
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
1. Kylskåpstemperatur/Standby
2. Temperaturindikatorinställning
3. Kylskåpsindikator
4. Larmindikator
5. Frysindikator
6. Frystemperatur/Stoppa larmet
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STÄLLA IN TEMPERATURERNA

Tryck på kylknappen  för att ställa in en annan temperatur i kyldelen.
Rekommenderad inställning för kyldelen är MED

Tryck på frysknappen  för att ställa in en annan temperatur i 
frysdelen.
Rekommenderad inställning för frysdelen är MED

Lysdiod AV Lysdiod PÅ

MINST KALL

MEDEL

LÄGSTA TEMPERATUREN
SNABBFRYSNING

 PÅ/STANDBY
Tryck på kyltemperaturknappen  i 3 sekunder för att ställa in 

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

För att undvika växande matsvinn, se rekommenderade inställningar och 
förvaringstider som anges i bruksanvisningen.

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 (6) tills alla tre lysdioder lyser för att ställa in 
funktionen.
Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt 
genom att välja en annan temperatur för frysen.
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.

* Finns endast på vissa modeller



* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

Förklaring

MINDRE SVAL 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 ZONEN/LÅDAN
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.

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.

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*
Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som 
frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara 
livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker. 

A B

Multi Fresh-zon
3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: Kött/fisk Mejerivaror 
Frukt/grönsaker, med extra förvaringsplats för dina färska grönsaker.
Inställningar:
LÅG = Kött och fisk
MEDEL = Mejerivaror (ost och yoghurt)
HÖG = Frukt och grönsaker
För korrekt funktion av Multi Fresh-zonens låda 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).



Ljussystem (beroende på modell)

Den här produkten innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitet i klass G

Den här produkten innehåller 2/4 
sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F 
och en övre ljuskälla med energiklass G

Den här produkten innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitet i klass G

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

FRYSDEL
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.

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 föremål.*

Fast Freeze Pad (Snabbfrysningsplatta) (aluminiumplatta)*
Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen.
Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster sida 
för att lätt kunna rengöra den.

Kylplatta*
Frukt- och grönsakslådan är försedd med ett hygieniskt galler. 
Tack vare den här komponentens särskilt utformade konstruktion, 
kommer frukt och grönsaker inte i kontakt med naturliga vätskor (som 
droppar och fukt från grönsaker) som droppar ner på hygiengallret. 
Hygiengallret har behandlats med Microban SilverShield®-teknik 
som reducerar skadliga bakterier med upp till 99,9 % på ytan av 
grönsaksgallret för en bättre förvaring av frukt och grönsaker**. 
Hygiengallret kan tas bort för att diskas när det är smutsigt genom att 
helt enkelt lyfta upp och dra ut det. Det kan enkelt tvättas för hand 
med enbart vatten eller med vanligt neutralt diskmedel. Den kan även 
diskas i diskmaskin. Efter rengöringen, ska du torka den innan du sätter 
tillbaks den igen. 

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.

* Finns endast på vissa modeller

** Oberoende testad av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) i 
enlighet med ISO 22196



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:
• Besöka vår webbsida docs . whirlpool . eu
• Använda QR Code
• 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.

FELSÖKNING

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 knapp 1.
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 knapp 1.

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.

En ljudsignal hörs. Dörrlarm
Aktiveras när en dörr står öppen för 
länge.

Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.

!

! 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 inaktiverar den akustiska signalen ska du vara uppmärksam 
på frysens temperaturlampor, vilket motsvarar den högsta 
temperaturen som uppnåtts i frysfacket under strömavbrott. Tryck 
kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att tysta ljudsignalen. Efter 
att du har tryckt på knappen visar temperaturlampan de inställda 
temperaturerna 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.

!

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.

Om du trycker på knapp 1  eller  knapp 6 går ljudlarmet in i 
snooze-läge.

* Finns endast på vissa modeller
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