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Snabbguide
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
2.

1.
2.
3.

LED-lampa
På/Standby
Frys- och kyltemperatur

1.

3.
6 SENSE
Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur.
TH

Det går att göra följande justeringar:
Tända lampor

PÅ/STANDBY
Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. I
Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en
kort stund för att återaktivera apparaten.
Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.
TEMPERATUR I
FRYS- OCH KYLDELEN
De tre lysdioderna indikerar kylavdelningen ställ in temperaturen.
Det går att ställa in en annan temperatur på apparaten med
-knappen.
Rekommenderad inställning MEDEL

Temperaturinställning
Hög (mindre kall)
Medelhög
Medel
Medellåg
Låg (kallare)
Fast cool (Snabbkylning)

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och
förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

FÖRVARA FÄRSKA LIVSMEDEL OCH DRYCKER
Förklaring
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter,
burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
KALL ZON
Förvaring av ost, mjölk, mejerivaror, daglig mat,
delikatesser, yoghurt rekommenderas
KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter,
kött och fisk

* Finns endast på vissa modeller

KYLDELEN
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 G

Den här produkten innehåller en ljuskälla med
energieffektivitet i klass G

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

Den här produkten innehåller en övre ljuskälla
med energieffektivitet i klass 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 vid en specifik tidpunkt står på
märkplåten.
Lastgränserna 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 kylavdelningen använder
LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt
förbrukar väldigt lite energi.

* Finns endast på vissa modeller

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

Möjliga orsaker

Lösningar

Kontrollpanelen är
avstängd, apparaten
fungerar inte.

Apparaten kan ha problem med
strömförsörjningen.

Kontrollera att:
•
det inte är strömavbrott
•
kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga
omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. att strömmen
kommer fram till apparaten)
•
hushållets elsystemskydd är effektiva
•
strömkabeln inte är skadad.

Apparaten kan vara i på/standby-läge.

Sätt på apparaten genom att snabbt trycka på
funktionen On/Standby).

-knappen (se

Lampan i kylskåpet fungerar Lampan kan behöva bytas.
inte.
Fel på en teknisk komponent.

Koppla ifrån apparaten från strömförsörjningssystemet and kontakta
den tekniska supportavdelningen för ett eventuellt byte.

Lampan inuti blinkar.

Dörrlarmet är aktiverat.
Det aktiveras när kylskåpsdörren är
öppen under en längre tid.

Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet.
Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.

Temperaturen inuti kyl- och
frysdelen är inte tillräckligt
låg.

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

Kontrollera att:
•
luckan stänger ordentligt
•
apparaten inte har installerats nära en värmekälla
•
den angivna temperaturen är tillräcklig
•
luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på
apparaten inte hindras (se installationsavsnittet).

Det finns vatten på
kyldelens botten.

Avfrostningens vattendräneringshål är
blockerat.

Rengör vattendräneringshålet (se avsnittet ”Rengöring och
underhåll”).

Det finns för mycket frost i
frysdelen.

Dörren till frysdelen stänger inte
ordentligt.

Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas
ordentligt.
•
Avfrosta frysdelen.
•
Se till att apparaten har installerats korrekt.

Framkanten på apparaten
vid dörrens tätning är varm.

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

Ingen lösning krävs.

En eller flera gröna symboler Larm funktionsfel.
blinkar kontinuerligt och
Larmet indikerar ett fel i en teknisk
det går inte att ändra
komponent.
temperaturinställningen.

Kontakta teknisk service.

Temperaturen i kyldelen är
för kall.

•
•

•
•

En för kall temperatur har ställts in.
En stor mängd färsk mat kan ha
placerats i frysdelen.

•

Försök att ställa in en mindre kall temperatur.
Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills den har fryst
helt.
Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa
anvisningarna i avsnittet ”FLÄKT”.

* Finns endast på vissa modeller
Anmärkning: 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 och ytterligare produktinformation genom
att:
•
Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
•
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.
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