ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS
FUNKTIONER
För att sätta på produkten
Påslagning av apparaten
Sätt in stickkontakten i eluttaget.
• Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten (beroende på modell), tänds
när dörren öppnas.
• Den gröna kontrollampan för apparatens funktion tänds (om sådan finns)
Anmärkning:
För mekaniska produkter, tänds den invändiga belysningen när kylskåpsdörren öppnas om termostatvredet
inte är placerat på symbolen •.
Justering av temperaturen
• Se det medföljande produktbladet för upplysningar om reglering av temperaturen
Anmärkning:
• Rumstemperaturen, skåpet placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas inverkar på den invändiga
temperaturen. Den inställda temperaturen ska regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.
Placering av livsmedel i kyldelen
Placera livsmedlen som på bilden.
A Tillagade livsmedel
B Fisk, kött
C Frukt och grönsaker
D Flaskor
E Ost
Anmärkningar:
• I det tomma utrymmet mellan hyllorna och kylskåpets bakre
innervägg skall luften kunna cirkulera obehindrat.
• Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen i kyldelen.
• Placera inte varma livsmedel i kylskåpet.
• Förvara vätskor i behållare med lock.
Försiktighet
Om grönsaker med hög vätskehalt förvaras i kyldelen kan det leda till att det bildas kondens på
frukt- och grönsakslådans glashylla: Detta försämrar dock inte apparatens funktion.
Gourmet box (om sådan finns)
Låda berikad med naturliga antibakteriella ämnen lämpar sig för kontakt med livsmedel; förbättrar hygienen i
lådan, minskar obehagliga lukter och förvarar lagrade ostar kallskuret, färska längre.
Funktionen "6th Sense"
Funktionen 6th Sense, om sådan finns, aktiveras automatiskt i följande fall:
Öppning av dörr
Funktionen aktiveras varje gång dörren öppnas om temperaturen inuti frysen ändras nämnvärt. Funktionen
är på under den tid som krävs för att återställa optimala förvaringsvillkor.
ANMÄRKNING: varaktigheten för funktionen 6th Sense beräknas, baserat på mängden matvaror i
produkten och yttertemperaturen. Det är därför helt normalt att betydande förändringar i dessa påverkar
produktens beteende.
Funktion "Fresh Control" (om sådan finns)
Gör det möjligt att snabbt nå optimala förvaringsvillkor vad gäller temperatur och fuktighet i apparaten
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ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS
FUNKTIONER
Frysdelen kan ha olika märkning:
,
eller
.
Frysdelar som är märkta
eller
är avsedda för förvaring av frysta livsmedel under så
lång tid som anges på livsmedelsförpackningen. I frysdelar som är märkta med
går det
även att frysa in färska livsmedel.
På dataskylten anges vilken mängd färska livsmedel det går att frysa in under ett dygn (24
timmar).
Anmärkning:
I frysdelen bibehålls lämplig temperatur för livsmedelsförvaring, även om det blir strömavbrott. Vi
rekommenderar dock att frysdelens dörr inte öppnas under strömavbrottet.
Infrysning av färska livsmedel (endast i frysdelar märkta med
Viktigt
• Slå in färska matvaror som ska frysas i aluminium- eller plastfolie
eller lägg dem i platsbehållare med lock eller i andra lämpliga
frysförpackningar.
• Placera livsmedlen som ska frysas in i utrymmet högst upp och
lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan
cirkulera fritt.
• För att få bästa resultat vid infrysningen bör du flytta
termostatvredet ett halvt steg mot de lägre siffrorna innan du
lägger in matvarorna i frysen.
• Efter 24 timmar är infrysningen avslutad.

)

Apparater med frysdel märkt med
I vidstående tabell anges hur många månader frysta
livsmedel av olika slag kan förvaras i frysen. Följ dessa
anvisningar.
Att tänka på när du köper frysta livsmedel:
• Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt
eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om
förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte MÅNADER LIVSMEDEL
förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina.
• Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken
det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
• Lägg in de frysta livsmedlen i frysen så fort du kommer hem.
• Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24
timmar.
• Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som
möjligt. Respektera det "bäst före datum" som anges på
förpackningen.
• Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på
matförpackningen.
Tillverkning av isbitar
• Fyll isbitslådan till 2/3 med vatten, sätt på det medföljande locket och ställ in lådan i frysdelen.
• Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss isbitslådan om den har fastnat på botten av
frysdelen.
• Bänd en aning på isbitslådan så går det lättare att få loss isbitarna.
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AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV
KYLSKÅPET
Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget eller skilj enheten
från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och
underhåll utförs.
Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.
Det är helt normalt att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre
innervägg och det visar att det automatiska avfrostningsprogrammet
pågår.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en
behållare där det förångas.
Rengör dräneringshålet regelbundet med hjälp av det därtill avsedda
verktyget för att garantera att avfrostningsvattnet rinner av på konstant
och korrekt sätt.
Avfrostningen av lågtemperaturavdelningen
Vi rekommenderar att du frostar av lågtemperaturavdelningen 1 eller 2 gånger per år eller när
frostlagret blir alltför tjockt.
Det är normalt att det bildas frost. Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta går beror
på omgivningsvillkoren och på hur ofta dörren öppnas. Framför allt bildas det frost i den övre
delen av frysen, men detta är helt normalt och försämrar inte skåpets funktion.
Det är en god regel att passa på att frosta av enheten när livsmedelsförråden inte är så stora.
• Öppna frysdörren och ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och placera dem tätt intill
varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
• Låt frysdörren stå öppen så att frosten smälter.
• Rengör frysen invändigt med en svamp som fuktats i en blandning av ljummet vatten och milt
rengöringsmedel. Använd inte slipmedel.
• Skölj och torka noggrant.
• Lägg tillbaka livsmedlen i frysen.
• Stäng dörren.
• Sätt i stickproppen igen.
• Sätt igång kyl- och frysskåpet.
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AVDELNING “NOLL GRADER”

(beroende på modell)

Avdelningen "Noll Grader" är specifikt framtagen för att hålla en
låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att förvara färska
varor längre (som t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Aktivering och avstängning av avdelningen

Temperaturen i Avdelningen är cirka 0 °C då den är aktiverad.
För att aktivera avdelningen, håll knappen
intryckt under mer än en sekund, så som
visas i bilden, tills symbolen tänds
Symbolen lyser och visar att avdelningen är i
funktion. Håll knappen intryckt under mer än en
sekund igen för att stänga av funktionen

För korrekt funktion på avdelningen "Noll Grader" måste:
- kyldelen vara påslagen
- temperaturen i kyldelen vara mellan +2 °C och +6 °C
- lådan måste vara isatt för att tillåta aktiveringen
- inga specialfunktioner vara valda, som Stand-by, Cooling-Off, Vacation (beroende på modell).
Om en av ovanstående specialfunktioner har valts, måste avdelningen "Noll Grader" stängas av manuellt,
och de livsmedel som förvarats däri skall avlägsnas. Om avdelningen inte stängs av manuellt, kommer den
att automatiskt stängas av efter cirka 8 timmar.
Anmärkning:
- om symbolen inte tänds vid aktivering av avdelningen, kontrollera att lådan är korrekt isatt; om
problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- om avdelningen är aktiverad och lådan är öppen, kan symbolen på kontrollpanelen stängas av
automatiskt. Om du på nytt för in lådan kommer symbolen att aktiveras igen
- oberoende av avdelningens skick, är det möjligt att höra ett lätt ljud som är normalt
- Då avdelningen inte är aktiverad, är temperaturen i avdelningen beroende av temperaturen i resten av
kyldelen. Då rekommenderar vi att du endast förvarar frukt och grönsaker som inte är känsliga för kyla
(skogsbär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).
Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på
hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen. Vi rekommenderar att du är försiktig då du placerar
livsmedel och små behållare på hyllan över "noll-grader"-avdelningen, eftersom de kan falla ned mellan
lådan och kylens bakre vägg.
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Att ta ut avdelningen "Noll Grader":
När det behövs mer utrymme i kyldelen kan avdelningen "Noll Grader" tas ut. Gör så här:
- för att underlätta uttagningen: rekommenderar vi att du tömmer (och eventuellt tar ut) de två nedre
dörrhyllorna;
- stänger av avdelningen
- drar ut lådan och den vita hyllan av plast under avdelningen.
Anmärkning: Det går inte att ta ut den övre hyllan och sidostöden.
När avdelningen "Noll Grader" ska användas igen måste den vita platshyllan under avdelningen sättas
tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. För att optimera apparatens
energiförbrukning rekommenderar vi att du stänger av avdelningen "Noll Grader" och tar ut den.
Rengör regelbundet avdelningen med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel
som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Se till att den vita plasthyllan som sitter under avdelningen
inte läggs i vatten.
Innan du rengör avdelningen (även utvändigt) måste du dra ut lådan så att den kopplas bort
från strömförande nät.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller koppla apparaten
från elnätet med strömbrytaren innan någon typ av rengöring och
underhåll görs.
• Rengör kylen invändigt med en svamp fuktad med varmt vatten
och/eller ett milt rengöringsmedel. Torka omsorgsfullt rent och torrt
med en mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel.
• Skiljeväggarna får inte doppas i vatten utan skall rengöras med en lätt
fuktad svamp.
• Rengör frysen invändigt i samband med avfrostningen.
• Rengör ventilationsgallren och kondensorn på apparatens baksida
regelbundet med en dammsugare eller en borste.
• Rengör apparaten utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte slippasta,
stålull, fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trikloretylen) eller vinäger.
Längre bortavaro
1. Töm kylen helt.
2. Frånkoppla apparaten från elnätet.
3. Avfrosta och rengör apparaten invändigt.
4. Låt dörren stå på glänt om apparaten inte skall användas under en längre tid för att förhindra att det
uppstår mögel, dåligt lukt och rostangrepp i apparaten.
5. Rengör apparaten.
• Rengör frysfacket (beroende på modell) invändigt i samband med avfrostningen.
• Rengör kylen invändigt regelbundet med en svamp fuktad med ljummet vatten och/eller ett milt
rengöringsmedel. Torka omsorgsfullt rent och torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipande
produkter.
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FELSÖKNING
När dessa ljud hörs

lever din apparat!
1. Om skåpet inte fungerar.
• Är det strömavbrott?
• Är stickkontakten ordentligt insatt i eluttaget?
• Har strömmen brutits av den tvåpoliga brytaren?
• Fungerar elanläggningens skydd i din bostad?
• Är elsladden trasig?
2. Temperaturen inuti apparaten är inte tillräckligt låg.
• Stänger dörrarna ordentligt?
• Står apparaten i närheten av en värmekälla?
• Finns det något som hindrar att luften cirkulerar genom ventilationsgallren?
3. Det finns vatten på kyldelens botten.
• Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.
4. Den invändiga belysningen fungerar inte.
Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande:
• Skilj skåpet från elnätet.
• Om din apparat har en glödlampa, skall du se hur den byts ut i instruktionerna på det bifogade
produktbladet
• Om din apparat har lysdioder skall du kontakta Service.
5. Det bildas onormalt mycket frost i frysdelen.
• Är dörren ordentligt stängd?
• Hindrar livsmedlen som finns i frysdelen att dörren stängs ordentligt?
Blås- och gurgelljud som kommer från kylsystemet är helt normala.
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SERVICE
• fullständig adress
• telefon- och riktnummer.

Innan du kontaktar Service:
1. Försök att åtgärda felet på egen hand med hjälp
av felsökningstabellen.
2. Slå på apparaten igen för att kontrollera om felet
har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut
stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå
och vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Kontakta Service om problemet kvarstår.

Anmärkning:
Omhängning av apparatens dörr som utförs
av Service täcks inte av garantin.

Uppge alltid:
• vilken typ av problem det rör sig om
• modell
• servicenumret (detta nummer finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti
apparaten)

INSTALLATION
• Installera apparaten långt ifrån värmekällor. Om apparaten placeras i ett varmt rum eller i närheten av
värmekällor (värmeelement, spis) eller om den utsätts för direkt solljus ökar energiförbrukningen, vilket
bör undvikas.
• Om apparaten inte kan placeras långt ifrån värmekällor måste följande minsta avstånd respekteras:
- 30 cm från kol- eller gasoleldade spisar;
- 3 cm från elektriska spisar och/eller gasspisar.
• För optimal prestanda förutse:
- ett minimum utrymme på 5 cm över apparaten;
- ett minimumavstånd på 4 cm från den bakre väggen;
- placera de andra närstående möblerna på ett avstånd tillräckligt för att tillåta minimal luftcirkulation
• Placera apparaten på en torr plats med god ventilation. Ställ apparaten i våg. Justera höjden med de
främre fötterna om det är nödvändigt.
• Rengör apparatens insida.
• Sätt i de medföljande tillbehören.
Elektrisk anslutning
• Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.
• Data angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad inuti skåpet.
• Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren accepterar inget
ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar
inte har följts.
• Låt en behörig fackman byta ut eluttaget om stickkontakten och eluttaget inte är av samma typ.
• Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
Att skilja apparaten från elnätet
Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.
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