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 DEL- 1. INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN
Allmänna varningar
VARNING: Håll ventilationsöppningarna i kylen fria från blocker-
ing.
VARNING: Använd inte elektriska apparater eller andra metoder 
för att påskynda avfrostningen.
VARNING: Använd inte andra elektriska apparater inuti kylen.
VARNING: Skada inte kylkretsen.
VARNING: När du positionerar apparaten ser du till att sladden 
inte är klämd eller skadad.
VARNING: Anslut inte flera bärbara uttag eller bärbara nätag-
gregat på baksidan av apparaten.
VARNING: För att undvika personskada eller skador måste en-
heten installeras enligt tillverkarens instruktioner.

Den lilla mängden köldmedium som används i denna kyl är 
miljövänliga R600a (isobutan) och den är brandfarlig och 
explosiv om den antänds i slutna förhållanden.

• Vid bärande och placering av kylen, skada inte kylgaskretsen.
• Förvara inte någon behållare med brännbart material, såsom 

sprayburkar eller brandsläckarpåfyllningspatroner i närheten 
av kylen.

• Denna produkt är avsedd att användas i hushåll såsom;
 - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsplatser
 - lantbruk och av gäster på hotell, motell och andra typer av 
bostäder

 - vandrarhem och bed and breakfast miljöer;
 - catering och annan verksamhet
 - Din kyl kräver en 220-240V, 50Hz strömförsörjning. Använd 
inte någon annan strömförsörjning. Innan du ansluter ditt 
skåp, se till att informationen på produktens typskylt (spän-
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ning och ansluten belastning) matchar strömförsörjningen. 
Om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

• Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och per-
soner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får 
instruktioner angående användning av enheten på ett säkert 
sätt och förstår riskerna. Barn skall inte leka med enheten. 
Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn 
utan övervakning.

• Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och ta ur kylskåp. Barn ska  
inte utföra rengöring eller användarunderhåll av produkten, 
mycket små barn (0-3 år) ska inte använda produkter, små 
barn (3-8 år) förväntas inte använda produkter om inte 
kontinuerlig tillsyn ges, äldre barn (8-14 år) och personer 
med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning kan 
använda produkter om de har lämplig tillsyn och har fått in-
struktioner hur produkten används på ett säkert sätt. Personer 
med stor fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning 
ska inte använda produkter om inte kontinuerlig tillsyn ges.

• En skadad strömsladd/kontakt kan orsaka brand eller ge dig 
en elektrisk stöt. När den är skadad måste den bytas, detta 
bör endast utföras av behörig elektriker.

• Denna produkt är inte avsedd att användas på höjder över 
2000 m.

För att undvika kontamination av mat, följ följande instruk-
tioner:

• Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en 
betydande ökning av temperaturen i produktens fack.

• Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat 
och tillgängliga avloppssystem.

• Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så 
att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
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• Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för förvaring av 
förfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och för att göra 
iskuber.

• En-, två- och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för infrysning 
av färsk mat.

• Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng 
av det, frosta av, rengör, torka och låt dörren stå öppen för 
att förhindra mögelutveckling i apparaten.

Om vattendispensern (gäller vissa modeller) ;
Rengör vattentankar om de inte har använts under 48 timmar; 
spola vattensystemet anslutet till vattenförsörjning om vatten inte 
har använts på 5 dagar
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Säkerhetsvarningar
• Använd inte fler-uttag eller förlängningsladd.
• Anslut inte skadade, trasiga eller gamla pluggar.
• Dra inte i, böj inte och skada inte sladden.

• Denna produkt är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka 
med produkten eller hänga över dörren.

• Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta händer för 
att undvika elektrisk stöt!

• Placera inte glasflaskor eller dryckesburkar i frysen. Flaskor och burkar 
kan explodera.

• Placera inte explosivt eller brandfarligt material i din kylfrys för din 
säkerhet. Flaskor med högre alkoholhalt måste förselgas väl och 
placeras verticalt.

• När du tar is från frysen, rör det inte, is kan orsaka is-brännaskador och 
/ eller nedskärningar.

• Rör inte frusen mat med våta händer! Ät inte glass och isbitar direkt 
efter att du tagit dem ur frysfacket!

Kylfrysar som är gamla eller ur funktion
• Om ditt gamla skåp har ett lås, bryt eller ta bort låset innan du slänger det, eftersom barn 

bli instängda och det kan orsaka en olycka.
  • Gamla kylar och frysar innehåller isoleringmaterial och köldmedium med CFC. 
Se därför till att inte skada miljön när du kasserar ditt gamla skåp.
Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för återanvändning och 
återvinningsändamål.

Observera:
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder apparaten. Vi 

är inte ansvariga för de skador som uppstått på grund av felaktig användning.
• Följ alla instruktioner på produkten och bruksanvisningen och förvara bruksanvisningen 

på en säker plats för att lösa de problem som kan uppstå i framtiden.         
• Denna produkt är gjord för att kunna användas inomhus och för avsedda ändamål.  

Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Sådan användning medför 
att garantin på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för de 
förluster som har inträffat. 

• Denna produkt är gjord för att kunna användas inomhus och för avsedda ändamål. Vårt 
företag är inte ansvarigt för de förluster som uppstått i motsatta fall.
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• Frys inte frusna varor igen efter att ha de har tinat. Detta kan orsaka hälsoproblem som 
matförgiftning.

• Täck inte kylfrysen eller dess övre del. Detta påverkar din kylfrys prestanda.
• Fäst tillbehören i kylfrysen under transport för att undvika skador på tillbehören.

Inställning och användning av din kylfrys
Innan du börjar använda din kylfrys, bör du uppmärksamma följande punkter:

• Driftspänningen för din kylfrys är av 220-240 V vid 50 Hz
• Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av ojordad användning.
• Placera kylfrysen på en plats där det inte utsätts för direkt solljus.
• Produkten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och värme-kärnor, 

och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar.
• Din kylfrys bör aldrig användas utomhus eller lämnas under regn.
• När kylfrysen är placerad intill en frys bör det finnas minst 2 cm mellan 

dem för att förhindra att fukt bildas på utsidan.
• Placera ingenting på ditt skåp, och installera kylfrysen på en lämplig plats, 

så att minst 15 cm tom plats finns på ovansidan.
• De justerbara frambenen bör justeras för att se till att din produkt är jämn och stabil. Du 

kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta bör göras 
innan du placerar mat i skåpet.

• Innan du använder din kylfrys, torka av alla delar med ett milt rengörings-
medel, och skölj sedan med rent vatten och torka. Placera alla 
delar efter rengöring.

• Montera de medföljande distanserna (se produktens baksida) genom att 
vrida den i 90°, såsom visas på figuren, för att förhindra kondensorn 
att vidröra väggen.

• Kylfrysen bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd på högst 75 mm.

Innan du använder din kylfrys
• När det används för första gången eller efter transport, ställ ditt 

kylskåp i upprätt läge i 3 timmar och koppla in det för att möjliggöra ef-
fektiv drift.  Annars kan du skada kompressorn.

• Din kylfrys kan lukta när det används för första gången; lukten kommer att försvinna 
efter en tids användning.
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Information om den nya generationens kylteknik
Kyl och frysar med den nya generationens kylteknik har ett annat 
driftssystem än statiska kyl och frysar. I normala kyl och frysar, 
förvandlas fuktig luft som kommer in i frysen och vattenångan som 
kommer från livsmedlen, till frost i frysutrymmet. För att smälta 
denna frost, med andra ord avfrostning, måste kylen vara frånkop-
plad. För att hålla livsmedlen kalla under avfrostningsperioden, 
måste användaren lagra livsmedlen på annat håll och användaren 
måste ta bort återstående is och frost.
Situationen är helt annorlunda i frysutrymmen som är utrustade 
med den nya generationens kylteknik. Med hjälp av fläkten, 
blåses kall och torr luft som genom frysutrymmet. Som en följd 
av den kalla luften som blåses lätt genom hela utrymmet - även i 
utrymmena mellan hyllorna - fryses livsmedel jämnt och korrekt. 
Och det blir ingen frost.   
Konfigurationen i kylutrymmet kommer att vara nästan samma 
som frysutrymmet. Luften från fläkten som finns i toppen av 
kylutrymmet kyls samtidigt som den passerar genom mellanrum-
met bakom luftkanalen. Samtidigt blåses luft ut genom hålen 
på luftkanalen, så att kylningsprocessen slutförs i kylutrymmet. 
Hålen på luftkanalen är utformade för jämn luftfördelning över 
hela utrymmet.
Eftersom ingen luft passerar mellan frysen och kylutrymmet kom-
mer lukter inte blandas. 
Som ett resultat, din kyl med den nya generationens kylteknik är 
enkel att använda och den ger dig en tillgång till en enorm volym 
och estetiskt utseende.
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 DEL- 2. ANVÄNDARINFORMATION

Visning och kontrollpanel

1 2 3 4 5

66 78910

1. Den är frysens skärm för inställning av värden.
2. Den gör att värdet i frysen kan ändras och att superfrysläge kan aktiveras om så önskas. 
Frysen kan ställas in på -16, -18, -20, -22, -24°C, superfrysning.
3. Den gör att lägena (ekonomi, semester…) kan aktiveras om så önskas.
4. Den är kylens skärm för inställning av värden.
5. Den gör att värdet i kylen kan ändras och att superkylläge kan aktiveras om så önskas. 
Kylning kan ställas in på 8, 6, 5, 4, 2 °C, superkylning. 
6. Det är superkylindikatorn.
7. Det är semesterlägessymbolen.
8. Det är ekonomilägessymbolen.
9. Det är superfrysindikatorn.
10. Det är larmsymbolen.
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Användning av ditt kylskåp

Superfrysläge

Hur skulle det kunna användas?
Tryck på frysinställningsknappen tills superfryssymbolen kommer att synas på skärmen. 
Summern kommer att avge ett pipande ljud. Läget kommer att ställas in.

Under det här läget:
• Kylens temperatur och superkylläget kan justeras. I detta fall fortsätter superfrysläget.
• Ekonomi- och Semesterläge kan inte väljas.
• Superfrysläget kan avbrytas av samma funktion som vid valet.

Superkylläge

Hur skulle det kunna användas?
Tryck på kylinställningsknappen tills superkylsymbolen kommer att synas på skärmen. Sum-
mern kommer att avge ett pipande ljud. Läget kommer att ställas in.

Under det här läget:
• Frysens temperatur och superfrysläget kan justeras. I detta fall fortsätter superfrysläget.
• Ekonomi- och semesterläge kan inte väljas.
• Superkylläget kan avbrytas av samma funktion som vid valet.
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Ekonomiläge

Hur skulle det kunna användas?
• Tryck på "lägesknappen" tills eco-symbolen visas.
• Om ingen knapp trycks in under en sekund. Läget kommer att ställas in. Eco-symbolen 

kommer att blinka 3 gånger. När läget är inställt, kommer summern att avge ett pipande 
ljud.

• Frys- och kyltemperatursegmenten kommer att visa "E".
• Ekonomisymbolen och E kommer att lysa tills läget avslutas.

Under det här läget:
• Frysen kan justeras produkten justeras till fabrikesinställning -18 grader i frysen, 4 grader 

i kylen. När ekonomiläget avbryts, fortsätter de valda inställningsvärdena.
• Kylen kan justeras. När ekonomiläget avbryts, fortsätter de valda inställningsvärdena.
• Lägena superkyl och superfrys kan väljas. Ekonomiläget avbryts automatiskt och det 

valda läget aktiveras.
• Semesterläge kan väljas efter avbrytande av ekonomiläget. Sedan aktiveras det valda 

läget.
•  För att avbryta behöver du bara trycka på knappen läge.

Semesterläge

Hur skulle det kunna användas?
• Tryck på "lägesknappen" tills semestersymbolen visas.
• Om ingen knapp trycks in under en sekund. Läget kommer att ställas in. Semestersym-

bolen kommer att blinka 3 gånger. När läget är inställt, kommer summern att avge ett 
pipande ljud.

• Kyltemperatursegmentet kommer att visa "--".
• Semestersymbolen och "--" kommer att lysa tills läget avslutas.
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Dryckeskylningsläge

När skulle det behöva användas?
Detta läge används för att kyla dryckerna inom en justerbar tid. 

Hur skulle det kunna användas?
• Tryck på frysknappen i 5 sekunder.
• Special animering startar på frysens skärm för värdesintällning och 05 kommer att blinka 

på kylens skärm för värdesinställning.
• Tryck på kylknappen för att justera tiden (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minuter).
• När du väljer tiden blinkar siffrorna 3 gånger på skärmen och summertonen hörs.
• Om ingen knapp trycks in inom 2 sekunder ställs tiden in.
• Nedräkningen börjar från den inställda tiden minut för minut.
• Återstående tid blinkar på skärmen.
• För att avbryta detta läge tryck på frysinställningsknappen i 3 sekunder.

Under det här läget:
• Frysen kan justeras. Frysen fungerar som vanligt. Kyldelens temperatur justeras till strax 

över 10 grader för att förhindra odörer då man är borta en längre tid. Inte lämpligt att förvara 
kylvaror i detta läge. När semesterläget avbryts, fortsätter de valda inställningsvärdena.

• Kylen kan justeras. När semesterläget avbryts, fortsätter de valda inställningsvärdena.
• Lägena superkyl och superfrys kan väljas. Semesterläget avbryts automatiskt och det 

valda läget aktiveras.
• Ekonomiläge kan väljas efter avbrytande av semesterläget. Sedan aktiveras det valda 

läget.
• För att avbryta behöver du bara trycka på knappen läge.
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Temperaturinställningar för kyl

• Initialt temperaturvärde för kylinställningsindikatorn är +4 °C.
• Tryck på kylknappen en gång.
• När du först trycker på knappen, visas det senaste värdet på inställningsindikatorn för 

kylen. 
• Närhelst du trycker på denna knapp, ställs en lägre temperatur in. (+8°C, +6°C, +5°C, 

+4°C, +2°C, superkyl)
• När du trycker på knappen kylinställning tills superkylsymbolen visas, och om du inte 

trycker på någon knapp under 1 sekund, kommer superkylsymbolen att blinka.
• Om du fortsätter att trycka, kommer den att starta om från +8°C.
• Temperaturvärdet som valts innan semesterläge, superfrysläge, superkylläge eller 

ekonomiläge aktiverats förblir detsamma när läget är över eller annulleras. Enheten 
fortsätter att arbeta med detta temperaturvärde.

Skärmsläckarläge

Ändamål
Det här läget sparar energi genom att all belysning på kontrollpanelen stängs av när panelen 
inte används.
Användning

• Skärmsläckarläget aktiveras automatiskt efter 30 sekunder.
• Om du trycker på en knapp när kontrollpanelens belysning är avstängd visas produktens 

aktuella inställningar på skärmen så att du kan göra ändringar om du vill. 
• Om du inte avbryter skärmsläckarläget eller trycker på en knapp inom 30 sekunder förblir 

kontrollpanelen avstängd. 
Inaktivera skärmsläckarläget 

• När du vill avbryta skärmsläckarläget måste du först trycka på en knapp för att aktivera 
knapparna och sedan hålla lägesknappen  (5) intryckt i 3 sekunder.

• Om du vill aktivera skärmsläckarläget igen håller du lägesknappen  (5) intryckt i 
3 sekunder.
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Varningar om temperaturinställningar
• Dina temperaturjusteringar tas inte bort när ett elavbrott sker.
• Det rekommenderas inte att du använder din kylfrys i miljöer kallare än 10°C gällande 

effektivitet.
• Temperaturjusteringar bör göras enligt frekvensen av dörröppningar och mängden livs-

medel som förvaras i kylfrysen.
• Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en justering.
• Ditt kylskåp bör drivas upp till 24 timmar beroende på omgivningstemperaturen, utan 

avbrott efter att ha inkopplats tills dess har svalnat helt. Öppna inte kyl och frys dörrarna 
ofta och placera inte mycket mat i kylskåpet under denna period.

• En 5 minuters fördröjningsfunktion används för att förhindra skador på kompressorn i 
frysen, när du tar ut kontakten och kopplar sedan in den igen för att använda den eller 
när ett elavbrott sker. Din kylfrys börjar fungera normalt igen efter 5 minuter.

• Din kylfrys är avsett för att fungera i omgivningstemperaturintervallerna som anges 
i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges i informationsetiketten Vi 
rekommenderar inte att använda 
ditt skåp utom angivna temperatur-
värdegränser när det gäller kylnings-
effektivitet.

• Denna produkt är utbyggd för att 
användas i en omgivningstemperatur 
mellan 16°C - 43°C.

Temperaturinställningar för frys

• Initialt temperaturvärde för frysinställningsindikatorn är -18°C.
• Tryck på frysinställningsknappen en gång.
• När du trycker på den här knappen blinkar det senast inställda värdet på skärmen.
• När du trycker på knappen, kommer lägre temperatur ställas in (-16°C, -18°C, -20°C, 

-22°C, -24°C superfrys).
• När du trycker på knappen frysinställning tills superfrysymbolen visas, och om du inte 

trycker på någon knapp under 1 sekund, kommer superfryssymbolen att blinka.
• Om du fortsätter att trycka, kommer den att starta om från -16°C.
• Temperaturvärdet som valts innan semesterläge, superfrysläge, superkylläge eller 

ekonomiläge aktiverats förblir detsamma när läget är över eller annulleras. Enheten 
fortsätter att arbeta med detta temperaturvärde.

Klimatklass Omgivningstemperatur
T 16 till 43°C

ST 16 till 38°C
N 16 till 32°C

SN 10 till 32°C
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Tillbehör
Is-tråg

• Fyll upp istråget med vatten och placera 
det i frysutrymmet.

• När vattnet är genomfruset; vrid tråget för 
att frigöra iskuberna.

Flaskhållare
Använd flaskhållaren för att hindra flaskor från att 
glida eller ramla. Den minskar också slamrande 
ljud när dörren öppnas eller stängs.

Fuktregulatorn
Fuktregulatorn i stängt läge gör att färsk frukt och 
grönsaker kan förvaras längre.
Om grönsaksförvaringsutrymmet är helt fullt bör 
fuktregulatorn på framsidan av grönsaksförför-
varingsutrymmet öppnas. När du öppnar det, 
kommer temperatur och luftfuktighet i grönsaks-
förvaringsutrymmet att sjunka.
Om du ser någon kondens på glashyllan, kan du ställa in fuktregleringsplasten i öppet läge.

Visuella och textbeskrivningar på tillbehörsavsnittet kan variera 
beroende på vilken modell du har.

(På vissa modeller)

(På vissa modeller)
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 DEL- 3. PLACERING AV LIVSMEDEL

Kylutrymme
• För att reducera uppbyggnad av frost, placera aldrig vätskor med oförseglade behållare 

i kylutrymmet.
• Låt varm eller het mat svalna före förvaring. Detta bidrar till att minska strömförbrukningen.
• För att undvika frostuppbyggnad se till att inget förvaras så att det vidrör den bakre väggen.
• Det kallaste området i kylen är längst ner. Vi rekommenderar att använda detta område 

för att förvara mat som kan förstöras lätt, såsom fisk, färdigmat, bakade varor eller me-
jeriprodukter. Det varmaste området är den översta hyllan i dörren. Vi rekommenderar 
att du förvarar smör eller ost här.

Frysutrymme
• Frysskåpet klarar infrysning och långtidsförvaring av mat.
• Placera inte färsk mat på båda sidorna om frusen mat då denna kan börja tina.
• Frys in lagom stora potioner så att du ej behöver frysa om tinad mat.
• Förbruka maten i rätt ordning så ingen mat blir liggande för länge.
• Placera aldrig varm mat i frysskåpet. Vänta tills den svalnat.
• Lagra fryst mat; följ alltid informationen på förpackningen om hur länge man kan lagerhålla 

maten. Finns inte information om detta, se kokboken.
• Köpt fryst mat ; kontrollera att maten ej tinat och att förpackningen är hel.
• Fryst mat ska transporteras så att den ej tinar och att kortast möjliga tid flyter mellan 

infrysningarna.
• Om förpackning har mycket rimfrost på sig eller ser svullen ut bör man ej använda maten. 

Kassera.
• Lagringstid är beroende på rumstemperatur, termostatinställning och hur ofta dörren 

öppnas. Överskrid aldrig max lagringstid.
Notera; Att öppna dörren direkt efter att man stängt den är inte så lätt. Detta är inget fel utan 
beror på tryckskillnader. Efter utjämning går det åter lätt.

Viktig anmärkning:
•	 Frysta livsmedel, när de tinats upp, bör tillagas precis som färskvaror. Om de inte tillagas 

efter att ha tinats upp får de ALDRIG frysas in igen.
• Smaken av vissa kryddor som finns i tillagade rätter (anis, basilika, vattenkrasse, vinäger, 

diverse kryddor, ingefära, vitlök, lök, senap, timjan, mejram, svartpeppar, etc.) förändras 
och de antar en stark smak när de förvaras under en lång period. Därför, lägg bara till 
en liten mängd kryddor om du planerar att frysa in, eller så bör önskad krydda läggas till 
efter att maten har tinats.

• Förvaringsperioden för mat är beroende av den olja som används. Lämpliga oljor är 
margarin, kalvfett, olivolja och smör och olämpliga oljor är jordnötsolja och grisfett.
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Avfrostning
• Kylskåpet gör helautomatisk avfrostning. Det vatten 

som samlas som ett resultat av avfrostning passerar 
genom vattenuppsamlingspipen, strömmar in i förångs-
behållaren bakom kylskåpet och avdunstar sig där.

 DEL- 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Se till att du har kopplat bort kontakten till ditt kylskåp innan du påbörjar 
rengöringen.

• Rengör inte enheten med rinnande vatten.

• Du kan torka de inre och yttre sidorna med en mjuk trasa eller en 
svamp med milt rengöringsmedel.

• Ta bort delarna var för sig och rengör med milt rengö-
ringsmedel. Tvätta dem inte i en diskmaskin.

• Använd aldrig lättantändliga, brännbara eller smältande material 
som thinner, bensin eller syra för rengöring.

• Du bör rengöra kondensorn (bakre delen av apparaten) 
med en borste minst en gång om året för att få en effektiv 
energibesparing och ökad produktivitet. 

 STRÖMKÄLLAN MÅSTE KOPPLAS UR.

Avdunstningsfack
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TRANSPORT OCH FLYTTNING DEL- 5.
• Originalförpackningen och skum kan förvaras för återtransport (valfritt).
• Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller starka rep och följa instruk-

tionerna för transporter som finns på förpackningen för återtransport.
• Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakslådor osv.) Eller fixera dem i kylskåpet mot 

stötar, med hjälp av band innan flyttning och transport.
Bär ditt kylskåp i upprätt läge. 

Omplacering av dörren
• Det är inte möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets dörr, om dörrhandtagen är 

installerade på ditt kylskåp från den främre delen av dörren. 
• Det är möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets dörr, om modellen inte har dörr-

handtag.
• Om riktningen på dörren som öppnar ditt kylskåp kan ändras, bör du kontakta närmaste 

auktoriserade service för att förändra öppningsriktningen.

Byta ut LED-remsan

1 eller 2 LED-remsor i kylskåpet används för att lysa upp din apparat. Ring service.
Observera: Antal och placering av LED-listerna kan ändras beroende på modell.
!!! Vissa versioner kan vara utan belysning.

Översida LED-remsa
(I vissa modeller) 

 Vänster / höger sida LED-remsa
 (På vissa modeller)
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 DEL- 6. INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE
Kolla varningarna;
Ditt kylskåp varnar dig om temperaturen för kylen och frysen är i felaktiga nivåer eller när ett 
problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i frysens eller kylens indikator.

TYP AV FEL BETYDELSE VARFÖR VAD DU BÖR GÖRA

E01 Sensorvarning Ring kundservice för att få hjälp 
så fort som möjligt.

E02 Sensorvarning Ring kundservice för att få hjälp 
så fort som möjligt.

E03 Sensorvarning Ring kundservice för att få hjälp 
så fort som möjligt.

E06 Sensorvarning Ring kundservice för att få hjälp 
så fort som möjligt.

E07 Sensorvarning Ring kundservice för att få hjälp 
så fort som möjligt.

E08 Varning för låg spän-
ning

Strömtillförseln till enheten 
har sjunkit under 170 W.

 - Det är inget fel på enheten. Det 
här felmeddelandet förhindrar 
att kompressorn skadas.

 - Spänningen måste ökas så att 
den når önskad nivå igen.

Om varningen fortsätter att visas 
måste du kontakta en behöring 
elektriker

E09 Frysdelen är inte 
tillräckligt kall.

Detta händer ofta efter 
långvariga strömavbrott.

1. Ställ in en kallare temperatur i 
frysen eller aktivera superfrys-
ning.  Felkoden bör försvinna 
när den önskade temperaturen 
har uppnåtts.  Håll dörrarna 
stängda för att uppnå den kor-
rekta temperaturen snabbare.

2. Ta bort eventuella produkter 
som har tinat medan felet kvar-
stod.  De kan användas inom 
en kort tidsperiod.

3. Lägg inte in några färska 
matvaror i frysdelen förrän 
den korrekta temperaturen har 
uppnåtts och felet har lösts.

Om varningen fortsätter att visas 
måste du kontakta en behöring 
elektriker.

E10 Kylskåpsdelen är inte 
tillräckligt kall.

Detta händer ofta efter:
 - Långvariga strömavbrott.
 - Varm mat har placerats i 

kylskåpet.

1. Ställ in en kallare temperatur i 
kylskåpet eller aktivera super-
kylning. Felkoden bör försvinna 
när den önskade temperaturen 
har uppnåtts. Håll dörrarna 
stängda för att uppnå den kor-
rekta temperaturen snabbare. 

2. Töm ytan framför luftkanalshå-
len och undvik att placera mat 
nära sensorn.

Om varningen fortsätter att visas 
måste du kontakta en behörig 
elektriker.  
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Om produkten inte fungerar tillfredsställande kan detta bero på ett mindre fel. Kontrollera 
följande punkter innan du ringer service.

Produkten fungerar ej.

Produkten att;
• Finns ström i uttaget ?
• Har proppen gått ?
• Är vägguttaget trasigt ? Prova med annan elektrisk apparat.

Produkten fungerar ej tillfredställande.

Kontrollera att ;
• Har du för mycket « varma » varor i kylskåpet ?
• Är dörren riktigt stängd ?
• Är gallret på baksidan dammigt ?
• Är ventilationen tillräcklig runt skåpet ?

Oljud;
Kylmedlet cirkulerar i kylskåpet och skapar ett visst ljud, även bubblande ljud då kompressor 
stannat. Detta är normalt. Om ljudet skulle förändras kontrollera ;

• Kylskåpet står stadigt.
• Att kylskåpet står fritt och inte lutar mot något (vägg).
• Tillbehör, varor inne i skåpet vibrerar. Flytta om.

Vatten på botten;

Kontrollera att ;
Dräneringshålet i avfrostningsrännan kan vara blockerat. Rengör.

VIKTIG INFORMATION:
• I händelse av plötsligt strömavbrott eller att kontakten dras ut ur eluttaget kan kompres-

sorskyddsfunktionen aktiveras då gasen i kylsystemet ännu inte är balanserad. 5 minuter 
senare kommer din produkt att starta normalt igen; detta är inget att oroa sig för.

• Koppla ur din kylfrys om du inte kommer att använda den under en längre tid (t.ex. under 
sommarlovet). Rengör din kyl enligt kapitlet om rengöring och lämna dörren öppen för 
att förhindra bildandet av fukt och lukt.

TYP AV FEL BETYDELSE VARFÖR VAD DU BÖR GÖRA

E11 Kylskåpsdelen är för 
kall. Olika orsaker

1. Kontrollera om superkylnings-
läget är aktiverat.

2. Sänk temperaturen i kylskåps-
delen.

3. Kontrollera om ventilerna är 
rena och inte igensatta.

Om varningen fortsätter att visas 
måste du kontakta en behörig 
elektriker.
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• Enheten du har köpt är avsedd för hemanvändning och kan användas endast i hemmet 
och för angivna ändamål.  Den är inte lämplig för kommersiell eller offentlig användning. 
Om konsumenten använder enheten på ett sätt som inte överensstämmer med dessa 
funktioner, betonar vi att tillverkaren och återförsäljaren inte hålls ansvariga för eventuella 
reparationer och fel inom garantitiden.

• Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kontakta en behöring 
elektriker.

 Tips för att spara energi
1– Installera produkten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt solljus och inte i 

närheten av en värmekälla (element, spis etc. ..). Använd annars en isoleringsplatta. 
2– Låt varm mat och dryck svalna utanför produkten. 
3– Vid upptining av frusen mat, placera den i kylskåpet. Den frusna matens låga temperatur 

kommer att hjälpa till att kyla kylutrymmet när den tinar. Så det orsakar energibesparing. 
Om den frusna maten tas ut, orsakar det slöseri med energi

4– När du placerar drycker och vätska måste de täckas. Annars ökar fuktigheten i ap-
paraten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper täckandet av drycker till att 
bevara lukt och smak

5– När du placerar mat och dryck, öppna luckan under så kort tid som möjligt. 
6– Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten (grönsakslåda, 

kyl ... etc).
7– Dörrtätningen måste vara ren och smidig. Byt tätningarna om de är slitna.
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Denna figur har tagits med i informationssyfte om delar och tillbehör till maskinen. 
Delarna kan variera beroende på produktens modell.

 DEL- 7. PRODUKTENS DELAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

12

11

B

A

13

A) Kylskåpsdelen
B) Frys
1) Kontrollpanel
2) Fläkt
3) Kylhyllor
4) Hylla
5) Låda
6) Fryslåda

7) Fryslåda
8) Fryslåda
9) Islåda
10) Glashyllor i frysen
11) Dörrhylla
12) Dörrhylla
13) Dörrhylla
14) Äggbehållare
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