
SVSnabbguide

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.
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).

KONTROLLPANEL
1. Kontrollampa av temperatur (Röd 

larmlampa)
2. Lampa för driftkontroll (Grön lampa)
3. Brytare för larm av öppen dörr
4. Temperaturreglage (termostat)1. 2. 3. 4.

KONTROLLAMPA FÖR TEMPERATUR & DRIFT (GRÖNT & RÖTT 
SKEN)
Vänligen kontrollera att spänningen som anges på typskylten i facket 
motsvarar spänningen i ditt hem. Jordning av denna apparat är 
obligatorisk enligt lag. Tillverkaren tar inget ansvar för personskador 
eller skador på föremål som orsakas på grund av att detta krav inte 
följs.
Om termostaten inte är inställd på symbolen • när apparaten är 
inkopplad, tänds de gröna och de röda lamporna (kontrollpanelen 
1 och 2). Den gröna kontrollampan förblir alltid tänd och indikerar 
att apparaten är i drift. Den röda kontrollampan förblir tänd tills 
den inställda driftstemperaturen har uppnåtts. Den tänds igen när 
temperaturen inne i frysen stiger på grund av frekvent eller långvarig 
dörröppning och när apparaten har fyllts med färsk mat som ska frysas.

BRYTARE FÖR LARM AV ÖPPEN DÖRR
Apparaten är utrustad med ett ljudlarm som låter när dörren lämnas 
öppen.

TEMPERATURREGLAGE (TERMOSTAT) 
Termostaten kontrollerar temperaturen inne i apparaten.  
Position • anger att apparatens drift är avbruten.
Under normala omgivningsförhållanden (temperatur mellan +20°C och 
+25°C), rekommenderar vi att du justerar termostatens kontrollratt till 
mittläget. För att få kallare eller varmare temperaturer än -18°C, vrid 
termostatreglaget till högsta respektive lägsta inställning. Vi påminner 
dig att den inre temperaturen påverkas av apparatens placering, 
omgivningstemperaturen och frekvensen som dörren öppnas. 
Termostatens inställning kan variera för att tillåta dessa faktorer. För 
att kontrollera den lagrade matens temperatur, placera termometern 
(om levererad) under maten; om den är placerad på maten anger den 
endast luftens temperaturen, vilken inte motsvarar din den lagrade 
maten.
Rekommenderad inställning:
Frysdelen: MEDEL
För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och 
förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

FRYSA IN FÄRSKA MATVAROR

Förklaring

FRYSLÅDOR

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

* Finns endast på vissa modeller



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 insidan av frysfacket och torka det noggrant.

4. Tänd för apparaten igen och ställ tillbaka maten. 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 in under en viss tidsperiod anges 
på märkskylten.
Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra 
dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

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

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.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort på 
soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

* Finns endast på vissa modeller
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FELSÖKNING

Felsökning... Möjliga orsaker Lösningar

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
• att termostatvredet inte står på "•".

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.

Apparaten bullrar överdrivet 
mycket.

Aapparaten har inte installerats korrekt. Kontrollera att apparaten står i våg.

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 åtgärd krävs.

Om den röda lampan lyser 
konstant eller blinkar är den 
inre temperaturen för hög.

Aapparaten har inte installerats korrekt. Kontrollera att:
• dörren är inte ordentligt stängd;
• termostatens reglageratt är korrekt inställt (se kapitel 

"Temperaturjustering");
• frysen är inte nära en värmekälla;
• det finns en stor uppbyggnad av frost på de inre väggarna;
• luftflödet är inte begränsat.

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.

* Finns endast på vissa modeller


