Quick Reference Guide

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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Thanks for choosing

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.

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.
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FUNKTIONEN KYLKONTROLL
Funktionen används för att snabbt uppnå optimal
förvaringstemperatur och luftfuktighet.
För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen.
PÅ/STANDBY
i 3 sekunder för att stänga av apparaten.
Tryck på knappen
När apparaten är i standby-läge tänds ikonen och lampan inuti
kyldelen förblir släckt.
Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.
Anmärkningar: Den här funktionen bryter inte apparatens
strömförsörjning.
TEMPERATURDISPLAY
Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 7 °C).
För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och
förvaringstiderna som står i användarhandboken online.
KNAPPLÅS
Knapplåset kan aktiveras/inaktiveras genom att hålla
-knappen nedtryckt i 3 sekunder, tills ett bekräftelseljus hörs (ikonen
tänds omedelbart och försvinner efter några sekunder). Om du trycker
på någon av knapparna när knapplåset är aktivt avges en ljudsignal
blinkar.
och ikonen
STÄNGA AV LARMET
Tryck kortvarigt på knappen

* Finns endast på vissa modeller

På/Standby
Temperaturdisplay
Knapplås
Larmavstängning
Apparatens temperatur
Vacation (Semesterläge)

för att stänga av larmet.

APPARATENS TEMPERATUR
Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen °C.
Fast Freeze/Cool (Snabbfrysning/kylning) (Fast Cooling Snabbkylningsfunktion)
För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd
mat som ska frysas in läggs in i frysdelen (i förekommande fall), sätt
i3
på funktionen "Snabbkylning" genom att trycka på knappen
sekunder.
När funktionen är aktiverad visas ikonen. Funktionen stängs av
automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen
3 sekunder.
intryckt i
Anmärkningar: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt
kontakt med redan infrysta matvaror.
Rekommenderad inställning: - 18 °C
VACATION (SEMESTERLÄGE)
Använd den här funktionen när du och din familj ska vara
bortresta en längre tid.
i 3 sekunder för att sätta
Tryck på "Vacation"-knappen (semester)
på funktionen. Displayen visar kylens temperatur (12°C) och ikonen
tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats
och stäng dörren. Apparaten bibehåller en lämplig temperatur för att
motverka dålig lukt.
För att stänga av funktionen, tryck kort på knappen eller tryck på
.
knappen °C

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER
Förklaring
KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagligvaror,
charkuterivaror och yoghurt
KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter,
kött och fisk

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

c

KYLDELEN

Fläkt*
Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen och knappen
samtidigt i 3 sekunder.
Den tända ikonen anger att fläkten är på och att funktionen
ProFresh således är aktiv. Om omgivningstemperaturen överstiger
27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt
att fläkten är på för att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om
fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

* Finns endast på vissa modeller

Anmärkningar: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller
efter att apparaten har stängts av.

Belysningssystem
Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med
energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla
med energiklass G

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 frysdelens insida och torka av den noggrant.
4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. 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.

ALLMÄN INFORMATION
Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat
anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylskåpet använder LEDlampor, 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 Lampan kan behöva bytas.
inte.

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 kyl- och
frysdelen 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.

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 lösning krävs.

blinkar
Den röda ikonen
och en ljudsignal avges

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.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.

Möjliga orsaker

Lösningar

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

Strömavbrottslarm
Aktiveras när temperaturen i frysdelen
stiger vid ett längre strömavbrott.
Anmärkningar: 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.

-ikonen tänds,
Den röda
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
Anmärkningar: Om kylarens förklaring står på märkplåten (se bilden nedan), tillämpas förklaringen endast standarden EN 62552:2013 som gäller till den
28 februari 2021.
Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare
produktinformation genom att:
•
Besöka vår hemsida docs.kitchenaid.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
•
Använda QR Code
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar 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.
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