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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.

PRODUKTBESKRIVNING
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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6 SENSE KYLKONTROLL
Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den
här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylen. För att
funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess
funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).
TH

FLÄKT*
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att
matvarorna håller längre och överflödig luftfuktighet minskas. Fläkten
slås på automatiskt och kan aktiveras/avaktiveras genom att trycka på
knappen som sitter vid basen, se bilden. Om omgivningstemperaturen
överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är
det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt
livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att
energiförbrukningen kan minska.
Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett
strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av.
Blockera inte luftintagen med matvaror.
ANTIBAKTERIEFILTER*
Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i
fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.
LARMAVSTÄNGNING
Tryck snabbt på knappen ”Stop Alarm” (Stäng av larm) för att stänga av
larmet.
PÅ/STANDBY
Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten.
Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.
Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.
KYLSKÅPETS TEMPERATUR
Du kan ändra temperaturen med knappen
”Fridge” (Kyl).
Temperaturen kan ändras i fem steg.
FRYSDELENS TEMPERATUR
Det går att ställa in en annan temperatur med
hjälp av ”Freezer”-knappen (Frys).
Fem olika inställningar finns.

*Finns endast på vissa modeller
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SNABBINFRYSNING
Tryck in knappen ”Freezer” (Frys) i 3 sekunder 24 timmar
innan stora mängder matvaror placeras i fryszonen. När
funktionen är aktiverad visar displayen den sekvens som
figuren illustrerar.
Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar, eller
manuellt genom att trycka på knappen ”Freezer” igen.
Anmärkning: Undvik att färsk mat kommer i kontakt med redan
fryst mat. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten
för att optimera fryshastigheten.
FRYSDEL
I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kalluft i förvaringsutrymmena
för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas.
Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och
förvaringsutrymmen hålls rena.
Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan.
ECO NIGHT-FUNKTION
Funktionen Eco Night används för att koncentrera apparatens
strömförbrukning till de timmar som har den billigaste eltaxan (ofta
på natten), när elen är fritt tillgänglig och billigare än på dagen (gäller
endast för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din lokala
elleverantör för att kontrollera din eltaxa). Tryck på Eco Night-knappen
när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (beroende
på ditt elavtal). Till exempel, om den reducerade taxan gäller från kl.
20:00 ska du trycka på knappen vid det klockslaget. När Eco Nightlysdioden lyser är funktionen aktiv. När funktionen är aktiverad
anpassar apparaten automatiskt energiförbrukningen baserat på tiden
som har ställts in, t.ex. förbrukas mindre energi på dagen än på natten.
Viktigt: För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiv både på
dagen och på natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller
avaktiveras på grund av strömavbrott eller att apparaten stängs av).
Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När Eco Nightlampan är släckt är funktionen avstängd.
Anmärkning: Märkvärdet för apparatens strömförbrukning har beräknats
med funktionen Eco Night avaktiverad.

FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING (”0° ZONE”)*
0° ZONE-facket för nollgradig förvaring har en låg temperatur och
passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex.
kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET
Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på.
Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar
lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av
facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den
inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.
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TA BORT ”0° ZONE”-FACKET
Gör så här:
1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre
dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.
Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.
Om du vill använda ”0° ZONE”--facket igen ska du placera den vita
plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter i lådan och slår på
funktionen igen.

Fuktregleringstekniken tillsammans med Active0° erbjuder optimal
matförvaring för mat som inte är helt förpackad.

För att ”0° ZONE”-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:
•
apparaten är påslagen
•
temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
•
”0° ZONE”-facket är påslaget
•
varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt
Anmärkning:
Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan
är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
Du kan höra ett svagt ljud när du för in ”0° ZONE” -facket i apparaten.
Detta är fullt normalt.
Viktigt: Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på
den övre hyllan i ”0° ZONE-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ner
mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

Om du vill kunna fylla kylskåpet med fler matvaror och minska
energiförbrukningen är det bäst att ta bort ”0° ZONE”-facket.
Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och
en lösning av ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel (den
vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är
lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande
produkter.
Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du
rengör facket invändigt eller utvändigt.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER
Förklaring
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter,
burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
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

FRYSLÅDOR

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

*Finns endast på vissa modeller

FELSÖKNING
Vad ska göras om...

Möjliga orsaker

Åtgärder

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 Lampan kan behöva bytas ut.
inte.
Apparaten kan vara i På/Standby-läge.

Modeller med lampa: Koppla bort apparaten från eluttaget,
kontrollera lampan och ersätt den vid behov med en ny (se avsnittet
”Byte av glödlampa eller LED-belysning”).
Modeller med LED-belysning: Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.

Temperaturen inuti kyl- och
frysdelen är inte tillräckligt
låg.

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

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.

Det finns vatten på
kyldelens botten.

Avfrostningens vattendräneringshål är
blockerat.

Rengör tömningshålet för avfrostningsvatten (se avsnittet ”Underhåll
och rengöring av produkten”).

Framkanten på apparaten
vid dörrens tätning är varm.

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

Ingen åtgärd krävs.

Den röda lampan
blinkar och en larmsignal
avges.

Larm öppen dörr
Aktiveras när en dörr står öppen för
länge.

Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.
Om ljudsignalen inte tystas är det ett strömavbrottslarm (se avsnittet
Strömavbrottslarm).

Den röda lampan
tänds, en ljudsignal
avges och kyldelens
temperaturindikatorer
blinkar så som visas i
figuren:

Larm funktionsfel
Larmet visar ett fel i en teknisk
komponent.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Tryck på knappen ”Stäng av
larm” för att stänga av ljudsignalen.

Den röda lampan
blinkar och en ljudsignal
avges även när dörren
är stängd. Frysdelens
temperaturindikatorer
kanske blinkar.

Strömavbrottslarm
Aktiveras när strömmen bryts under
en längre tidsperiod med följden att
temperaturen i kyldelen stiger.

Tryck på knappen ”Stäng av larm” för att stänga av ljudsignalen.
Om frysdelen ännu inte har nått den optimala temperaturen för
matförvaring kan det hända att frysdelens temperaturlarm aktiveras
(se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera maten innan den
konsumeras.

Den röda lampan
tänds (utan att blinka)
, en ljudsignal
avges och frysdelens
temperaturindikatorer
blinkar.

Frysdelens temperaturlarm
Temperaturlarmet anger att
temperaturen i utrymmet inte har
optimal nivå. 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 ”Stäng av larm” för att stänga av ljudsignalen. När
de optimala temperaturförhållandena har nåtts stängs den röda
lampan av automatiskt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
temperaturlarmet inte försvinner.

*Finns endast på vissa modeller
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.
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