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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
Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylen
till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta
temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt
lagringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL
1.	Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller
snabbkylningsfunktionen)
2.	Snabbkylningsknapp /Temperaturknapp

TEMPERATURINSTÄLLNING
Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera
temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När
temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.
Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå
(fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:
hög temperatur.

SNABBKYLNING
Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka
kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.
Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att hålla intryckt
temperaturknappen på kontrollpanelen i 3 sekunder tills alla 3
lysdioder tänds.
Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den
föregående inställningen.

medelhög temperatur.
medeltemperatur.
medellåg temperatur.
låg temperatur.
Snabbkylning

AV

PÅ

Rekommenderad inställning:
• Kyldelen: +4 °C eller MED
• Frysdelen: -18 °C eller -20 °C
Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den
genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

* Finns endast på vissa modeller

Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla
temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.
Anmärkning: Snabbkylningsfunktionen bör också sättas på innan
färska matvaror läggs in för infrysning i frysdelen för att förbättra
infrysningskapaciteten.
LED-BELYSNING
Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass
B.
Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att
byta ut det.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.
Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen
automatiskt.

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR 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,
mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret,
efterrätter, kött och fisk
FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

FRYSLÅDOR
(En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
FRYSDELSLÅDA
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat
KYLDELEN
Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas
vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att
den automatiska avfrostningen pågår.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i
en behållare där det förångas.

FRYSDEL
Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av
färsk mat. Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss
tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas
in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften
kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med
fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor,
hyllor etc. Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas
enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan.
För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats
kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt
på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade
inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

* Finns endast på vissa modeller

Fläkt*
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att
matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten
avslagen. Tryck på fläktknappen för att sätta på fläkten. Notera att
fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten
startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet.
Det är därför helt normalt att fläkten inte arbetar trots att den är
påslagen.
Apparaten är utrustad med en fläkt, det kan även sättas in ett
antibakteriefilter. För att köpa detta filter, besök vår webbplats eller
kontakta kundtjänst.

Isbitar
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen.
Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.
Avfrostning av frysdelen
Frysdelen bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3
mm tjockt. Det är normalt att det bildas frost.
Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på
rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. För att avfrosta
enheten, stäng av apparaten och plocka ut alla matvaror. Låt
frysdörren stå öppen så att all frost smälter.
Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet
regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på apparaten igen
och lägg tillbaka matvarorna i den.
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TILLBEHÖR*
ÄGGFACK

LUFTFUKTIGHETSKONTROLL

FLASKSTÄLL

A

B

ISKUBSLÅDA

ANTIFROSTTILLBEHÖR

ANTIFROSTTILLBEHÖR*
Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i
frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som
krävs för att avfrosta frysdelen.
Procedur för hur du rengör antifrosttillbehöret som finns i
användarmanualen på webbplatsen.

INSTICKSHYLLA

INSTICKSHYLLA *
Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under
framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga flaskor
eller kannor.
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.

ALLMÄN INFORMATION
Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte
annat anges i denna snabbguide.
Ljussystemet inne i kylskåpet använder LED-lampor, som ger bättre
belysning och använder mindre energi än traditionella glödlampor.

Kylskåpets dörrar och lock bör tas bort innan de kastas för att undvika
att barn eller djur fastnar i dem.

FELSÖKNING
Felsökning.

Möjliga orsaker

Lösningar

Apparaten fungerar inte.

Apparaten kan ha problem med
strömförsörjningen.

•

Det finns vatten i
avfrostningsskålen.

Detta är helt normalt vid varmt och
fuktigt väder. Även om skålen är fylld till
hälften tyder det på normal funktion.

•

Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur
skålen.

Kylskåpslisterna där dörrens
tätningslister sitter känns
varma vid beröring.

Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid
varmt väder när kompressorn är igång.

Lampan tänds inte.

Lampan kan behöva bytas ut.
Apparaten kan vara i läget På/Standby.

•

Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet
i ditt hem fungerar som de ska.
Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt
spänning
Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta
mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via
kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.

•

•
•

Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt
spänning.
Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i
ditt hem

Motorn verkar arbeta för
mycket.

Hur länge motorn är igång beror på
olika omständigheter: Hur ofta dörren
öppnas, mängden mat, rumstemperatur,
temperaturreglagens inställningar.

•
•
•
•

Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.
Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.
Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.
Kontrollera att dörren stängs ordentligt.

Apparatens temperatur är
för hög.

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

•

Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är
täckt med damm eller ludd.
Kontrollera att dörren är korrekt stängd.
Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.
Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt
att motorn är igång längre.
Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor
mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en
längre tid för att kyla av apparaten invändigt.

•
•
•
•

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.

Möjliga orsaker

Lösningar

Dörrarna stängs och öppnas
inte på rätt sätt.

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

•
•
•
•

Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska
ismaskinen sitter korrekt.
Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.
Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL
Larmtyp

Signal

Orsak

Åtgärd

Larm öppen dörr

Kylskåpslampan blinkar.

Dörren har varit öppen längre än
5 minuter.

Stäng luckan.

Larm för öppen dörr.

Kylskåpslampan är släckt.

Dörren har varit öppen längre än
8 minuter.

Stäng luckan.

Felfunktion

Fel på produkten.

Fel på produkten.

Kontakta kundtjänst.

* 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.

400011503532

