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Inledning

Notering av viktiga uppgifter
angivna inuti kylskapet eller langst bak i
kylutrymmet. Dessa nummer ar unika for denna enhet och anvands inte av nagot
Modell- och serienumrena finna
annat

kylskap. Du bor skriva upp informationen som anges nedan och behalla
som ett inkopsbevis. Hafta fast kvittot har.

denna anvandarhandbok

Inkopsdatum

:

Aterforsaljare
Aterforsaljarens adress
Aterforsaljarens telefonnummer

:

Modellnummer

:

Serienummer

:

:

:

Viktig sakerhetsinformation
Innan det anvands maste detta kylskap vara korrekt installerat och
installationsanvisningarna i detta dokument.
Dra aldrig ur natkontakten genom att dra i
rakt ut fran vagguttaget.

sjalva natkabeln.

Om du flyttar apparaten bor du vara uppmarksam
eller skadar den pa nagot annat satt.
Nar

kylskapet

om

dina hander ar

pa att

placerat enligt

Ta tag i natkontakten och dra

du inte rullar over natkabeln

ytorna i frysutrymmet, sarskilt
pa de mycket kalla ytorna i

startats bor du undvika att vidrora de kalla

fuktiga eller vata.

Huden kan fastna

frysutrymmet.
Dra ut natkabeln fran vagguttaget innan rengoring eller andra atgarder. Ror aldrig
natkabeln eller natkontakten med vata hander eftersom det kan leda till att du far
elstot och skadas.

en

Natkabeln far aldrig skadas, behandlas, bojas for mycket, dras ut eller tvinnas. Averkan
pa natkabeln kan leda till brand eller en elstot. Du ar inte saker pa att apparaten ar
korrekt jordad.
Placera aldrig
och utvidgas.

Stick

aldrig

glasforemal i frysen

ga sonder nar innehallet fryser till

in handerna i isladan for den automatiska ismaskinen. Du kan skadas.

Denna apparat ar inte avsedd for
personer utan oversikt.

Unga barn

eftersom de kan

bor hallas under

anvandning

uppsikt

av

sma barn eller

alderdomssvaga

for att sakerstalla att de inte leker med apparaten.

Lat aldrig nagon klattra, sitta, sta eller hanga pa forfriskningsluckan. Det kan
kylskapet och aven fa det att tippa, vilket kan orsaka svara personskador.

Anvand inte

Om

bor kylskapet anslutas till ett eget eluttag for att undvika att det och andra
eller
apparater
lampor orsakar overbelastning vilket kan leda till stromavbrott.

forlangningssladd

Utbyte

av

mojligt

Kylskapet/frysskapet maste vara sa placerat
om en olycka skulle handa.

Natkontakten maste
vara

skada

att natkontakten ar

atkomlig

och latt kan

atkomlig

dras ut

natsladd

Om natsladden skadas maste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad
eller av pa annat satt kvalificerad person for att undvika olycksrisk.
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Inledning
Varning, barn kan
stangas in

FARA: risk att barn blir

instangda i kylskapet.
slanger din gamla kyl eller frys bor du vidta foljande atgarder:
Ta bort dorrarna men lamna kvar hyllorna sa att det blir svarare for barn att klattra in.
Denna apparat ar inte avsedd for anvandning av sma barn eller alderdomssvaga
Innan du

personer utan oversikt.
Unga barn bor hallas under

uppsikt

for att sakerstalla att de inte leker med apparaten.

Forvara eller anvand inte bensin eller andra

Forvara inte

eller

nagon

annan

lattantandliga amnen

i narheten

av

denna

apparat.

en kortslutning minskar jordning risken for en elstot genom att tillhandahalla en
avledningsledning for den elektriska strommen.
For att undvika mojliga elstotar skall denna apparat vara jordad. Felaktig anvandning av
jordkontakten kan leda till en elstot. Radfraga en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker om du inte forstar jordningsinstruktionerna fullstandigt eller om du ar
tveksam till om apparaten ar korrekt jordad.

Vid

Jordning

Identifiering av delar
Frysutrymme

Kylutrymme
Utrymme for mjolkprodukter
Lampa

Dorrfack

Hylla

Automatisk
ismaskin

Dorrfack

Lampa

Vinstall

(tillval)

Hylla
Lada for tilltugg och snacks

Forfriskningscentral
(tillval)

Hylla
(stal eller glas)

Agglada
Gronsakslada

Dorrfack

Dorrfack

Hylla
Lada

(1

or

Gronsakslada/Kottlada

2)

Dorrfack

Reglage for
fuktighetsinstallning
Omvandlingsreglage
(kott/gronsaker)

Sockellist

OBS
?

Om du saknar delar till din
anvands i andra modeller

modeller).
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apparat kan det

vara

(exempelvis ingar

inte

sa att det ar delar

som

endast

"Forfriskningscentralen" i

alla

Installation

Lampliga installationsplatser
Valj

en

bra

1. Placera

plats

skapet

dar det ar latt och

bekvamt att anvanda.
2. Undvik att

placera skapet

nara

varmekallor, i direkt solljus eller i

fuktig miljo.

utrymme
over

3. Luft maste kunna cirkulera runt

skapet

Meran5cm

skapet

utrymme bakom

skapet

for att det skall

fungera
kylskapet ar placerat
fordjupning i vaggen skall det

effektivt. Om
en

Placera skapet pa
lampligt avstand

Mer an
30 cm

en

finnas minst 30

cm

eller

mer

i

fritt

utrymme ovanfor kylskapet och 5
cm eller mer fritt utrymme bakom

skapet mot vaggen. Kylskapet bor
vara upphojt 2,5 cm fran golvet,
sarskilt om golvet ar belagt men nagon
4. For att undvika vibrationer maste

form

av

matta.

kylskapet sta helt plant.

5. Installera inte apparaten i ett utrymme dom haller
forsamra apparatens prestanda.
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lagre temperatur

an 5 °C. Det kan

Installation

Ta bort dorrarna
risk for elstot
Dra ut kylskapets natkabel innan installationen.
Gors inte detta kan det resultera i dodsfall eller

Varning

Varning,

allvarlig personskada.

Om dorren in till installationsplatsen ar for
trang kan du avlagsna apparatens dorrar och
fora in den i sidled.

Avlagsna

Sockellist

Avlagsna sockellisten genom att lyfta uppat och dra
sedan upp vattenledningen medan du trycker pa
omrade | som visat i figuren till hoger.

sockellisten och

vattenledningen

Vattenledning

OBS!
?

Om

ledningsanden

ar deformerad eller sliten
Gangjarns
skydd

skar du bort den delen.

Avlagsna
frysskapets dorr

1) Avlagsna gangjarnsskyddet genom

att ta

Ovre
gangjarn

loss skruvarna. Ta sedan loss alla

anslutningskablar

utom

Anslutningskablar

jordkabeln.

Jordkabel

Ovre gangjarn

Fastanordning

2) Avlagsna fastanordningen genom att rotera
den motsols (|) och sedan lyfta upp det ovre
gangjarnet (~).
OBS!
?

Nar du avlagsnar det ovre gangjarnet bor du
forsiktig sa att dorren inte faller framat.

vara

3) Avlagsna frysskapets dorr genom

att lyfta
uppat. Denna gang skall dorren lyftas
upp tillrackligt mycket for att vattenledningen

den

att

skall kunnas dras ut helt.
Lagre

g onggarn

Tillrackligt for
vattenledningen

skall kunna dras
ut helt

OBS!
?

Flytta kylskapsdorren
Var forsiktig sa att du

till den

plats dar apparaten skall
vattenledningsroret.

1) Lossa skruvarna i gangjarnsskyddet

Avlagsna
kylskapsdorren

installeras och

lagg

den ned.

inte skadar

och ta

bort det. Ta bort alla eventuella

anslutningskablar,

utom

jordkabeln.
Anslutningskablar

2) Avlagsna fastanordningen genom att rotera
den medsols (|) och ta sedan bort det ovre
gangjarnet genom att lyfta det uppat (~).

3) Avlagsna kylskapsdorren genom

att

Ovre gangjarn

lyfta den

uppat.
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Lagre

g onggarn

Fastanordning

Installation

Flytta kylskapet genom
figuren till hoger.

Flytta kylskapet

dorren i sidled

som

visat i

Satta tillbaks dorrarna
Montera dem i omvand

ordning jamfort

med

borttagningen

nar du fort in dem till

installationsutrymmet.

Installation
Innan installation

?

?

?
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ror for vattentillforsel

For att den automatiska ismaskinen skall fungera kravs ett vattentryck pa
147~834kPa. (Dvs. en pappersmugg (180 cm3) fylls helt inom 3 sekunder.)

Om vattentrycket inte nar 147 kPa ar det nodvandigt att kopa en separat tryckpump
for att erhalla normal funktion pa ismaskinen och tillforseln av kallt vatten.
Den sammanlagda langden pa vattenledningen skall vara under 12 meter. Var
forsiktig sa att ledningen inte bojs. Om tuben ar 12 meter eller langre kan det leda
till problem med vattentrycket pa grund av trycket fran avrinningsvattnet.
Installera vattenledningsroret
varmekallor.

pa en plats

?

Anslut

drickvattensuttag.

?

Se instruktionerna for vattenfiltret for installation.

?

Varning

av

ledningen

direkt till ett

som

inte ar utsatt for

nagra direkta

Installation

Hojdjustering
Om dorren till

Justera dorrens hojd genom att fora in en platt skruvmejsel i
skruven for hojdjustering och vrida den medsols (|).

frysutrymmet ar
lagre an dorren
till kylutrymmet

en

skara pa den vanstra

en

skara pa den hogra

|

Om dorren till

Justera dorrens hojd genom att fora in en platt skruvmejsel i
skruven for hojdjustering och vrida den medsols (|).

frysutrymmet ar
hogre an dorren
till kylutrymmet

|

Dorrarna kommer att

Efter
av

installning
dorrhojden

skruven for

var

hojdjustering.

enkla att

stanga

hojer skapets framsida
stangs ordentligt kan skapets

om

Om dorrarna inte

du

lite med
funktion

paverkas.
1. Torka bort allt damm

Sedan

som

ansamlats under transporten och

rengor skapet

ordentligt.
2. Installera tillbehor

De ar

forpackade

som

isladan, forangningsbricka osv. pa ratt platser.

tillsammans for att forhindra att de skadas under transporten.

3. Anslut natsladden till uttaget. Anvand inte
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samma

uttag till flera apparater.

Anvandning
Start
Forsta gangen du startar kylskapet bor du lata det sta 2-3 timmar innan du
det med farsk eller fryst mat.
Om apparaten stangs av bor du vanta 5 minuter innan den startas igen.

Stalla in temperatur och funktioner
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borjar fylla

Anvandning
kan

Temperaturen

justeras i frysdelen och kylskapsdelen

Justering av
temperaturen i
frysdelen

Justering av
temperaturen i
kylskapsdelen

knappen trycks andras installningen i foljande steg: (Medium svag)
(Medium stark)
(Stark)
(Svag)
(Medium svag).
Nar

?

Den faktiska

typen
?

Dispenservaljaren

av

innertemperaturen i skapet

varierar beroende

pa mangden

mat, eftersom den visade temperaturinstallningen ar

valja

Valj vatten,
trycka pa

vatten eller is.

krossad is eller iskuber genom att
som du onskar.

DISPENSER

Tryck pa knappen helt latt genom att halla och
trycka in muggen/glaset.
Mittlinjen ar upplyst for den valda funktionen
"Tak!" hors 5 sekunder efter att isen borjar
komma ut. Det betyder att isutslappet har
stangts.

Tryckknapp

?

?

Referens

:

Vanta i 2-3 sekunder for att fa med de sista isbitarna
eller vattendropparna innan muggen tas bort fran
tryckknapparna efter dispensering av is eller vatten.
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och

slut- eller

maltemperatur, inte den faktiska temperaturen i skapet.
Kylfunktionen ar svag under den forsta tiden. Stall in temperaturen enligt
efter att kylskapet varit igang minst 2-3 dagar.

Man kan

?

en

ovan

Anvandning
Automatisk
ismaskin

?

?

?

Den automatiska ismaskinen kan tillverka 8 iskuber at gangen med en takt av 80
iskuber om dagen. Dessa kvantiteter kan dock variera beroende pa flera olika
saker inklusive hur manga ganger som skapdorren oppnas och stangs.

Istillverkningen upphor

nar isladan ar full.

Om du inte vill anvanda den automatiska ismaskinen staller du ismaskinens
stromstallare i lage ON-OFF.
Om du vill anvanda ismaskinen igen staller du stromstallaren i lage OFF-ON.

OBS!
?

Det ar normalt att det later lite nar ny tillverkad is

Isen ar

Nar ismaskinen
inte fungerar

?

ordentligt
?

slapps

ner

i isladan.

sammanklumpad

Nar iskuber ar sammanklumpad tar du ut isklumparna fran
dem i mindre delar och lagger tillbaks dem i isladan igen.

isladan, bryter sonder

Nar ismaskinen tillverkar for sma eller

sammanklumpade iskuber behover mangden
justeras. Kontakta serviceavdelningen.
sa ofta kan isen klumpa ihop sig.

vatten som kommer till ismaskinen

Om du inte anvander is

Stromavbrott
?

Is kan smalta och droppa in i frysutrymmet. Ta ut isladan och slang isen. Torka och
satt tillbaks isladan. Nar apparaten startats igen kommer krossa is att vara vald.

Enheten ar
?

Det tar

ca

nyinstallerad
12 timmar for

en

nyinstallerad

maskin att tillverka is i

Valj denna funktion for snabbfrysning.

Superfrys

?

Varje gang

som

SUPER FRZ

trycks

in vaxlar funktionen

mellan 'Till' och 'Fran'.
?

Pilmarkeringen

?

Las

grafiskt kvar pa Till-status
ganger nar Specialfrysning

stannar

efter att ha blinkat 4
stallts pa 'Till'

Superfrys stangs

automatiskt

Denna

av

efter

en

viss tid.

knapp gor att intryckning av andra
knappar inte andrar nagonting.
Lasning och upplasning vaxlar vid tryckning
pa.
Intryckning av nagon annan knapp nar 'LOCK' har

?

LOCK

?

valts andrar
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ingenting.

frysutrymmet.

Anvandning
Andra funktioner

Omgivningstemperaturdisplay.
Temperaturen visas bara mellan -9°C till + 49°C
Temperaturer pa -10°C och darunder visas med 'LO'

?

?

ROOM
TEMP

och

temperaturer pa 50°C och darover visas med 'HI'.

Temperaturen kan skilja sig fran den faktiska innertemperaturen
gors pa kylskapets oversida (ovanpa dorren).

?

for

Varning

oppen

matningen

dorr

En varningssignal ljuder tre ganger med 30 sekunders mellanrum om en minut har
gatt sedan kylskaps- eller frysdorren oppnades och inte har stangts ordentligt.
Kontakta serviceverkstaden om varningsljudet fortsatter ocksa efter att dorren stangts.

?

?

Diagnos- (feldetekterings-)

funktion

Diagnosfunktionen upptacker omedelbart fel pa produkten nar kylskapet anvands.
Stang inte av kylskapet eller strommen om nagot fel intraffar med produkten, om
knapptryckningar inte fungerar eller panelen inte visar normala varden, utan kontakta
det lokala servicecentret omgaende. Det kravs mycket extra tid for serviceingenjoren
att hitta den trasiga delen om kylskapet har stangts av.

?

?

Vatten

Hur is- och

eftersom

kyls

i vattentanken i

kylutrymmet

och skickas sedan till is- och

vattenautomaten.

vattentillforseln

Is tillverkas i den automatiska ismaskinen och skickas till is- och vattenautomaten

fungerar

antingen

som

krossad is eller

som

iskuber.

OBS!
?

Det ar normalt att vattnet till att
kan du

Hur du anvander

?

is- och

lagga nagra

isbitar i

borja med
glaset.

Valj antingen krossad is, vatten
glas eller annan behallare.

vattenautomaten

Vatten

?

tryck

in

tryckkontakten

Iskuber

Tand
for

indikeringslampan

latt med ett

Tand
for

indikeringslampan

vatten genom att

krossad is genom att

iskuber genom att

trycka pa knappen

trycka pa knappen

trycka pa knappen

"Select".

"Select".

Vatten kommer att
portioneras ut nar du

trycker ett glas mot
tryckkontakten.
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eller iskuber och

Krossad is

Tand

indikeringslampan

inte ar sa kallt. Vill du ha kallare vatten

?

Krossad is kommer att
portioneras ut nar du

trycker ett glas mot
tryckkontakten.

for

"Select".
?

Iskuber kommer att

portioneras ut nar du
trycker ett glas mot
tryckkontakten.

Anvandning
den forsta isen

(ca 20 bitar) samt det forsta vattnet (ca 7 glas) efter
apparaten.
Den forsta isen och det forsta kylda vattnet kan innehalla partiklar eller lukt fran
vattenledningsroret eller vattenbehallaren. Detta ar aven nodvandigt om apparaten

Slang

Varningar

installation

av

inte anvants under

lang

en

tid.

Barn skall inte anvanda is- och vattenautomaten.
Barn kan anvanda

tryckkontakten felaktigt

eller skada

lamporna.

Kontrollera sa att matvaror inte blockerar

vagen

for isen.

Om matvaror

placeras

vid

ingangen

till isens

kommer is inte att kunna

transportvag,
portioneras ut. Transportvagen
tackas av ispartiklar om endast

kan ocksa
krossad is

anvands. Ta i sadana fall bort de ansamlade

ispartiklarna.
Forvara

aldrig dryckesbehallare

eller

annan

mat i isladan for att

kyla

ner

dem

snabbt.
Det kan skada den automatiska ismaskinen.

Anvand

aldrig

tunna

kristallglas eller porslin for att

Sadana glas eller behallare kan

Lagg

i isen innan du

Vatten kan stanka ut

fyller pa

om

ga

samla upp is.

sonder.

med vatten eller andra

is tillsatts till ett

glas

som

drycker.

redan innehaller

dryck.

Peta inte med handerna eller andra
Att rora vid den kan resultera i skada

Avlagsna aldrig

ismaskinens

verktyg pa isutmatningsoppningen.
pa apparaten eller handen.

kapa.

Jamna ibland till isen i isfacket.
Isen ansamlas intill ismaskinen. Det kan leda till att ismaskinen
ar fullt och att

isproduktionen

Om det kommer ut

serviceavdelningen,
Anvand

darmed skall

missfargad

anser

upphora.

is bor du omedelbart kontakta

och lata bli att anvanda is eller vatten fran maskinen.

aldrig for smala eller djupa glas.
utmatningsoppningen och darmed gora sa att skapet

Is kan fastna i

att hela isfacket

inte

korrekt.

Hall glaset pa lampligt avstand fran isutmatningsoppningen.
Halls glaset for nara oppningen kan det hindra isen fran att komma ut.
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fungerar

Anvandning

Forfriskningscentral (endast vissa modeller)
Oppna forfriskningsluckan.

Anvandning

?

Du kan komma at innehallet i
utan att oppna
kylskapsdorren och sparar pa sa satt energi.
Lampan i kylutrymmet tands nar
forfriskningsluckan oppnas.
Det gor det latt att se vad som finns i skapet.

forfriskningscentralen
?

?

Forvara matvaror
som anvands
ofta i

Innehallet i forfriskningscentralen haller korrekt

temperatur med hjalp
som

temperaturkannare
forfriskningscentralen.

av en

ar avsedd endast for

forfriskningscentralen,
t.ex. drycker.

?

Anvand

forfriskningsluckan
som

ett bord
?

Ta aldrig
bort

?

Anvand aldrig forfriskningsluckan som
hackbrada och var forsiktig sa att du inte skadar
den med skarpa verktyg.
Vila

aldrig armarna pa den
onodiga pafrestningar.

och utsatt den inte for

Forfriskningscentralen fungerar

inte korrekt utan

kapan.

forfriskningscentralens
inre kapa

Placera aldrig
tunga saker pa

?

Forutom att

forfriskningsluckan

sa kan barn skadas.

forfriskningsluckan
eller lat barn
hanga i den.
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kan

ga sonder

Anvandning

Hylla
Justering av
hyllhojd

Hyllan

i

kylutrymmet gar att flytta sa
utrymmeskrav.

att du kan

placera

den

pa

en

hojd

som

passar

matvarornas

1

Ta loss

hylla:
Vinkla hyllan snett uppat (|), och ta sedan
loss den genom att lyfta uppat (~).
en

2

Satta fast

en

hylla:

1

Placera en hylla pa onskad hojd och skjut in
den i sparen. Sank sedan framsidan och
skjut in hakarna i sparen.

2

OBS!
?

Kontrollera att

hyllan

sitter

vagratt,

i annat fall kan den ramla

Vinstall

(endast vissa modeller)
Justering

I vinstallet kan flaskor placeras liggande. Det
kan fastas pa vilken hylla som helst.

av

vinstallet.

Justering

av

vinstallet:

Vinstallet kan tas loss genom att du drar
det rakt ut och fastas genom att det
placeras pa kanten av den hylla dar du vill
ha den och sedan skjuter in det.
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ner.

Anvandning

Agglada
Du kan

flytta aggladan

vart du vill.

OBS!
?

?

Anvand
Forvara

aldrig aggladan for isforvaring, den kan ga sonder.
aldrig aggladan i frysutrymmet eller i svalavdelningen.

Fuktighetsstyrning i gronsaksavdelningen
Fuktigheten kan kontrolleras genom att reglaget for fuktighetskontroll flyttas
hoger/vanster nar du forvarar gronsaker eller frukter.

till

Hog fuktighet

Lag fuktighet

Omvandla till ett utrymme for forvaring av gronsaker eller kott
?

Den nedersta ladan i

kylutrymmet

kan omvandlas till ett

forvaringsutrymme

for

gronsaker eller kott.

Kottutrymmet haller
sig farsk langre.

en

lagre temperatur

an

kylutrymmet sa

att kott och fisk haller

OBS!
?

Gronsaker och frukter
Kontrollera darfor
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fryser till om omkopplaren ar installd pa kottforvaring.
installningen innan du lagrar dina matvaror.

Anvandning

vissa

Luktborttagare (endast

modeller)

Detta system absorberar effektivt starka
lukter genom att anvanda
katalysator. Detta system
den

Anvandning av
luktborttagningssystemet.

?

lagrade

optisk
paverkar inte

en

maten.

Eftersom den redan ar installerad

pa kalluftintaget i kylavdelningen

kravs

ingen

separat installation.
?

Anvand

forseglade behallare

for att forvara matvaror med

kan andra matvaror i utrymmet ta at
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sig

lukten.

kraftig

lukt. I annat fall

Forslag

Forvaringsplatser for
(Se identifiering

Vinstall

Lagra smasaker som brod, snacks,

Hylla i frysutrymme

Dorrfack

Lada i

frysutrymme

m.m.

Lagra frysta matvaror som kott, fisk, glass, frysta
snacks

frysutrymme

olika matvaror

delar.)

Lagra vin.

Lada for tilltugg
och snacks

i

av

?

?

?

?

Utrymme for
mjolkprodukter

m.m.

Lagra frysta matvaror i mindre forpackningar.
Temperaturen stiger nar dorren oppnas sa
forvara inte matvaror har som skall halla lange,
som glass m.m.

Lagra kott, fisk, kyckling m.m. efter att
forpackat dem i aluminiumfolie.
Lagra torrt.

Lagra mjolkprodukter som smor, ost,

Agglada

Placera

Forfriskningscentral

Lagra smaratter eller
avstand.

Dorrfack i

osv.

aggladan pa ratt plats.

Lagra matvaror som
drycker m.m.

Hylla i kylutrymme

anvands ofta,

annan

mat

exempelvis

pa lampligt

Lagra matvaror i sma forpackningar
drycker som mjolk, juice, ol m.m.

kylutrymme
Gronsakslada

Lagra gronsaker

Omvandlingsbar
gronsakslada/

ha

eller

eller frukter.

Lagra gronsaker, frukter,

kott

som

skall tinas,

ra fisk m.m., stall in reglaget enligt de matvaror
du vill forvara.

kottlada

Kontrollera installningen innan du forvarar
matvaror har.
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for

matforvaring

Forslag for matforvaring
matvaror

Lagra
?

farska matvaror i

Lagra

faktor nar det
?

galler

Hur matvaror

kylutrymmet.

fryses

in och tinas ar

en

viktig

att behalla farskhet och smak.

Forvara inte matvaror

som

latt blir

daliga

vid

laga temperaturer,

som

bananer och

meloner.
?

Lat

varm

mat svalna innan den

kan forstora
?

Nar du

annan

stoppas in i kylen,

mat och leda till en

mat som

varm

hogre energikonsumtion.

matvaror bor du tacka over dem med

lagrar

placeras i kylskapet

plastfolie

eller anvanda

en

behallare med lock. Detta hindrar fukten fran att avdunsta och gor att maten battre
behaller smak och naringsamnen.
?

Blockera inte ventilationskanalerna med matvaror. God cirkulation
att

?

temperaturen ar jamn i

Oppna inte

kylskapet

och

dorren for ofta. Nar dorren

av

kall luft

ser

till

gor

att

frysen.

oppnas

kommer det in

varm

luft

som

temperaturen stiger.
?

Forvara

aldrig

for

mycket

matvaror i dorrfack eftersom de kan

insidan och hindra dorren fran att

Frysutrymmet

?

Kylutrymmet

Forvara

--

ga sonder nar innehallet fryser till.
gang. Det leder till forlust av smak

redan tinats

Frys
naringsamnen.

?

Nar du forvarar frysta matvaror som t.ex. glass
pa hyllorna i frysutrymmet, inte i dorrfacket.

?

Undvik att

grund
?

av

matvaror

en

langst upp

under

i

en

langre

kylutrymmet,

tid bor de

de kan

och

placeras

frysa

till

pa

direktkontakten med kall luft.

alltid matvaror innan du forvarar dem. Gronsaker och frukter skall tvattas och

Rengor
torkas

placera fuktiga

hyllorna pa

de kan

?

som

emot

stangas ordentligt.

inga flaskor i frysutrymmet

inte in mat

ga

av.

Forpackad

mat skall torkas av for att hindra att

intilliggande

matvaror

forstors.
?

Nar du forvarar

agg i aggladan

upprattstaende

eftersom de da haller

bor du

se

till att de ar farska och att de alltid forvaras

langre.

OBS!
?

Om

ar placerad pa en varm och fuktig plats kan det bildas daggdroppar
oppnas ofta eller om du forvarar mycket gronsaker i skapet, detta
paverkar inte kylskapets funktion. Avlagsna fukten med en trasa.
om
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apparaten

dorren

Underhall

Isartagning
OBS!
?

Isartagning gors
Dra

ur

Anvand

Lampan i
frysutrymmet

i motsatt

natkabeln innan

aldrig

ordning
isartagning

mot

och

hopsattning.
hopsattning.

overdriven kraft for att ta isar

delar, de kan ga sonder.

Dela pa lampan genom att dra den utat ( )
samtidigt som du knackar latt pa den och vrider

lampglaset ( , ).
Vrid glodlampan motsols. Den lampa som anvands
ar en kylskapslampa med specifikationerna 240
V/40 W som kan kopas av serviceavdelningen.

Lampan

i is- och

Ta loss

lampan genom att dra ut den. Den
lampa som anvands ar en kylskapslampa med
specifikationerna 240 V/15 W som kan kopas
av serviceavdelningen.

vattenautomaten

Hyllan i
frysutrymmet

For att ta loss
vanstra delen

hylla lyfter du upp den
hyllan lite, trycker den i
riktningen ( ), lyfter upp den hogra delen
riktning ( ), och tar ut den.

Dorrfack

Lyft
det i

pa bada sidorna ( )
riktningen ( ).

dorrfacket

Hall isladan

Isladan

en

av

ut den

som

visat i

( ) samtidigt
uppat ( ).
?

?

?

Nar is- och

och dra

figuren till hoger och
du lyfter den lite

anvants

Vi rekommenderar att du inte tar loss isladan
i onodan.

Anvand bada handerna nar du tar loss
isladan, annars kan du tappa den i golvet.

Om isladan inte passar ordentligt vrider du
lite pa rotationsenheten.

vanstra sida och torka

av

det med

Tryck pa den punkt som anges i
hoger for att ta loss gallret.
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dra

som

Facket for vattenuppsamling har ingen
avrinningsfunktion. Det bor darfor rengoras
med jamna mellanrum.
Ta loss gallret genom att trycka pa dess

vattenautomaten

i

en

trasa.

figuren

till

Underhall

For att

Lampan i
kylutrymmet

avlagsna lampkapan trycker du pa fliken

under

lampkapan framat

och drar sedan

ut den.

Vrid

glodlampan motsols. Den lampa som anvands ar en kylskapslampa med
specifikationerna 240 V/40 W som kan kopas av serviceavdelningen.

Forfriskningscentralen

1

hyllan i forfriskningscentralen
och dra sedan ut kapan (|).
Forfriskningscentralen kan avlagsnas genom

Ta loss den ovre

?

?

att det dras

uppat.

OBS!
?

Var noga med att ta bort delar fran kylskapsdorren nar du tar bort locken for
gronsaksladan, ladan for snacks samt kapan for forfriskningscentralen.

2

Lock pa
gronsaksavdelningen

?

For att avlagsna locket pa
gronsaksavdelningen drar du ut
gronsaksladan en bit (|), lyfter upp
framre delen

av

och tar ut det.
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locket

som

den

visat vid

(~),
1

Underhall

Allman information
Semester

Under kortare semestrar kommer du

kylskapet

igang.

vara

antagligen att tycka att det ar bast
frysen sa haller de langre.

att lata

Placera frysbara matvaror i

Planerar du att inte anvanda apparaten under en langre tid tar du bort all mat, kopplar
ordentligt och lamnar dorren OPPEN for att forhindra

bort natkabeln, rengor insidan
att det uppstar dalig lukt.

atgardas inom en timme eller tva paverkar
temperaturen kylfrysskapet.
Du bor dock oppna dorren sa lite som mojligt medan maskinen ar avstangd.
De flesta stromavbrott

Stromavbrott

i

Om du

Ta bort eller fast alla losa foremal

flyttar

For att undvika att skada

Rorledning

som

inte

eller

ordentligt i kylskapet.

hojdjusteringsskruvarna skruvar du

in dem sa

langt

det

gar.

pa skapet blir ibland varm, sarskilt precis efter det att skapet kopplats in.
inget att bli orolig for. Det beror pa en rorledning som pumpar runt
kylvatska for att forhindra att skapets ytterholje borjar "svettas".
Utsidan

for

att forhindra

Detta ar

kondensbildning

varm

Rengoring
Det ar

viktigt

att

kylutrymmena halls

Utspilld mat bor torkas upp
far torka in.
Anvand

Utsida

utsidan
Torka

Insida

en

pa

ljummen losning

en

av

rena

gang

for att forhindra att det

eftersom den kan

ett milt

uppstar dalig lukt.
missfarga plastytor om den

rengoringsmedel

eller tval for att

rengora

pa skapet.
med

av

en

ren,

fuktig

trasa och torka sedan torrt.

Regelbunden rengoring rekommenderas. Rengor alla utrymmen och hyllor med en
losning av natriumbikarbonat eller ett milt rengoringsmedel och varmt vatten. Torka
rent och torrt.

Efter

rengoring

Kontroller att natkabeln inte ar skadad, natkontakten inte ar overhettad och att
natkontakten sitter ordentligt i vagguttaget.

Varning

Dra alltid

ur

natkabeln innan du

borjar rengora

i narheten

av

elektriska delar

(lampor,

strombrytare, reglage osv.).
Torka upp overflodig fukt med en svamp eller trasa for att forhindra att vatten eller
vatska tranger in i elektriska delar och ger upphov till en elstot.
Anvand

aldrig stalull,

skurkuddar eller borstar med

metallytor, rengoringsmedel

som

innehaller slipmedel, kraftiga alkaliska losningar, lattantandliga eller giftiga

rengoringsmedel pa nagon yta.
Vidror inte
kalla ytor.
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frysta ytor

med vata eller

fuktiga hander, fuktiga foremal

fastnar

pa mycket

Underhall

Felsokning
Innan du

ringer efter service

pengar.
Denna lista innehaller
materialfel.

Fel/Handelse

Mojlig

bor du

ga igenom

vanliga forhallanden

som

denna lista. Den kan spara bade tid och
inte beror

pa fel tillverknings- eller

orsak

Losning

Anvandning av

skapet
Skapets
kompressor

Temperaturreglaget

Skapet haller pa att

kors inte

ar

Stall in

avstangt.

avfrostas.

temperaturreglaget. Se Start.

Detta ar normalt for

en

helautomatisk

sjalvavfrostande kyl. Avfrostningen
sker med jamna mellanrum.
Natkabeln ar inte isatt.

Kontrollera att natkontakten sitter

ordentligt i vagguttaget.
Stromavbrott. Kontrollera husets

Kontakta din lokala elleverantor.

belysning.

Skapet kors for
mycket eller for
lange

Kylskapet

ar storre an ditt forra.

Detta ar normalt. Storre, effektivare
apparater kors langre under dessa

forhallanden.
Rums- eller

utomhustemperaturen

ar

hog.

Kylskapet
under

Det ar normalt att

en

har

nyligen

varit

avstangt

tid.

Det tar

nagra timmar

kommit

Stora mangder varm eller het mat kan
ha lagrats nyligen.

kylen

arbetar

langre

under sadana forhallanden.

perioder

ner

Varm mat

i ratt

gor

att

innan

kylen

temperatur.

kylen

ar aktiv

langre

eftersom den installda temperaturen

maste nas.
Dorrarna

oppnas

for ofta eller for

lange.

Varm luft

som

kommer in i

kylskapet

far den att koras under langre tid.

Nagon

av

dorrarna kan sta

pa glant.

Oppna dorren

mindre ofta.

Kontrollera att

kylen star jamnt. Se

till

att matvaror inte blockerar dorren. Se

problemavsnittet.
OPPNING/STANGNING

Kylskapsreglaget

ar installt

pa kallt.

Stall in

av

dorrar.

temperaturreglaget pa en
installning tills du nar den

varmare

temperatur du vill ha.

Kylens- eller frysens packning ar
smutsig, sliten, sonder eller sitter

fel.

Rengor eller byt packning. Glipor vid
dorrstangning far kylen och frysen att
koras langre perioder for att

uppratthalla installd temperatur.
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Underhall

Fel/Handelse

Mojlig

orsak

Losning

Skapets kompressor
kors inte

Skapets kompressor
kors inte

Temperaturen
ar for

lag

Temperaturen i
frysen ar for lag men
temperaturen i kylen

Frysens temperaturinstallning

ar stalld

for kallt.

ar tillfredsstallande.

Andra frysens temperaturinstallning
en varmare installning tills
temperaturen i frysen ar

till

tillfredsstallande.

Temperaturen i kylen
ar for lag, men
temperaturen i frysen

Kylskapets temperaturinstallning

ar

Andra kylens temperaturinstallning
en varmare installning.

ar

Se

stalld for kallt.

till

ar tillfredsstallande.

Matvaror som forvaras
i lador fryser till.

Kylskapets temperaturinstallning

losningen

ovan.

stalld for kallt.

Kott som forvaras i
kottladan fryser till.

Kott bor forvaras i

precis

under vattnets

for att halla

fryspunkt (0 °C)
sa lange som mojligt.

sig

farskt

Det ar normalt att iskristaller bildas
eftersom kott innehaller sa

mycket

fukt.

Temperaturen ar
for hog
Frysens temperaturinstallning

Temperaturen i
kylen eller frysen
ar for hog.

ar stalld

for varmt

Andra temperaturinstallningen for
kylen eller frysen till en kallare
installningen tills du far den temperatur
du vill ha.

Kylskapets temperaturinstallning ar
Kylens installning
paverkar till viss del temperaturen i
frysen.

Andra temperaturinstallningen for
kylen eller frysen till en kallare
installningen tills du far den temperatur

Dorrarna

Varm luft kommer in i

stalld for varmt.

oppnas

for ofta eller for

lange.

du vill ha.

dorren

oppnas.

kylen/frysen

Oppna dorren

nar

mindre

ofta.
Dorren star

pa glant.

Stang

Stora mangder varm eller het mat kan
ha lagrats nyligen.

Skapet har nyligen statt
en period.

Temperaturen i
kylen ar for hog
men temperaturen
i frysen ar
tillfredsstallande.
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oanvant under

Kylskapets temperaturinstallning
stalld for varmt.

dorren helt.

Vanta tills

kylen

eller

frysen

hunnit na

den installda temperaturen.
Det tar

nagra timmar for

ett

kylskap

att

na driftstemperatur.
ar

Andra kylens temperaturkontroll
kallare installning.

till

en

Underhall

Fel/Handelse

Ljud

Mojlig

orsak

Losning

och buller

Hoga ljudnivaer
nar kylen ar pa.

Dagens kylskap har okad
lagringskapacitet och haller

Det ar normalt for
en

jamnare

ljudnivaerna att

vara

hogre.

temperatur.

Hoga ljudnivaer
kompressorn

Kylen

nar

arbetar med

startar.

under

hogre tryck

den inledande delen

av

PA-cykeln.

Detta ar normalt.
avta allteftersom

Ljudet kommer att
kylen fortsatter att

arbeta.

Vibrerande eller
skramlande ljud.

Golvet ar

ojamnt

gungar till nar

eller ostabilt.

man

Skapet

stoter till det lite.

Kontrollera att

tillrackligt

golvet

ar

jamnt

stabilt for att klara

och

skapets

vikt.

Foremal

som

placerats pa kylskapet

Ta bort foremalen.

vibrerar.
Tallrikar vibrerar

pa hyllorna i kylskapet.

Det ar normalt att tallrikar vibrerar lite.

Flytta tallrikarna lite. Kontrollera att
skapet star plant och stabilt.
vidror

Skapet
skap.
Vatten/fukt/is

vagg

eller

omgivande

Flytta skapet sa at det
omgivande skap.

inte vidror

vagg

eller

pa

kylens insida
Vadret ar varmt och

Det ansamlas fukt
pa insidan av

frostbildningen
fuktbildningen.

kylen.

Dorren star

fuktigt

vilket okar

Detta ar normalt.

och den interna

Se

pa glant.

problemavsnittet oppna/stanga

dorrar.
Dorren

Vatten/fukt/is

oppnas

for ofta eller for

lange.

Oppna dorren

mindre ofta.

pa

kylens utsida
Vadret ar

Fukt bildas pa kylens
utsida eller mellan
dorrarna.

fuktigt.

Dorren star
luft fran

pa glant,

kylens

fran utsidan.
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vilket

gor

insida moter

att kall

varm

luft

Detta ar normalt i

fuktigt

lagre luftfuktighet

bor fukten forsvinna.

Den har
helt.

vader. Vid

gangen stanger du

dorren

Underhall

Fel/Handelse

Lukt i

orsak

Mojlig

Losning

kylen
Insidan behover

rengoras.

Rengor

insidan med

en

svamp, varmt

vatten och natriumbikarbonat.

Det finns matvaror med stark lukt i

Tack over mat

fullstandigt.

kylen.
Vissa behallare och

Anvand
lukt.

forpackningsmaterial avger

en annan

behallare eller

forpackningsmaterial

av

ett annat

marke.

Oppna/stanga
dorrar/lador

Dorrarna gar
inte igen.

Matvaruforpackningar haller
oppen.
Dorren

stangdes for hart,
oppnades lite.

Flytta de foremal
fran att stangas.

dorren

vilket ledde

som

hindrar dorren

Stang bada dorrarna forsiktigt.

till att den

Skapet star
man

inte

plant.

Det gungar nar

Golvet ar ojamnt eller ostabilt. Skapet
gungar nar man stoter till det latt.

Skapet
skap.

vidror

Matvaror

Ladorna ar
svara att dra ut.

Justera

hojdjusteringsskruven.

stoter till det latt.

vaggar

ligger

mot

eller

omgivande

hyllan

Kontrollera att

golvet ar jamnt och
skapets vikt. Kontakta en
byggarbetare for att atgarda buktigt
eller lutande golv.
klarar

Flytta skapet.
Forvara mindra matvaror i ladan.

ovanfor

ladan.
Skenan

som

ladan glider

pa ar smutsig.

Rengor lada

och skena.

Is- och
vattenautomat

Det kommer

Isladan ar tom.

ingen

Nar den forsta satsen med is har

is fran is- och

tillverkats bor is- och vattenautomaten

fungera.

vattenautomaten

Temperaturinstallningen
for

for

frysen

varm.

ar

Andra temperaturkontrollen till en
kallare installning sa att iskuber
tillverkas. Nar den forsta

omgangen

iskuber tillverkats bor is- och
vattenautomaten

fungera.

Huvudkranen/vattenkranen ar inte

Oppna vattenkranen/huvudkranen

oppen.

lat det

ga tillrackligt

skall hinna bildas.

Kyl-

eller

frysdorren

ar inte

stangd.

Kontrollera att bada dorrarna ar

stangda.
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och

med tid for att is

Underhall

Fel/Handelse

Mojlig

orsak

Is har smalt och

Losning

till beroende

pa

fryst
oregelbunden anvandning,
temperaturvariationer och/eller

Det kommer ingen
is fran is- och
vattenautomaten.

Det ar stopp
i is- och

Avlagsna isladan och slang innehallet.
Rengor isladan,

torka den torr och satt

stromavbrott.

tillbaka den korrekt. Nar ny is tillverkas
bor is- och vattenautomaten fungera.

Iskuber sitter fast mellan ismaskinens

Avlagsna de

arm

och isladan.

iskuber

som

blockerar is-

och vattenautomaten.

vattenautomaten.
Iskuberna ar

Anvand is- och vattenautomaten ofta

sammanfrysta.

sa att iskuberna inte fryser ihop.
Iskuber

Det kommer

som

kopts

eller tillverkats

Endast iskuber

som

tillverkats

av

ismaskinen skall anvandas med is- och

vattenautomaten.

vattenautomaten.

Huvudkranen ar inte

inget

pa

annat satt har anvants i is- och

oppen. Se problem
ingen is"

Oppna huvudkranen/vattenkranen.

"Ismaskinen tillverkar

vatten fran is- och
vattenautomaten.

Kylens

eller

frysens

dorr ar inte

stangd.

Kontrollera att bada dorrarna ar

stangda.
Vattnet har varit i tanken for

Vattnet har
konstig smak
och/eller lukt.

lange.

glas

vatten for att

med farskt vatten. Tom ut

glas

Skapet

ar inte korrekt anslutet till

kallvattenkran.

Ljud fran is
som

Tom ut 7

en

Detta

faller

Ljud fran
rinnande vatten

skapet

tillverkad is

Detta

fylls pa

ljud genereras vanligen
fardigtillverkad is.

nar ismaskinen

till den

kallvattenledning

levererar vatten till kokskranen.

ljud genereras vanligen nar automatiskt
mycket det hors beror pa kylens placering.
ut

slapps

ner

i isladan. Hur

med vatten efter att ha tomt

Las avsnittet "Automatisk ismaskin" i denna anvandarhandbok noggrant.

Annat
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7

for att tomma tanken helt.

Anslut
som

fylla pa
ytterligare

