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Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL
För en bättre 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.
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostatvredet för att slå på
apparaten.

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).
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PÅ/STANDBY-KNAPP
Du slår på Standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt
släcks. Tryck snabbt på
i 3 sekunder. Alla ikoner förutom På/Standby
knappen en gång för att slå på apparaten igen.
KNAPP SNABBINFRYSNING
Tryck på knappen SNABBINFRYSNINGS för att slå på eller stänga av
snabbinfrysningsfunktionen (se bruksanvisningen).
Funktionen stängs av automatiskt efter 50 timmar.
KNAPP FÖR LARMSTOPP
Tryck in om larmet aktiveras (se Larmtabellen nedan).
STRÖMAVBROTTSLARM
Larmindikering för långvarigt strömavbrott (se bruksanvisningen).
KNAPP FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING
Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18 °C, dvs.
rekommenderad driftstemperatur. Du kan ställa in den invändiga
temperaturen mellan -16 °C och -24 °C, genom att följa nedanstående
anvisningar:
•
Tryck för att ändra börvärdet (°C). Förvaringstemperaturen kan
ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis
mellan -16 °C och -24 °C.
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På/Standby-knapp
Temperaturdisplay
Knapp Snabbinfrysning
Knapp Larmstopp
Strömavbrottslarm
Knapp för Temperaturinställning
Eco night-funktion
6th Sense fryskontroll-indikator
Lampa för Fryskontroll

ECO NIGHT-FUNKTION
Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night.
Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de
delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).
FRYSKONTROLL
Fryskontroll är en avancerad teknik som reducerar
temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum.
Tryck in Fryskontroll-knappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera
fryskontrollfunktionen.
Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför
arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen
automatiskt av.
Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen “Fryskontroll" tills
snabbinfrysningsfunktionen stängs av (se bruksanvisningen).
6TH SENSE FRYSKONTROLL-INDIKATOR
6th Sense Fryskontroll är en avancerad teknik som minskar kylskadorna
och gör så att maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER
Förklaring
FRYSDEL
Alla livsmedel

FELSÖKNING
Vad ska göras om...

Möjliga orsaker

Åtgärder

Apparaten fungerar inte.

Apparaten kan ha problem med
strömförsörjningen.

Kontrollera:
•
att det inte är strömavbrott
•
att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga
nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)
•
att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de ska
•
att strömkabeln inte är sönder.

Lampan inuti fungerar inte.

Det kan vara nödvändigt att byta ut
lampan.

Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om
du behöver byta ut någon del.

Temperaturen inuti lådorna
är inte tillräckligt kall.

Det kan finnas olika skäl (se kolumnen
"Åtgärder").

Kontrollera att:
•
dörrarna är ordentligt stängda
•
apparaten inte har installerats nära en värmekälla
•
temperaturen är rätt inställd
•
luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på
apparaten inte hindras.

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.

•

Framkanten på apparaten
vid dörrens tätning är varm.

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

Ingen åtgärd krävs.

Temperaturen i kyldelen är
för kall.

•
•

•
•
•

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

•
•

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

Försök att ställa in en mindre kall temperatur.
Om färsk mat har placerats i frysdelen, vänta tills den har fryst helt.
Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet
"FLÄKT".

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
•
Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
•
Använda QR-koden
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår
kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

19515387900

