
en
it

Instruction Manual
Manuale di istruzioni

pt
nl
fr
sv
de
da
fin
no
ar

Gebruiksaanwijzing
Notice d'Utilisation

Bruksanvisning

Brugsvejledning
Bedienungsanleitung

Käyttöohje
Bruksanvisning

دليل المستخدم
pl Instrukcja użytkowania

FQ60X2PE1
FQ60X2PEAI
FQ60N2PE1
FQ60B2PE1
FQ60XP1

S64STR2P
FQ60XF
N64EU2
FQ60NDF

FQ60BDF
FQ60XDF
FQ60XDAIF



Läs den här bruksanvisningen först!
Kära kund,
Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet från vår produkt som har tillverkats i moderna anläggningar 
med noggranna kvalitetskontroller.
Innan du använder produkten ber vi dig därför att läsa igenom hela bruksanvisningen och att spara den 
som referensmaterial. Om produkten överlåts till annan person ska även bruksanvisningen överlämnas.

Bruksanvisningen säkerställer snabb och säker användning av produkten.
t� Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder produkten.
t� Följ alltid gällande säkerhetsanvisningar.
t� Förvara bruksanvisningen inom räckhåll för framtida användning. 
t� Läs även övriga dokument som medföljer produkten.
Observera att den här bruksanvisningen även kan gälla för andra modeller. Variationer för olika modeller 
är tydligt angivna i bruksanvisningen. 

Symboler och beskrivningar
Den här bruksanvisningen innehåller följande symboler:

C Viktig information och användbara 
tips.

A Varning för risker för liv och eg-
endom.

B Varning för elektrisk spänning.

Produktens förpackningsmate-
rial är tillverkat av återvinnings-
bara material i enlighet med 
våra nationella miljöregler.

.Modellinformationen, som är lagrad t produktdatabasen, 
kan nås från webbsidan och genom att söka för model-
lindentifikationen (*), som finns i energimärkningen.

https://eprel.ec.europa.eu/A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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1. Säkerhets- och miljöanvisningar
Det här avsnittet innehåller 
säkerhetsanvisningar som krävs 
för att förebygga risken för person- 
och materialskador. Underlåtenhet 
att följa dessa anvisningar 
upphäver alla garanti- och 
tillförlitlighetsåtaganden.
1.1. Avsedd användning

A
VARNING:Håll 
ventilationsöppningar i 
apparatens hölje eller i den 
inbyggda strukturen fritt från 
hinder. 

A

VARNING:
 Använd inte mekaniska 
anordningar eller andra 
medel för att påskynda 
avfrostningsprocessen, annat 
än de som rekommenderas 
av tillverkaren.

A VARNING: Skada inte 
kylmedelskretsen.

A
VARNING: Använd inte 
elektriska apparater inuti 
matvaruförvaringsutrymmena
i apparaten, såvida de inte är 
av den typ som rekommenderas 
av tillverkaren.

Denna apparat är avsedd att 
användas i hushåll och liknande 
användning såsom
- personalkök i butiker, kontor och 
andra arbetsmiljöer;

- Bondgårdar och av kunder 
på hotell, motell och andra 
bostadsmiljöer;
- Bed and breakfast-miljöer;
- Catering och liknande icke-
detaljhandelsanvändning. 
Allmän säkerhet
t� Den här produkten är inte 

avsedd att användas av 
personer med nedsatt fysisk, 
psykisk eller mental förmåga, 
av oerfarna personer eller 
av barn. Enheten får bara 
användas av sådana personer 
om de övervakas av en person 
som ger dem instruktioner och 
ansvarar för deras säkerhet. 
Tillåt inte att barn leker med 
denna enhet.

t� Vid felfunktion, koppla ur 
strömkällan.

t� Efter att ha kopplat ur, vänta 
minst fem minuter innan du 
återansluter.

t� Koppla ur produkten när den 
inte används.

t� Rör inte stickkontakten med 
våta händer! Drag inte i kabeln, 
drag alltid i stickkontakten.

t� Anslut inte kylskåpet till ett 
eluttag som sitter löst.

t� Koppla ur produkten före 
installation, underhåll, 
rengöring och reparation.
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Säkerhets- och miljöinstruktioner
t� Koppla ur produkten om den 

inte används under en längre tid 
och plocka ut eventuell mat.

t� Använd aldrig produkten när 
locket till kylskåpets ”elskåp” (1) 
ovanpå eller bakom produkten, 
är öppet.

           

1

t� Använd inte lättflyktiga material 
vid rengöring eller avfrostning 
av kylskåpet. Ånga kan komma 
i kontakt med elektriska delar 
och orsaka kortslutning eller 
elektriska stötar!

t� Rengör inte produkten genom 
att spreja eller hälla vatten på 
den! Risk för elektriska stötar!

t� Vid felfunktion ska produkten 
inte användas eftersom det 
finns risk för elektriska stötar. 
Kontakta auktoriserad service 
innan du gör något.

t� Anslut produkten till ett jordat 
uttag. Jordning måste utföras 
av en behörig elektriker.

t� Om produkten har LED-
belysning som behöver 
bytas,kontakta auktoriserad 
service. Gör likadant vid 
eventuella problem.

t� Rör inte vid fryst mat med 
händerna! Den kan fastna på 
dina händer!

t� Placera inte vätskefyllda flaskor 
och burkar i frysfacket. De kan 
explodera!

t� Placera drycker ordentligt 
stängda i upprätt position.

t� Spreja inte lättantändliga 
material nära produkten, 
det kan orsaka brand eller 
explosion.

t� Förvara inte lättantändliga 
delar eller produkter med 
lättantändlig gas (som sprayer 
osv) i kylskåpet.

t� Placera inte vätskefyllda 
behållare ovanpå produkten. 
Stänkande vatten på en 
strömförande del kan orsaka 
elektriska stötar och risk för 
brand.

t� Det är farligt att utsätta 
produkten för regn, snö, 
sol och vind med tanke på 
elsäkerheten. Förflytta inte 
produkten genom att dra i 
handtaget. Det kan lossna.

t� Var försiktig så att inte någon 
del av dina händer eller kropp 
fastnar i någon av de rörliga 
delarna inuti produkten.
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Säkerhets- och miljöinstruktioner
t� Du får inte kliva på eller luta 

dig mot dörren, lådorna eller 
andra delar av kylskåpet. Det 
skulle få produkten att tippa 
och orsaka skador på delarna.

t� Se till att inte klämma 
strömkabeln.

1.1.1 HC-varning
Om produkten är utrustad med 
ett kylsystem som innehåller 
R600a-gas, var försiktig så att 
du inte skadar kylsystemet och 
dess rör medan du använder 
och förflyttar produkten. Gasen 
är lättantändlig. Om kylsystemet 
är skadat ska produkten hållas 
borta från potentiella eldkällor och 
rummet omedelbart ventileras

. 

C
Typskylten som är 
placerad på insidan till 
vänster indikerar vilken 
gas som används i 
produkten. 

1.1.2 För modeller med 
vattenbehållare
t� Trycket titt ingående vatten ska 

vara minst 90 psi (620 kPa). 

Om vattentrycket överstiger 
80 psi (550 kPa), använd en 
tryckbegränsande ventil i ditt 
huvudsystem. Om du inte vet 
hur du kontrollerar trycket ska 
du fråga en yrkesrörmokare.

t� Om det finns en risk för att 
vattenhammaren påverkas i 
din installation, använd alltid 
en vattenhammarförhindrande 
utrustning i din installation. 
Konsultera en yrkesrörmokare 
om du inte är säker på om 
vattnet påverkar din installation.

t� Installera inte på 
varmvattenintaget. Vidtag 
åtgärder mot frysrisker i 
slangarna. Vattentemperaturens 
driftsintervall ska vara minst 
33°F (0,6°C) och mest 100°F 
(38°C).

t� Använd endast dricksvatten.
1.2. Avsedd användning
t� Denna produkt är utformad 

för hemmabruk. Den är inte 
avsedd för kommersiellt bruk. 

t� Produkten ska enbart användas 
för att lagra mat och dryck.

t� Förvara inte produkter 
som behöver en exakt 
temperaturkontroll (vaccin, 
värmekänslig medicin, 
medicinska förnödenheter osv) i 
kylskåpet.
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Säkerhets- och miljöinstruktioner
t� Tillverkaren ansvarar inte för 

eventuella skador på grund 
av felaktig användning eller 
felhantering.

t� Originalreservdelar kommer 
att tillhandahållas i 10 år efter 
produktens inköpsdatum.

1.3. Barnsäkerhet
t� Förpackningsmaterial är farliga 

för barn och ska därför förvaras 
utom deras räckhåll.

t� Tillåt inte att barn leker med 
produkten.

t� Om produktens dörr har ett lås 
ska nyckeln vara utom räckhåll 
för barn.

1.4. I enlighet med WEEE-direktivet 
och avyttring av avfallsprodukter
 Den här produkten är i enlighet med EUs 
WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten 
har en klassifikationssymbol som elektroniskt avfall 
och elektronisk utrustning (WEEE).

Den här produkten har tillverkats med 
högkvalitativa delar och material som 
kan återanvändas och är passande 
för återvinning. Avyttra inte den 
uttjänta produkten i det normala 
hushållsavfallet eller annat avfall vid 
slutet av dess tjänsteliv. Ta den till en 

återvinningsstation för återvinning av elektrisk- och 
elektronisk utrustning. Vänligen rådgör med ditt 
kommunalkontor för att få mer information om 
dessa återvinningsstationer.

1.5. I enlighet med RoHS-direktivet
Den här produkten är i enlighet med EUs WEEE-
direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga 
och förbjudna material som anges i direktivet.

1.6. Paketeringsinformation
Paketeringsmaterialet för produkten är 
tillverkat av återvunnet material i enlighet 
med nationella miljöbestämmelser. Avyttra 
inte paketeringsmaterial tillsammans med 
hushållsavfall eller annat avfall. Ta det till en 
återvinningsstation för paketeringsmaterial såsom 
angivits av de lokala myndigheterna.
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2 Kyl

*2

*34

5
6

7

*8
9

1

10

11

5

1- Kontroll- och indikatorpanel
2- Ost- och smörhylla
3-  70 mm rörlig dörrhylla
4-  Glashylla för kylfack
5-  Grönsakslåda för kylfack
6- Dörrhylla gallon

7- Kylfack
8- Isboxlåda
9- Multizonsfack glashylla/kylare
10- Frysfack med utdragslåda
11- Multizonsfack
* TILLBEHÖR

C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.
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2 Kyl
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C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.
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3.1 Lämplig placering för installation
Kontakta auktoriserad serviceverkstad för 
produktinstallation. För att förbereda produkten för 
användning, se informationen i bruksanvisningen 
och se till att elinstallation och vatteninstallation 
är lämpliga. Om inte, ring en kvalificerad elektriker 
och tekniker för att få lämpliga arrangemang 
utförda.

B
VARNING: Tillverkaren ska inte hållas 
ansvarig för skador som kan uppkomma 
till följd av procedurer som utförs av 
obehöriga personer.

B
VARNING: Produkten får inte vara 
inkopplad till ström under installationen. 
Annars finns risk för dödsfall eller allvarlig 
personskada!

A
VARNING: :  Om dörrpassagen i rummet 
där produkten ska placeras är för trång 
så produkten hindras att passera, ta av 
rummets dörr och för in produkten genom 
dörren genom att vrida den på sidan. Om 
det inte fungerar, kontakta auktoriserad 
service.

t�1MBDFSB�QSPEVLUFO�QÌ�FO�KÊNO�PDI�QMBO�HPMWZUB�
för att förhindra lutningar.

t� *OTUBMMFSB�QSPEVLUFO�QÌ�FUU�BWTUÌOE�TPN�ÊS�
minst 30 cm från värmekällor, såsom hällar, 
värmekällor och spisar och minst 5 cm från 
elektriska ugnar. 

�t�1SPEVLUFO�GÌS�JOUF�VUTÊUUBT�GÚS�EJSFLU�TPMMKVT�PDI�
fuktiga miljöer.

t�%FU�NÌTUF�GJOOBT�UJMMSÊDLMJH�WFOUJMBUJPO�SVOU�
produkten för att uppnå effektiv användning. Om 
produkten ska placeras i en hålighet i en vägg 
ska du se till att det finns ett avstånd på minst 5 
cm mot innertak och sidoväggar.

t� *OTUBMMFSB�JOUF�QSPEVLUFO�QÌ�QMBUTFS�EÊS�
temperaturen faller under -5 °C.

3.2 Installera plastklämmorna
Plastklämmor som tillhandahålls med produkten 
används för att skapa en luftficka mellan 
produkten och bakre väggen. 

3 Installation

1. För att montera kilarna tar du bort skruvarna på 
produkten och använder skruvarna som finns i samma 
ficka.

2. För in 2 plastklämmor på den bakre 
ventilationsluckan så som visas på bilden.
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Installation

3.3 *Justera fötterna
Om produkten står obalanserad efter 
installationen, justera fötterna på framsidan genom 
att rotera dem åt höger eller vänster
* Ako vaš proizvod nema odeljak za vino ili staklena 
vrata, vaš proizvod nema podesive stalke, već 
fiksirane stalke.

För att anpassa dörrarna vertikalt
Lossa fästmuttern nedtill
Skruva justeringsmuttern (CW/CCW) i enlighet med 
dörrläget 
Dra åt låsmuttern för slutpositionen
För att anpassa dörrarna horisontellt
Lossa fästbulten högst upp
Skruva justeringsbulten (CW/CCW) på sidan i 
enlighet med dörrläget
Dra åt fästbulten högst upp för slutpositionen.

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation

3.4 Elektrisk anslutning

A VARNING: Gör inga anslutningar via 
förlängningskablar eller universalkontakter.

B VARNING: Om strömkabeln skadas måste 
den bytas av en behörig elinstallatör.

C
Om två kylskåp skall installeras intill 
varandra skall det vara ett avstånd på 
minst 4 cm mellan dem.

t� Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för 
några skador som uppkommer om produkten 
används utan att anslutas till jord och elektriska 
anslutningar i enlighet med lokala föreskrifter.

t� Strömkabeln måste vara inom nära räckhåll 
efter installationen.

t� Använd inte färlängningssladdar eller flera 
trådlösa uttag mellan din produkt och 
vägguttaget.

- Övre gångjärnsgrupp är fixerad med 3 skruvar.
- Gångjärnskåpan är fastsatt när kontakterna är 

installerade.
- Sedan fixeras gångjärnskåpan med två skruvar.
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4 Förberedelser
t� Upptining av fryst mat i kylen både sparar 

energi och behåller sig kvaliteten på livsmedel.

C
 Den omgivande temperaturen i rummet 
där du installerar kylskåpet skall vara 
minst 10ºC /50°F. Drift i kallare miljöer 
rekommenderas inte och kan minska 
effektiviteten.

C Kylskåpets insida måste rengöras 
noggrant.

C
Om två kylskåp skall installeras intill 
varandra skall det vara ett avstånd på 
minst 4 cm mellan dem.

4.2 Rekommendationer för 
färskmatsfacket

t� Se till att maten inte kommer i kontakt med 
temperatursensorn  i kylutrymmet. För att 
hålla optimal förvaringstemperatur i facket 
för färskvaror får inte sensorn blockeras av 
livsmedel.

t� Placera inte varm mat eller dryck i produkten.

4.1 Saker att göra för att 
spara energi

A
Att ansluta kylskåpet till system som sparar 
energi är farligt eftersom de kan orsaka 
skada på produkten.

t� För fristående enhet; ‘denna kylenhet är inte 
avsedd att användas dom en inbyggd enhet .

t� Låt inte dörrarna till kylskåpet stå öppna under 
en längre tid.

t� Placera inte varm mat eller varma drycker i 
kylskåpet.

t� Placera inte för mycket mat i kylskåpet. 
Kylförmågan sjunker när luftcirkulationen inne i 
kylskåpet hindras.

t� Placera inte kylskåpet på platser där det 
utsätts för direkt solljus. Installera produkten på 
minst 30 cm avstånd från värmekällor, såsom 
spishällar, ugnar, värmare och spisar och minst 
5 cm från elektriska ugnar.

t� Observera att mat i kylskåpet ska förvaras i 
tillslutna behållare.

t� För att kunna lagra maximalt med mat i 
frysdelen i kylskåpet, har den övre lådan tagits 
bort och placerats på toppen av glashyllan. 
Strömförbrukningen som anges för ditt kylskåp 
har bestämts efter avlägsnande av icematic 
och de övre lådorna för att möjliggöra maximal 
last. Det är starkt rekommenderat att använda 
de lägre lådorna i frysen och multizonutrymmet 
under lastning. 

t� Eftersom varm och fuktig luft inte direkt 
kommer att tränga in i din produkt när 
dörrarna inte är öppna, kommer din produkt 
att optimera sig själv under förhållanden 
som är tillräckliga för att skydda din mat. 
Funktioner och komponenter som kompressor, 
fläkt, värmare, avfrostning, belysning, display 
och så vidare fungerar enligt behovet för att 
konsumera minsta möjliga energi under dessa 
omständigheter.

t� Luftflödet får inte blockeras genom att placera 
mat framför frysen och multizonutrymmets 
fläktar. Livsmedel ska fyllas upp genom 
att lämna minst 5 cm utrymme framför 
skyddsfläktsgallret.
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Förberedelser

4.3 Första användningstillfället
Innan produkten används, se till att alla 
förberedelser har gjorts i enlighet med de 
instruktioner som ges i kapitlen ”Viktiga 
anvisningar om säkerhet och miljö” och 
”Installation”.
t� Rengör kylskåpets insida enligt 

rekommendationerna i avsnittet ”Underhåll och 
rengöring”. Innan du startar kylskåpet, se till att 
innandömet är torrt.

t� Koppla in kylskåpet i ett jordat uttag. 
Interiörbelysningen tänds när kylskåpsdörren 
öppnas.

t� Sätt på kylskåpet under 6 timmar utan att 
placera någon mat i det och öppna inte dörren 
om det inte är absolut nödvändigt.

C
Du kommer att höra ett bullrande ljud när 
kompressorn startar. Vätska och gas inne 
i produkten kan också ge upphov till ljud, 
även om kompressorn inte körs och detta 
är helt normalt.

C
De främre kanterna på kylskåpet kan 
kännas varma. Detta är normalt. De här 
områdena är utformade för att bli varma 
och därmed undvika kondens.
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5 Använda produkten
5.1 Indikatorpanel
Indikatorpaneler kan variera beroende på modellen av din produkt.Ljud- och visuella funktioner för 
indikatorpanelen kommer assistera dig i användandet av kylen. 
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C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.
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1. Snabbkylningsfunktionsindikator
Den slås på när snabbkylningsfunktionen är på.
2. Indikator för kylfackstemperatur
Temperaturen i kylen visas; den kan ställas in på 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3. Fahrenheit-indikator
Det är en Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-
indikationen aktiveras, visas de temperaturinställda 
värdena i Fahrenheit och den relevanta ikonen 
tänds.
4. Tangentlås
Tryck på knapplåsningsläget samtidigt i 3 sekun-
der. Knapplåssymbol
tänds och knapplåsläget aktiveras. Knapparna 
fungerar inte om knapplåsläget är aktiverat. Tryck 
på knapplåsningsläget samtidigt i 3 sekunder. 
Knapplåsikonen släcks och knapplåsläget avslutas.
Tryck på knappen tangentlås om du vill förhindra 
ändring av temperaturinställningen för kylskåpet.

5. Strömavbrott/hög temperatur/felvarning 
Den här lampan tänds under strömavbrott, hög 
temperatur och vid fel. Vid långvariga strömavbrott 
blinkar den högsta temperatur som frysfacket 
uppnår på den digitala displayen. Du ska efter att 
du kontrollerat maten som finns i frysfacket trycka 
på knappen för alarm av för att rensa varningen. 
Se avsnittet ”åtgärder för felsökning” i handboken 
om du ser att den här indikatorn tänds.

6. Filteråterställningsikon
Denna ikon tänds när filtret behöver återställas.

7. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.
8. Jokerinfrysningsikon
Sväva över Jokerinfrysningsknappen med hjälp av FN-
knappen; ikonen kommer börja blinka. När du trycker på 
knappen OK, slås jokerfacksfrysikonen på och fungerar 
som en frys.

9. Indikator för frysfackstemperatur
Temperaturen i frysdelen visas; den kan ställas in 
på -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24.

10. Indikator för snabbfrysningsfunktion
Den slås på när snabbfrysningsfunktionen är på.
11. Fahrenheit-indikator
Det är en Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-
indikationen aktiveras, visas de temperaturinställda 
värdena i Fahrenheit och den relevanta ikonen 
tänds.

12. Knappen för snabbfrysning
Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera 
funktionen Snabbfrysning. Vid aktivering av 
funktionen kyls frysfacket till en lägre temperatur 
än inställt värde.

C
Använd snabbkylningsfunktionen när 
du snabbt vill kyla maten som placerats 
i frysfacket. Om du vill frysa ned stora 
mängder färsk mat rekommenderar 
vi att du aktiverar den här funktionen 
innan du placerar maten i produkten.

C Om du inte avbryter den stängs 
snabbfrysningen av automatiskt efter 
högst 4 timmar eller när frysfacket 
uppnår önskad temperatur.

C Den här funktionen återställs inte 
när strömmen slås på efter ett 
strömavbrott.

13. Filteråterställning
Filtret återställs när snabbfrysknappen hålls 
intryckt i 3 sekunder. Filteråterställningsikon 
aktiveras.

14. FN-knappen
Med hjälp av denna knapp kan du växla mellan de 
funktioner som du vill välja. När du trycker på den 
här knappen, ikonen, vars funktion krävs för att 
aktivera eller inaktivera, börjar denna ikonindikator 
blinka. FN-knappen avaktiveras om den inte trycks 
in inom 20 sekunder. Du måste trycka på knappen 
för att ändra funktionerna igen.
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15. Celsius-indikator 
Det är en Celsius-indikator. När Celsius-
indikationen aktiveras, visas de temperaturinställda 
värdena i Celsius och den relevanta ikonen tänds.

16. OK-knapp
Efter navigering av funktionerna med hjälp av FN-
knappen, när funktionen avbryts via OK, blinkar 
relevant ikon och indikator. På när funktionen är 
aktiverad. Indikatorn fortsätter att blinka för att visa 
ikonen att den är på.
17. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.

18. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.

19. Ställ in ökningsfunktion
Välj aktuellt fack med väljarknappen; fackikonen 
som representerar det aktuella facket börjar blinka. 
Om du trycker på knappen Ställ in ökande under 
denna process, ökar det inställda värdet. Om du 
fortsätter att trycka den i en slinga, återgår det 
inställda värdet till början.

20. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.

21. Inställning av Celsius- och Fahrenheit-
indikator
Sväva över denna knapp med FN-tangenten och 
välj Fahrenheit eller Celsius via OK-knappen. När 
relevant temperaturtyp väljs slås Fahrenheit- och 
Celsiusindikatorn på.

22. Ikon för ismaskin AV
Tryck på FN-tangenten (tills den når isikonen och 
den nedre raden) för att stänga av ismaskinen. 
Ismaskinens av-ikon och funktionsindikatorn 
för ismaskinen börjar blinka när du svävar över 
dem, så du kan förstå om ismaskinen kommer 
slås på eller av. När du trycker på OK-knappen, 
lyser ismaskinsfunktionssymbolen kontinuerligt 

och indikatorn fortsätter att blinka under denna 
process. Om du inte trycker på någon knapp inom 
20 sekunder, kommer ikonen och indikatorn förbli 
tända. Således är ismaskinen avstängd. För att 
slå på ismaskinen igen, sväva över ikonen och 
indikatorn; så kommer både ismaskinens ikon 
och indikatorn börja blinka. Om du inte trycker på 
någon knapp inom 20 sekunder, kommer ikonen 
och indikatorn släckas och ismaskinen kommer 
slås på igen.

C Indikerar om ismaskinen är på 
eller av.

C
Vattenflödet från vattenbehållaren 
stoppas när denna funktion väljs. 
Befintlig is kan dock tas ut ur 
behållaren.

23. Eco-Fuzzy-funktionsikon
Tryck på FN-tangenten (tills den når e-ikonen 
och den nedre raden) för att aktivera eco fuzzy. 
När du svävar över eco fuzzy-funktionsikonen 
och -indikatorn börjar de blinka. På så sätt kan 
du se om eco fuzzy-funktionen kommer aktiveras 
eller avaktiveras. När du trycker på OK-knappen, 
lyser eco fuzzy-funktionssymbolen kontinuerligt 
och indikatorn fortsätter att blinka under denna 
process. Om du inte trycker på någon knapp inom 
20 sekunder, kommer ikonen och indikatorn förbli 
tända. Således aktiveras eco fuzzy-funktionen. För 
att avbryta eco fuzzy-funktionen, sväva över ikonen 
och indikatorn igen och tryck på OK-knappen. 
Således kommer både eco fuzzy-funktionsikonen 
och indikatorn börja blinka. Om du inte trycker på 
någon knapp inom 20 sekunder, kommer ikonen 
och indikatorn släckas och eco fuzzy-funktionen 
kommer att avbrytas.

24. Ikon för semesterfunktion
Tryck på FN-tangenten (tills den når paraply-
ikonen och den nedre raden) för att aktivera 
semesterfunktionen. När du svävar över 
semesterfunktionsikonen och -indikatorn 
börjar de blinka. På så sätt kan du se om 
semesterfunktionen kommer aktiveras eller 
avaktiveras. När du trycker på OK-knappen, 
lyser semesterfunktionssymbolen kontinuerligt 
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och indikatorn fortsätter att blinka under denna 
process. Indikatorn fortsätter att blinka under 
denna process. Tryck på OK-knappen för att 
avbryta semesterfunktionen. Således kommer 
både semesterfunktionsikonen och indikatorn börja 
blinka och semesterfunktionen avbrytas.
25. Jokerkylikon
När du väljer ikonen jokerkylskåp med hjälp av FN-
knappen och trycker på OK-knappen, förvandlas 
jokerfacket till ett kylskåpsfack och fungerar som 
en kylare.
26. Celsius-indikator 
Det är en Celsius-indikator. När Celsius-
indikationen aktiveras, visas de temperaturinställda 
värdena i Celsius och den relevanta ikonen tänds.

27. Ställ in minskningsfunktion
Välj aktuellt fack med väljarknappen; fackikonen 
som representerar det aktuella facket börjar blinka. 
Om du trycker på knappen Ställ in minskande 
under denna process, minskar det inställda värdet. 
Om du fortsätter att trycka den i en slinga, återgår 
det inställda värdet till början.
28. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.

29. Temperaturförändring fackikon
Indikerar det fack där temperaturen ska ändras. 
När temperaturförändring fackikonen börjar blinka 
betyder det att det relevanta facket har valts.

30. Tangentlås
Tryck på knapplåsningsläget samtidigt i 3 sekun-
der. Knapplåssymbol 
tänds och knapplåsläget aktiveras. Knapparna 
fungerar inte om knapplåsläget är aktiverat. Tryck 
på knapplåsningsläget samtidigt i 3 sekunder. 
Knapplåsikonen släcks och knapplåsläget avslutas.
Tryck på knappen tangentlås om du vill förhindra 
ändring av temperaturinställningen för kylskåpet.

31. Valknapp
Använd denna knapp för att välja facket vars 
temperatur du vill ändra. Växla mellan facken 
genom att trycka på denna knapp. Valt fack kan 
ses via fackikonerna (7,17,18,20,28,29). Oavsett 
vilken fackikon som blinkar väljs facket vars 
temperaturinställningsvärde du vill ändra. Sedan 
kan du ändra det inställda värdet genom att trycka 
på fackinställning värdeminskande knapp (27) och 
fackinställning värdeökande knapp (19). Om du 
inte trycker på knappen Välj inom 20 sekunder, 
kommer kabinikonerna slockna. Du måste trycka 
på knappen för att välja ett fack igen.

32. Alarm av-varning
Om det uppstår ett strömavbrott/alarm om hög 
temperatur, ska du efter att du kontrollerat maten 
som finns i frysfacket trycka på knappen för alarm 
av för att rensa varningen.

33. Snabbkylningsfunktionsknapp
Knappen har två funktioner. Tryck snabbt på 
knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen 
Snabbkylning. Snabbkylningsindikatorn slås av och 
återgår till normala inställningar. 

C
Använd snabbkylningsfunktionen 
när du snabbt vill kyla maten som 
placerats i kylfacket. Om du vill 
kyla ned stora mängder färsk mat 
rekommenderar vi att du aktiverar 
den här funktionen innan du placerar 
maten i produkten.

C
Om du inte avbryter den stängs 
snabbkylningen av automatiskt 
efter högst 8 timmar eller när 
kylskåpsfacket uppnår önskad 
temperatur.

C
Om du trycker på 
snabbkylningsknappen upprepade 
gånger med korta mellanrum aktiveras 
det elektroniska kretsskyddet och 
kompressorn startar inte direkt.
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C Den här funktionen återställs inte 
när strömmen slås på efter ett 
strömavbrott.

34. 1 Jokertemperaturindikator
Temperaturinställda värden för jokerfacket visas.
34. 2 Vinkylningsfackets tempaturindikator
Temperaturinställda värden för vinfacket visas.
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Använda produkten
5.2 Indikatorpanel
Indikatorpaneler kan variera beroende på modellen av din produkt.Ljud- och visuella funktioner för 
indikatorpanelen kommer assistera dig i användandet av kylen 

C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.
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1- På/av-funktion
Tryck på knappen På/Av i 3 sekunder för att 
stänga av eller sätta på kylen.
2. Knapp för snabbfrysning
Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera 
snabbfrysningsfunktionen. Vid aktivering av 
funktionen kyls frysfacket till en lägre temperatur 
än inställt värde.

C
Använd snabbkylningsfunktionen när 
du snabbt vill kyla maten som placerats 
i frysfacket. Om du vill frysa ned stora 
mängder färsk mat rekommenderar 
vi att du aktiverar den här funktionen 
innan du placerar maten i produkten.

C Om du inte avbryter den stängs 
snabbfrysningen av automatiskt efter 
högst 4 timmar eller när frysfacket 
uppnår önskad temperatur.

C Den här funktionen återställs inte 
när strömmen slås på efter ett 
strömavbrott.

3. Valknapp
Använd den här knappen för att välja facket vars 
temperatur du vill ändra. Växla mellan facken 
genom att trycka på denna knapp. Valt fack 
kan ses via fackikonerna (6, 25, 24). Oavsett 
vilken fackikon som är påslagen väljs facket vars 
temperaturinställningsvärde du vill ändra. Sedan 
kan du ändra inställningsvärdet genom att trycka 

på knappen för fackets temperaturvärdesjustering 
(4)

4. Temperaturjustering/temperaturminskning
Om nedtryckt minskar temperaturvärdet för det 
valda facket.

5- Snabbfrysningsindikator
Ikonen tänds när snabbfrysningsfunktionen är 
aktiv.

6. Indikator för kylskåpsfack
När den här indikatorn är aktiv visas temperaturen 
i frysfacket på temperaturvärdesindikatorn. 
Frysfacket kan ställas in på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
eller 1°C/46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 
37, 36, 35, 34 eller 33°F  genom att trycka på 
temperaturjusteringsknappen (4).
7. Temperaturvärdesindikator
Visar temperaturvärdet för det valda facket. 
8. Fahrenheit-indikator
Det är en Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-
indikationen aktiveras visas de temperaturinställda 
värdena i Fahrenheit och den relevanta ikonen 
tänds.

9. Jokerkylikon
När du väljer ikonen jokerkylskåp med hjälp av 
FN-knappen (16) och trycker på OK-knappen (17) 
förvandlas jokerfacket till ett kylfack och fungerar 
som en kylare.
10. Jokerfack-ikon
Den visar jokerfackikonen.



20 / 34 SV Kyl / Användarmanual

Använda produkten

C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.3 Indikatorpanel
Indikatorpaneler kan variera beroende på modellen av din produkt.Ljud- och visuella funktioner för 
indikatorpanelen kommer assistera dig i användandet av kylen 

11. Jokerinfrysningsikon
När du väljer ikonen jokerinfrysningsikonen 
med hjälp av FN-knappen (16) och trycker på 
OK-knappen (17) förvandlas jokerfacket till ett 
infrysningsfack och fungerar som en frys.
12. Strömavbrott/hög temperatur/felvarning 
Den här lampan tänds under strömavbrott, hög 
temperatur och vid fel. Vid långvariga strömavbrott 
blinkar den högsta temperatur som frysfacket 
uppnår på den digitala displayen. Du ska efter 
att du kontrollerat maten som finns i frysfacket 
trycka på knappen för alarm av (19) för att rensa 
varningen. 

13. Inställning av Celsius- och Fahrenheit-
indikator
Sväva över denna knapp med FN-tangenten och 
välj Fahrenheit eller Celsius via OK-knappen. När 
relevant temperaturtyp väljs slås Fahrenheit- eller 
Celsiusindikatorn på.

14. Ikon för semesterfunktion
Tryck på FN-tangenten (tills den når paraply-
ikonen) för att aktivera semesterfunktionen. När du 
svävar över semesterikonen börjar den blinka. På 
så sätt kan du se om semesterfunktionen kommer 
att aktiveras eller avaktiveras. När du trycker på 
OK-knappen lyser semesterfunktionssymbolen 
kontinuerligt och semesterfunktionen är 
aktiverad. Tryck på OK-knappen för att 
avbryta semesterfunktionen. Då kommer 
semesterfunktionsikonen att börja blinka och 
semesterfunktionen avbryts.

15. Snabbkylningsfunktionsindikator
Den slås på när snabbkylningsfunktionen är 
aktiverad.
16. FN-knapp
Med hjälp av den här knappen kan du växla mellan 
de funktioner som du vill välja. När du trycker på 
den här knappen kommer ikonen, vars funktion 
krävs för att aktiveras eller avaktiveras, att börja 
blinka. FN-knappen avaktiveras om den inte trycks 
in inom 20 sekunder. Du måste trycka på knappen 
för att ändra funktionerna på nytt.

17. OK-knapp
Efter navigering av funktionerna med hjälp av FN-
knappen, när funktionen avbryts via OK, blinkar 
relevant indikator. När funktionen är aktiverad 
förblir den påslagen. Indikatorn fortsätter att blinka 
för att visa att ikonen är på.
18. Snabbkylningsfunktionsknapp
Knappen har två funktioner. Tryck snabbt 
på knappen för att aktivera eller avaktivera 
snabbkylningsfunktionen. Snabbkylningsindikatorn 
slås av och produkten återgår till normala 
inställningar. 

19. Alarm av-varning
Om det uppstår ett strömavbrott/alarm om 
hög temperatur, ska du efter att du kontrollerat 
maten som finns i frysfacket trycka på knappen 
för alarm av för att avaktivera ikonen för hög 
temperaturvarning (12).  
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20. Filteråterställning
Filtret återställs när larmavstängningsknappen (19) 
hålls intryckt i 3 sekunder. Filteråterställningsikon 
slås av.

21. Eco-fuzzy-funktionsikon
Tryck på FN-tangenten (tills den når e-ikonen) 
för att aktivera eco fuzzy. När du svävar över eco 
fuzzy-ikonen börjar den att blinka. På så sätt 
kan du se om eco fuzzy-funktionen kommer att 
aktiveras eller avaktiveras. När du trycker på 
OK-knappen lyser eco fuzzy-funktionssymbolen 
kontinuerligt under denna process. Om du inte 
trycker på någon knapp inom 20 sekunder förblir 
indikatorn tänd. Således aktiveras eco fuzzy-
funktionen. För att avbryta eco fuzzy-funktionen, 
sväva över ikonen och indikatorn på nytt och 
tryck på OK-knappen. Då börjar eco fuzzy-ikonen 
blinka. Om du inte trycker på någon knapp inom 
20 sekunder kommer ikonen att släckas och eco 
fuzzy-funktionen avbryts.

22. Ikon för avslagen ismaskin
Tryck på FN-knappen (tills den når ikonen) 
för att stänga av ismaskinen. Ismaskinens 
avslagningsikon börjar blinka när du svävar 
över den, så att du kan förstå om ismaskinen 
kommer att slås på eller av. När du trycker på OK-
knappen tänds ismaskinikonen kontinuerligt under 
processen. Om du inte trycker på någon knapp 
inom 20 sekunder, kommer ikonen och indikatorn 
att förbli tända. Således är ismaskinen avstängd. 
För att slå på ismaskinen på nytt svävar du över 
ikonen. Ismaskinens avslagningsikon börjar blinka. 
Om du trycker på OK-knappen släcks ikonen och 
ismaskinen slås på igen.

C Indikerar om ismaskinen är på 
eller av.

C
Vattenflödet från vattenbehållaren 
stoppas när denna funktion väljs. 
Befintlig is kan dock tas ut ur 
behållaren.

23. Filteråterställningsikon
Denna ikon tänds när filtret behöver återställas.

24. Celsius-indikator 
Det är en Celsius-indikator. När Celsius-
indikationen aktiveras visas de temperaturinställda 
värdena i Celsius och den relevanta ikonen tänds.

25. Jokerfacksindikator:
När den här indikatorn är aktiv visas temperaturen 
i jokerfacket på temperaturvärdesindikatorn. 
Jokerfackets inställningsvärden ändras genom att 
trycka på temperaturjusteringsknappen (4).

26. Frysfacksindikator
När den här indikatorn är aktiv visas temperaturen 
i frysen på temperaturvärdesindikatorn. Frysfacket 
kan ställas in på -18, -19, -20, -21, -22, -23 och 
-24° C /0, -2, -4, -6, -8, -10 och -12°F  genom 
att trycka på temperaturjusteringsknappen (4).
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5.4 Indikatorpanel
Med den pekstyrda indikatorpanelen kan du ställa in temperaturen och andra funktioner på kylskåpet. 
Tryck bara på relevanta knappar för funktionsinställningar. 

1- På/Av-funktion
Tryck på knappen På/Av i 3 sekunder för att 
stänga av eller sätta på kylen.
2. Temperaturinställning kyl
Vid nedtryckning minskar temperaturvärdet för det 
valda kylfacket.
3. Temperaturinställning frys
Vid nedtryckning minskar temperaturvärdet för det 
valda frysfacket.
4. Temperaturinställning joker
Vid nedtryckning minskar temperaturvärdet för 
jokerfacket.
5- Snabbfrysningsindikator
Ikonen tänds när snabbfrysningsfunktionen är 
aktiv.

6. Indikator för kylskåpsfack
När den här indikatorn är aktiv visas temperatu-
ren i frysfacket på temperaturvärdesindikatorn. 
Frysfacket kan ställas in på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 eller 
1 °C/46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 
35, 34 eller 33 °F genom att trycka på tempera-
turjusteringsknappen (2).
7. Temperaturvärdesindikator
Visar temperaturvärdet för det valda facket. 

8. Fahrenheit-indikator
Det är en Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-
indikationen aktiveras visas de temperaturinställda 
värdena i Fahrenheit och den relevanta ikonen 
tänds.

9. Jokerkylikon
Denna ikon indikerar att jokerfacket är i kylläge. 
Läget kan ändras genom att trycka in jokerinställ-
ningsknappen (4) i 3 sekunder.
10. Jokerfack-ikon
Den visar jokerfackikonen.
11. Jokerinfrysningsikon
Denna ikon indikerar att jokerfacket är i frysläge. 
Läget kan ändras genom att trycka in jokerinställ-
ningsknappen (4) i 3 sekunder.
12. Strömavbrott/hög temperatur/felvarning 
Den här lampan tänds under strömavbrott, hög 
temperatur och vid fel. Vid långvariga strömavbrott 
blinkar den högsta temperatur som frysfacket 
uppnår på den digitala displayen. Du ska efter 
att du kontrollerat maten som finns i frysfacket 
trycka på knappen för larm av (19) för att rensa 
varningen. 

C
*Valfritt Bilderna i den här användarguiden är schematiska och kanske inte exakt efterliknar din 
produkt. Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra 
modeller.

* (på vissa modeller)



23/ 34 SV Kyl / Användarmanual

Använda produkten
13. Inställning av Celsius- och Fahrenheit-
indikator
Genom att trycka på is av-knappen (18) i 3 sekun-
der kan temperaturenheten ändras mellan Celsius 
och Fahrenheit. När relevant temperaturtyp väljs 
slås Fahrenheit- eller Celsiusindikatorn på.

14. Ikon för semesterfunktion
När du trycker på snabbkylknappen (3 sekunder) 
lyser semesterfunktionssymbolen kontinuerligt och 
semesterfunktionen är aktiverad. Tryck in snabbkyl-
knappen (3 sekunder) för att avbryta semesterfunk-
tionen. Semesterfunktionen kommer då att avbrytas.
15. Snabbkylningsfunktionsindikator
Den slås på när snabbkylningsfunktionen är aktive-
rad.
16. Snabbkylningsfunktionsknapp
Knappen har två funktioner. Tryck snabbt på knap-
pen för att aktivera eller avaktivera snabbkylnings-
funktionen. Snabbkylningsindikatorn slås av och 
produkten återgår till normala inställningar. 

17. Knapp för snabbfrysning
Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera 
snabbfrysningsfunktionen. Vid aktivering av funktio-
nen kyls frysfacket till en lägre temperatur än inställt 
värde.

C
Använd snabbkylningsfunktionen när 
du snabbt vill kyla maten som place-
rats i frysfacket. Om du vill frysa in sto-
ra mängder färsk mat rekommenderar 
vi att du aktiverar den här funktionen 
innan du placerar maten i produkten.

C Om du inte avbryter den stängs snabb-
frysningen av automatiskt efter högst 
4 timmar eller när frysfacket uppnår 
önskad temperatur.

C Den här funktionen återställs inte när 
strömmen slås på efter ett strömav-
brott.

18. Is av-funktionsknapp
Knappen har två funktioner. För att aktivera eller 
inaktivera is av-funktionen, tryck kort in den. 
19. Larm av-varning
Om det uppstår ett strömavbrott/larm om hög 

temperatur, ska du efter att du kontrollerat maten 
som finns i frysfacket trycka på knappen för larm 
av för att avaktivera ikonen för hög temperaturvar-
ning (12).  

20. Filteråterställning
Filtret återställs när larmavstängningsknappen (19) 
hålls intryckt i 3 sekunder. Filteråterställningsikon 
slås av.

21. Eco-fuzzy-funktionsikon
När snabbfrysknappen (17) trycks in i 3 sekunder 
kommer eco-fuzzy-funktionen aktiveras / inakti-
veras. Eco-fuzzy-funktionsikonen kommer vara på 
när funktionen är aktiverad.
22. Ikon för avslagen ismaskin
När is av-knappen (18) trycks in i 3 sekunder 
kommer is av-funktionen aktiveras / inaktiveras. 
Ismaskinsfunktionsikonen kommer vara på när 
funktionen är aktiverad.

C Indikerar om ismaskinen är på 
eller av.

C
Vattenflödet från vattenbehållaren 
stoppas när denna funktion väljs. 
Befintlig is kan dock tas ut ur 
behållaren.

23. Filteråterställningsikon
Denna ikon tänds när filtret behöver återställas.

24. Celsius-indikator 
Det är en Celsius-indikator. När Celsius-
indikationen aktiveras visas de temperaturinställda 
värdena i Celsius och den relevanta ikonen tänds.

25. Jokerfacksindikator:
När den här indikatorn är aktiv visas temperatu-
ren i jokerfacket på temperaturvärdesindikatorn. 
Jokerfackets inställningsvärden ändras genom att 
trycka på temperaturjusteringsknappen (4). 

26. Frysfacksindikator
När den här indikatorn är aktiv visas temperaturen 
i frysen på temperaturvärdesindikatorn. Frysfacket 
kan ställas in på -18, -19, -20, -21, -22, -23 och 
-24° C /0, -2, -4, -6, -8, -10 och -12 °F  genom 
att trycka på temperaturjusteringsknappen (3).
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Frysfacksinställning Kylfacksinställning Anmärkningar

-18 °C 4 °C Det här är den normala rekommenderade 
inställningen.

-20, -22 eller -24 °C 4 °C Dessa inställningar rekommenderas när den 
omgivande temperaturen överskrider 30°C.

Snabbfrysning 4 °C
Används när du vill frysa in mat på kort tid. Din 
produkt återgår till föregående läge när processen är 
över.

-18 °C eller kallare 2 °C
Använd de här inställningarna om du tror att kylfacket 
inte är kallt nog beroende på varma förhållanden eller 
att dörren öppnas ofta.

5.5 Infrysning av färsk mat
t� För att bevara kvaliteten på maten, ska 

den frysas så snabbt som möjligt när 
den är placerad i frysfacket, använd 
snabbfrysningsfunktionen för detta ändamål.

t� Du kan lagra mat längre i frysen när du fryser 
in den medan den är färska.

t� Packa maten som ska frysas och stäng 
förpackningen så ingen luft kan komma in.

t� Se till att du packar din mat innan du lägger 
den i frysen. Använd fryscontainrar, folier 
och fuktsäkra papper, plastpåsar och andra 
förpackningsmaterial istället för traditionella 
förpackningspapper.

t� Märk varje livsmedelsförpackning genom 
att ange ett datum innan infrysning. Du 
kan särskilja färskheten mellan varje 
matförpackning på det här sättet när du öppnar 
frysen varje gång. Förvara mat som frysts in 
först i framdelen av facket för att säkerställa att 
den används först.

t� Fryst mat får inte användas snabbt efter att 
den har tinats och bör aldrig frysas om.

t� Frys inte in för stora mängder på en gång. 

5.6 Rekommendationer för 
bevarande av fryst mat

Facket ska ställas in på minst -18 °C.

1. Placera förpackningarna i frysen så snabbt 
som möjligt efter inköpet för att undvika tining.

2. Kontrollera om datum för ”Används före” och 
”Bäst före” på förpackningen har passerats 
eller inte innan infrysning.

3. Säkerställ att matförpackningarna inte är 
skadade.

5.7 Djupfrysningsinformation
I enlighet med normen IEC 62552 ska produkten 
frysa minst 4,5 kg mat vid omgivande temperatur 
på 25 °C till -18 °C eller lägre inom 24 timmar för 
varje 100-liters frysvolym.
Det går endast att förvara mat under längre tid i 
temperaturer på -18°C eller lägre. 
Du kan bevara färskheten för mat i flera 
månader (vid -18°C eller lägre temperaturer vid 
djupfrysning).
Mat bör inte tillåtas att komma i kontakt med 
tidigare fryst mat för att förhindra delvis tining. 
Koka grönsakerna och dränera vattnet för att 
lagra grönsaker under en längre tid som frysta. 
Efter dränering av vattnet, lägg dem i lufttäta 
förpackningar och placera dem i frysen. Livsmedel 
såsom banan, tomat, sallad, selleri, kokta ägg, 
potatis är inte lämpliga för infrysning. När dessa 
livsmedel är frysta, kommer endast deras 
näringsvärde och smak påverkas negativt. De 
får inte förstöras så att de kan utgöra en risk för 
människors hälsa. 
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5.8 Placering av mat

Frysfackshyllor Diverse fryst mat såsom kött, 
fisk, glass, grönsaker etc.

Hyllor för 
frysfack

Mat i grytor, övertäckta 
tallrikar och stängda 
behållare, ägg (i stängda 
behållare)

Dörrhyllor för 
kylfack

Små produkter och förpackad 
mat eller dryck

Grönsakslåda Grönsaker och frukt

Fack för färsk 
mat

Delikatesser (frukostmat, 
köttprodukter som skall 
konsumeras inom kort tid)

5.9 Varning för öppen dörr
(Denna funktion är valfritt tillbehör)
En ljudsignal hörs om kylskåpsdörren lämnas 
öppen i en minut. Den här varningen blir tyst när 
luckan stängs eller någon av skärmknapparna (om 
någon) trycks in..

5.10 Kylfack
Kylningsfacket låter dig förbereda maten för 
frysning. Du kan även använda dessa fack för 
att förvara mat i en temperatur som ligger några 
grader under kylskåpet.
Du kan öka den inre volymen på kylskåpet genom 
att ta bort några av kylfacken:

1. Dra facket mot dig tills det stoppas.
2. Lyft upp facket cirka 1 cm och dra mot dig själv 

för att ta bort facket från sin plats.

5.11 Grönsakslåda
Grönsakslådan i kylskåpet är utformad för att 
speciellt förvara grönsakerna färska utan att 
de ska tappa fukt. För detta ändamål är kall 
luftcirkulation intensifierad runt grönsakslådan i 
allmänhet. Ta bort dörrhyllorna som ligger emot 
grönsakslådan innan du tar bort grönsakslådan.  

5.12 Fuktkontrollerad 
grönsaksavdelning

(FreSHelf)
(Denna funktion är valfritt tillbehör)
Fuktighetsnivån för grönsaker och frukt hålls under 
kontroll tack vare den fuktighetskontrollerade 
grönsakslådan och maten är garanterad att hålla 
sig fräsch längre.
Vi rekommenderar att du placerar bladgrönsaker 
som sallad och spenat och grönsaker som är 
känsliga för fuktförlust så horisontellt som möjligt 
när du lägger dem i grönsakslådan; inte i ett 
horisontellt läge eller på sina rötter.
När grönsakerna byts ut bör den specifik vikten av 
grönsakerna beaktas. Tunga och hårda grönsaker 
bör läggas mot botten av grönsakslådan och lätta 
och mjuka grönsaker ska placeras överst.
Lämna aldrig grönsakerna inuti grönsakslådan 
i sina påsar. Om de är kvar i sina plastpåsar, 
kommer detta att göra att de ruttnar på kort tid. 
Om du inte vill att grönsaker ska komma i kontakt 
med andra grönsaker av hygieniska skäl, använd 
hushållspapper eller liknande material istället för 
plastpåsar.
Placera inte päron, aprikoser, persikor etc, särskilt 
de frukter som genererar stora mängder av eten, i 
samma grönsaksfall som andra frukter och grön-
saker. Den etylengas som avges av dessa frukter 
kan orsaka annan frukt att mogna snabbare och 
ruttna på kortare tid.
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5.13 Äggbehållare
Du kan installera ägghållaren på önskad dörr eller 
hylla.
Lagra aldrig ägghållare i frysfacket.

 Funktionen för att växla till kyl- eller frysfack 
erbjuds via kylelementet som finns placerat i den 
stängda sektionen (kompressorfacket) bakom 
kylskåpet. Under användning av det här elementet 
hörs ett liknande ljud som från en analog klocka. 
Detta är normalt och inte något fel.

5.16 Blå lampa
(på vissa modeller)
Kylskåpets grönsakslåda är upplyst med ett blått 
ljus. Livsmedel som förvaras i grönsakslådan 
fortsätter sin fotosyntes genom våglängdseffekten 
av blått ljus och därmed bevarar de sin fräschör 
och ökar vitaminhalten.

5.17 Luktfilter
Luktfiltret i luftinsläppet på kylskåpet förhindrar att 
det bildas dålig lukt i kylskåpet.

5.14 Flyttbarmittsektion 
Den roterande mittsektionen är avsedd att förhin-
dra att kall luft i kylskåpet smiter ut. 
1- Tätning finns när dörrarnas packningar trycks 
mot ytan på den rörliga mittsektionen när kyl-
skåpsdörrarna stängs. 
2- En annan anledning till att kylskåpet är utrustat 
med en roterande mittsektion är för att öka net-
tovolymen på kylfacket. Vanliga mittsektioner ger 
ofta en viss volym som inte används.
3-Den flyttbara mittsektionen är stängd när vänstra 
dörren på kylfacket är öppen.
4-Den får inte öppnas manuellt. Den rör sig efter 
platsdelarna på huvudenheten när dörren är 
stängd.

5.15 Kylkontroll förvaringsfack  
Kylskåpets kylfack kan användas i önskat läge 
genom att justera temperaturerna för kyl (2/4/6/8 
°C) eller frys (-18/-20/-22/-24). Du kan ställa 
in önskad temperatur för kylkontrollfacket med 
temperaturinställningsknappen. Temperaturen för 
kylfacket kan ställas in mellan 0 och 10 grader  
ytterligare gentemot kylskåpsdelen och ned till -6 
grader ytterligare för frysfackets temperaturer. 0 
grader används vid längre förvaring av mat och 
charkuteri, och -6 grader används för att förvara 
köttvaror upp till 2 veckor så att det är smidigt att 
skära.
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5.18 Vinkällarfack
(Denna funktion är valfritt tillbehör)
1 – Fyll ditt vinkällarfack 
Wine cellar byggdes för att inrymma upp till 28 frontflaskor + 3 flaskor tillgängliga med hjälp av ett 
teleskopstativ. Dessa angivna maximala kvantiteter ges endast i informationssyfte och motsvarar test 
som utförts med en standardflaska ”Bordelaise 75 cl”.

2- Rekommenderad optimala serveringstemperaturer 
Vårt råd: Om du blandar olika typer av viner, välj en inställning på 12 °C  precis som i en riktig källare. 
För vita viner som ska serveras mellan 6 och 10°, tänk på att sätta in dina flaskor i kylskåp 1/2 timme 
innan servering, kylskåpet kommer att kunna behålla flaskorna vid önskad temperatur. När det gäller 
röda viner, kommer de att värmas upp långsamt vid rumstemperatur när de serveras.
 

16 -17 °C Fina Bordeaux-viner, röda

15 -16 °C Fina Bourgogne-viner, röda

14 -16 °C Grand crus (bra årgångar) av torra vita viner 

11 -12 °C Lätta, fruktiga och unga röda viner

10 -12 °C Roséviner från Provence, franska viner

10 -12 °C Torra vita viner och röda lantviner

8 - 10 °C Vita lantviner

7 – 8 °C Champagne

6-°C Söta vita viner
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3- Förslag avseende öppnande av en vinflaska före provsmakning:

Vita viner Ca 10 minuter före servering

Unga rödviner Ca 10 minuter före servering

Tunga och mogna rödviner Ca 30 till  60 minuter före servering

4- Hur lång tid kan en öppen flaska bevaras?
Ouppdruckna flaskor vin måste vara ordentligt täta och kan bevaras på ett kallt och torrt ställe under 
följande perioder: 

Vit viner rödviner
75 % full flaska 3 till  5 dagar 4 till  7 dagar

50 % full flaska 2 till  3 dagar 3 till  5 dagar

Mindre än 50 % 1 dag 2 dagar

5.19 Använd inre vattendispenser 
och vattendispenser vid dörren

(på vissa modeller)

När du har anslutit kylskåpet till en vattenkälla 
eller byter vattenfilter, spola vattensystemet. 
Använd en robust behållare för att trycka ner 
och hålla vattentanken i 5 sekunder och släpp 
sedan i 5 sekunder. Upprepa tills vatten börjar 
flöda. När vattnet börjar strömma, fortsätt trycka 
ihop och släpp ut dispenserpaddeln (5 sekunder 
på, 5 sekunder av) tills totalt 4 gallon (15 l) har 
dispenserats. Detta kommer att spola luft från 
filtret och vattentanken och förbereda vattenfiltret 
för användning. Ytterligare spolning kan krävas i 
vissa hushåll. När luften rensas ur systemet kan 
vatten sprutas ut ur dispensern.
Låt kylskåpet svalna under 24 timmar och kyl 
vatten. Fördela tillräckligt med vatten varje vecka 
för att bibehålla färsk tillgång.

C
Efter 5 minuters kontinuerlig dosering 
stoppas dispensern med vatten för att 
undvika översvämning. För att fortsätta 
dosera, tryck på dispenserpaddeln 
igen.

5.20 Dispenserar vatten
Håll en behållare under doseringspipen medan du 
trycker på doseringsdynan.
Släpp upp doseringsdynan för att sluta dosera.

C Det är normalt att vattnet i de första glasen 
från pumpen är varmt.

C
Om vattenpumpen inte använts på länge 
ska du hälla bort några glas för att få fram 
färskt vatten.

Vid första användningen måste du vänta ca 24 
timmar för att vattnet ska svalna.
Ta ut glaset en stund efter du tryckt på 
avtryckaren.

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Vattendispenser vid dörren(på vissa modeller)
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5.21 För att använda 
vattendispensern

A

Innan du använder kylen första gången 
och efter att du har bytt ut ditt vat-
tenfilter kan vattenavgivaren avge 
vattendroppar. För att förhindra att 
vattnet droppar eller läcker ur dispen-
sern, blöd luften från systemet genom 
att dispensera 5-6 liter (ca 20 liter) 
vatten genom vattentanken före första 
användningen och varje gång du byter 
vattenfilter. Detta kommer att ta bort 
eventuell luft som fångats i systemet 
och stoppa vattentanken från att läcka. 
Att kontrollera kopplingspositionen och 
rakheten hos vattenlinjen på baksidan 
av enheten kommer att krävas om det 
finns ett hinder i vattenflödet. 

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

Inbyggd vattendispenser(på vissa modeller)

 

C
Om din vattendispenserare läcker bara några 
droppar vatten efter att du har distribuerat lite 
vatten, är det normalt.

5.22 Ismaskin 
(på vissa modeller)
För att få is från ismaskinen, fyll vattenbehållaren i 
kylutrymmet med vatten upp till maxnivån. 
Isbitar i islådan kan fästa vid varandra och bli en 
klump på grund av varm och fuktig luft efter cirka 
15 dagar. Detta är normalt. Om du inte kan bryta 
sönder klumpen kan du tömma isbehållaren och 
göra om isen igen. 

C
Det rekommenderas att byta  vattnet  
i  vattenbehållaren om det hålls  i  
vattenbehållaren under mer än 2-3 
veckor. 

C
Konstiga ljud du hör från kylskåpet 
med 120-minuters intervall är ljudet av 
isbildning och hällning. Detta är normalt.

C
Om du inte vill göra is trycker du på ikonen 
Is av för att stoppa ismaskinen för att spara 
energi och därmed förlänga livslängden för 
ditt kylskåp.

C
Det är normalt att några droppar vatten 
droppar från dispensern efter att vatten har 
tagits.
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5.23 Isbehållare
(på vissa modeller)
Vrid ratten 90 grader moturs. 
Iskuberna i behållarna faller ned i 
islagringsbehållaren nedan. När vattnet fryst till is.
Du kan ta ut isbehållaren och servera iskuberna. 
Om du vill kan du förvara iskuberna i ett isfack.

Isfack 
Isfacket är endast avsett för att samla iskuber. Häll 
inte i vatten i det. Då kan det gå sönder.
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6.  Underhåll och rengöring
Att rengöra produkten regelbundet kommer 
förlänga dess tjänsteliv.

B VARNING: Koppla bort strömmen 
innan du rengör kylen.

t� Använd inte skarpa, skrapande verktyg, tvålar, 
rengöringsmateiral, rengöringsämnen, gaser, 
bensin, lack och liknande ämnen för rengöring.

t� För icke-No Frost-produkter kan vattendroppar 
och frost upp till en fingerbredd högt 
förekomma på den bakre väggen av 
kylutrymmet. Rengöra den inte; använd aldrig 
olja eller liknande medel på den.

t� Använd endast lätt fuktad mikrofibertrasa 
för att rengöra produktens yta. Svampar och 
andra typer av rengöringsprodukter kan repa 
produktens yta.

t� Smält ner en tesked karbonat i vattnet. Fukta 
en trasa i vattnet och vrid ur. Torka rent 
enheten med den här trasan och torka av 
ordentligt.

t� Var noga med att hålla undan vatten ifrån 
lamplocket och över de elektriska delarna.

t� Rengör dörren med hjälp av en blöt trasa. Ta 
bort alla saker inuti och ta bort dörren och de 
isatta hyllorna. Lyfte upp dörrhyllorna för att 
ta bort dem. Rengör och torka hyllorna, fäst 
dem sedan igen genom att låta dem glida på, 
ovanifrån.

t� Använd inte klorerat vatten eller 
rengöringsprodukter på de externa utorna och 
krombeklädda delarna av produkten. Klorin 
kommer att orsaka rost på sådana ytor.

t� Använd inte vassa och skrapande verktyg, 
eller tvål, rengöringsmedel för hemmabruk, 
rengöringsmedel, bensin, bensen, vax eller 
liknande, klistermärkena på plastdelarna 
lossnar då och deformering kan ske. Använd 
varmt vatten och en mjuk trasa för rengöring, 
torka sedan rent.

6.1. Förhindra obehagliga dofter
Produkten är tillverkad av doftfria material. Men, 
ha man mat i avdelningarna och inte rengör noga i 
de interna utrymmena kan det leda till dofter.
För att undvika detta, rengör insidan med kolsyrat 
vatten var 15:e dag.
t� Ha maten i slutna behållare. Mikroorganismer 

kan spridas utifrån de livsmedel som inte är 
täckta och orsaka dofter.

t� Ha inte utgångna och gamla livsmedel i kylen.

6.2. Skydda plastytor
Olja som spills på plastytor kan skada ytorna och 
måste rengöras direkt med varmt vatten.
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vivo7. Felsökning
Kolla den här listan innan du kontaktar 
servicestället. Genom att göra detta kan du bespara 
dig både tid och pengar. Den här listan inkluderar 
de vanligaste klagomålen som inte är relaterade till 
felaktig tillverkning eller materialfel. Vissa funktioner 
som anges här i kanske inte gäller din produkt.
Kylen fungerar inte.
t� Strömkabeln är inte isatt ordentligt. >>> 

Fäst den ordentligt i uttaget.
t� Säkringen som är ansluten till uttaget har 

gått sönder. >>> Kontrollera säkringen.
Kondensation på sidoväggen i kylfacjet 
(FLERZON, COOL, CONTROL och FLEXI 
ZONE.).
t� Dörren öppnas för ofta >>> öppna inte 

dörren så ofta.
t� Miljön är för fuktig. >>> Installera inte 

produkten i en fukrig miljö.
t� Livsmedel som innehåller vätskor står 

förpackade i förpackningar som inte 
är förslutna. >>> Ha livsmedlen som 
innehåller vätskor i burkar med lock.

t� Produktens dörr är öppen. >>> Ha inte 
produktens dörr öppen länge.

t� Termostaten är inställd på för låg 
temperatur.  >>> Ställ in termostaten på 
rätt temperatur. 

Kompressorn fungerar inte.

t� Om det plötsligt sker ett strömavbrott 
eller om du drar ur kontakten och sätter 
i den igen kan fastrycket i produktens 
kylsystem komma i obalans och 
det utlöser kompressorns termiska 
skyddsmekanism. Produkten kommer 
start om efter cirka 6 mintuer. Om 
produkten inte startar om efter den här 
tiden, kontakta servicestället.

t� Avfrostning är aktiv. >>> Detta är normalt 
för en fullt automatiskt avfrostande 
produkt. Avfrostningen utförs regelbundet.

t� Produkten är inte ansluten. >>> 
Kontrollera att strömkabeln är ansluten.

t� Temperaturinställningen är inkorrekt. 
>>> Välj lämplig temperaturinställning.

t� Strömmen är av. >>> Produkten kommer 
fortsätta att drivas normalt när strömmen 
återkommer. 

Kylens driftsljud ökar vid användning.
t� Produktens dirftsutförande beror på den 

omgivande temperaturens variationer. 
Detta är normalt och inte ett fel. 

Kylen kör för ofta eller för länge.
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Felsökning
t� Den nya produkten kan vara större än 

den föregående. Större produkter kommer 
köra under längre perioder.

t� Rumstemperturen kan vara hög. >>> 
Produkten kommer normalt köra under 
längre perioder i högre rumstemperatur.

t� Produkten kan ha anslutitis nyligen eller 
ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. 
>>> Produkten kommer ta längre tid 
att nå den angivna temperaturen när 
den nyligen har anslutits elle rom nya 
livsmedel placerats i den. Det är normalt.

t� Stora kvantiteter med varm mat kan 
nyligen har placerats i produkten. >>> 
Placera inte varm mat i produkten.

t� Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta 
eller länge. >>> Den varma luften rör sig 
inne i produkten och orsakar att den körs 
längre. Öppna inte dörrarna för ofta.

t� Frys- eller kyldörrarna kan vara på glänt. 
>>> Kontrollera att dörrarna är helt 
stängda.

t� Produkten kan vara inställd på en för låg 
temperatur. >>> Ställ in temperaturen på 
en högre grad och vänta på att produkten 
ska nå den justerade temperaturen.

t� Kyl- eller frys-dörrens list kan vara 
smutsik, sliten, trasig eller inte rätt fäst. 
>>> Rengör eller byt ut listen. Skadad/
riven dörrlist kan få produkten att köra 
unde rlängre perioder för att hålla den 
aktuella temperaturen.

Frysens temperatur är mycket låg, men 
kyltemperaturen är ok.
t� Drysfackets temperatur är inställt på en 

mycket låg  nivå. >>> Ställ in frysfackets 
temperatur till en högre grad och 
kontrollera igen.

Kylens temperatur är mycket låg, men 
frystemperaturen är ok.
t� Kylfackets temperatur är inställt på en 

mycket låg  nivå. >>> Ställ in kylfackets 
temperatur till en högre grad och 
kontrollera igen.

Livsmedlen som är i kylfackets lådor är 
fryst.

t� Kylfackets temperatur är inställt på en 
mycket låg  nivå. >>> Ställ in frysfackets 
temperatur till en högre grad och 
kontrollera igen.

Temperaturen i kylen eller frysen är för 
hög.
t� Kylfackets temperatur är inställt på 

en mycket hög  nivå. >>> Kylfakcets 
temperaturinställning påverkar frysfackets 
temperatur. Förändra kylens eller 
fysens facktemperatur och vänta till det 
berörda facket har nåt den justerade 
temperaturen.

t� Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta 
eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för 
ofta.

t� Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng 
dörren helt.

t� Produkten kan ha anslutitis nyligen eller 
ett nytt livsmedel kan ha placerats i 
kylen. >>> Det är normalt. Produkten 
kommer ta längre tid att nå den angivna 
temperaturen när den nyligen har 
anslutits elle rom nya livsmedel placerats 
i den. 

t� Stora kvantiteter med varm mat kan 
nyligen har placerats i produkten. >>> 
Placera inte varma livsmedel i produkten.

Skakningar eller ljud
t� Underlaget är inte i nivå eller hållbart. 

>>> Om produkten skakar när den 
rörs långsamt, justera ställen för att 
balansera produkten. Kontrollera också att 
underlaget är hållbart att bära produkten.

t� Allt som placeras på produkten kan 
orsaka ljud. >>> Ta bort allt som är 
placerat på produkten.

Produkten låter som flytande vätska 
sprayande m.m.
t� Produktens drift innehåller vätske- och 

gasflöden. >>> Detta är normalt och inte 
ett fel.

Det låter som vind blåser ifrån 
produkten.
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Felsökning
t� Produkten använder en fläkt i 

kylprocessen. Detta är normalt och inte 
ett fel.

Det är kondensations på produktens 
interna väggar.
t� Varmt eller fuktigt väder kommer öka 

isbildningen och kondensationen. Detta är 
normalt och inte ett fel.

t� Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta 
eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för 
ofta, om den är öppen, stäng dörren. 

t� Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng 
dörren helt.

Det är kondensationen på produktens 
exteriör mellan dörrarna.
t� Det omgivande vädren kan vara fuktigt, 

det är ganska vanligt i fuktigt väder. >>> 
Kondensationen kommer att försvinna när 
fuktigheten minskar. 

Interiören luktar illa.
t� Produkten rengörs inte regelbundet. 

>>> Rengör interiören på produkten 
degelbundet genom att använda svamp, 
varmvatten och kolsyrat vatten.

t� Vissa hållare och paketeringsmaterial kan 
orsaka dofter.  >>> Använd hållare och 
paketeringsmaterial utan dofter.

t� Livsmdelen placerades i behållare som 
inte förseglats. >>> Ha maten i slutna 
behållare. Mikroorganismer kan spridas 
utifrån de livsmedel som inte är täckta 
och orsaka dofter.

t� Ta bort alla utgågna eller gamla livsmedel 
ifrån produkten.

Dörren stängs inte.
t� Livsmedelspaket kan blockera dörren. 

>>> Placera om sakerna som blockerar 
dörren.

t� Produkten står inte helt rakt på 
underlaget. >>> Justera ställen för att 
balansera produkten.

t� Underlaget är inte i nivå eller hållbart. 
>>> Kontrollera att underlaget är hållbart 
att bära produkten.

Grönsakslådan sitter fast.

t� Livsmedlen kan ha kommit i kontakt med 
övre delen av lådan. >>> Omorganisera 
livsmedlen i lådan.

A VARNING: Om problemen fortgår 
efter att du följt instruktionerna i det 
här avsnittet, kontakta din återförsäljare 
eller godkända serviceställe. Försök 
inte reparera produkten.
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