
Kontrollera:
• – att det inte är strömavbrott
• – att kontakten är ordentligt 

isatt i vägguttaget och den 
dubbelpoliga omkopplaren (om 
sådan finns) är i rätt läge (dvs. 
gör att apparaten får ström)

• – att hushållets elsystemskydd är 
fungerar som de ska

• – att strömkabeln inte är sönder.

Lampan i kylskåpet 
fungerar inte.

Lampan kan behöva bytas ut. Kontakta det auktoriserade 
servicecentret.

Apparaten kan vara i På/Standby-
läge.

Aktivera apparaten med På/
Standby-knappen.

Temperaturen inuti 
kyl- och frysdelen är 
inte tillräckligt låg.

Det kan finnas olika orsaker (se 
“Skötsel”).

Kontrollera:
• – att dörrarna stängs ordentligt
• – att apparaten inte har 

installerats nära en värmekälla
• – att den angivna temperaturen 

är tillräcklig
• – att luftcirkulationen genom 

ventilationsgallren längst ner på 
apparaten inte är blockerad.

Framkanten på 
apparaten vid dörrens 
tätning är varm.

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

Ingen skötsel krävs.

Ikonen  tänds, 
blinkar och en 
ljudsignal hörs.

Dörrlarm
Aktiveras när en dörr står öppen för 
länge.

Stäng apparatens dörrar så att 
ljudsignalen tystas.
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Se vår webbplats www.kitchenaid.eu för fullständiga bruksanvisningar.
Du hittar också en massa annan användbar information om dina produkter, till exempel inspi-
rerande recept som har skapats och testats av våra märkesambassadörer eller närmaste Kitche-
nAid-skola.

Felsökning. Möjliga orsaker Lösningar

Ikonen  tänds, 
blinkar, en ljudsignal 
hörs och frysens 
temperaturdisplay 
blinkar med 
indikationen om 
temperaturen som 
nåtts.

Strömavbrottslarm
Aktiveras vid långvarigt strömavbrott 
som orsakar att temperaturen i 
frysdelen höjs.

Anmärkningar: Det går inte att ställa 
in en annan produkttemperatur 
innan du har stängt av larmet för 
strömavbrott.

Innan du stänger av ljudsignalen, 
rekommenderar vi att du noterar 
temperaturen som visas på frysens 
temperaturdisplay, eftersom den 
visar den högsta temperatur som 
frysen nådde under strömavbrottet. 
Tryck på knappen  för att stänga 
av ljudsignalen. Efter att ha tryckt på 
knappen visar temperaturdisplayen 
den inställda temperaturen igen. 
Om frysdelen ännu inte har uppnått 
den optimala temperaturen för 
matförvaring kan det hända att 
frysdelens temperaturlarm aktiveras 
(se frysdelens temperaturlarm). 
Kontrollera maten innan den 
konsumeras.

Knappen  
tänds, frysens 
temperaturdisplay 
blinkar och en 
ljudsignal hörs.

Frysdelens temperaturlarm
Frysdelens temperaturlarm anger 
att frysdelen inte har optimal 
temperatur. Detta kan hända: När 
apparaten används första gången, 
efter avfrostning och/eller rengöring, 
om stora mängder mat läggs in i 
frysen eller när frysdörren inte har 
stängts ordentligt.

Tryck på knappen  för att 
stänga av ljudsignalen: Frysens 
temperaturdisplay slutar att 
blinka. Knappen  stängs 
av automatiskt när optimala 
temperaturförhållanden nås. 
Kontakta ett auktoriserat 
servicecenter om frysdelens 
temperaturlarm inte försvinner.

Bokstäverna "F" 
och "E" blinkar på 
displayen.

Larm funktionsfel
Larmet visar ett fel i en teknisk 
komponent.

Kontakta en auktoriserad 
serviceverkstad.
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