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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• VARNING: för att undvika fara till
följd av instabilitet måste
positionering eller fixering av
apparaten utföras i enlighet med
tillverkarens instruktioner.

• VARNING: håll produktens
ventilationsöppningar fria från
hinder.

• VARNING: skada inte
rörledningarna i produktens
kylsystem.

• VARNING: Använd inga
mekaniska, elektriska och kemiska
metoder utöver de som
rekommenderas av tillverkaren för
att påskynda avfrostningen.

• VARNING: Använd inte och
placera inte elektriska enheter i
produkten, såvida de inte är av en
typ som uttryckligen är godkänd
av tillverkaren.

• VARNING: ismaskiner och/eller
vattenautomater som inte är
direkt anslutna till vattentillförseln
får endast fyllas på med rent
dricksvatten.

Information: Denna produkt
innehåller inte CFC. Kylsystemet
innehåller R134a (HFC) eller R600a
(HC), se märkplattan på skåpets
insida.
• Produkter med isobutan (R600a):

isobutan är en miljövänlig naturgas,
men den är brandfarlig. Se därför
noga till att kylsystemets
rörledningar inte skadas. Var
särskilt uppmärksam vid
förekomst av skadade rörledningar
som tömmer kylsystemet.

• Den här produkten kan innehålla
fluorerade växthusgaser som

omfattas av Kyotoprotokollet.
Kylgasen befinner sig i ett
hermetiskt förslutet system.
Kylgas: R134a har en global
uppvärmningspotential (GWP) på
1300.

•C-pentan används som blåsmedel i
isoleringsskummet och är en
brandfarlig gas. Var särskilt
uppmärksam vid kassering.

•Den här produkten är avsedd att
användas i hushåll och dylikt, t.ex.
- i personalkök i affärer, på kontor
och på andra arbetsplatser 
- på bondgårdar och av kunder på
hotell, motell och andra
boendemiljöer 
- i miljöer som bed and breakfast 
- inom catering och liknande
tillämpningar som inte är
detaljhandel

•Förvara inte explosiva ämnen eller
föremål, t.ex. aerosolburkar med
brandfarliga drivmedel, i denna
produkt.

•Denna produkt får användas av
barn som är minst 8 år gamla och
personer med reducerad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga
eller bristande erfarenhet och
kunskap under förutsättning att de
har fått vägledning eller
instruktioner om säker användning
av produkten och att de förstår
vilka faror användningen innebär.

• Rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn utan
vägledning.

•För att undvika risken för att barn
blir instängda, med risk att kvävas,
ska du inte låta barn leka med
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produkten eller gömma sig i den.
•Det måste vara möjligt att koppla

bort produkten från elnätet
genom att dra ut stickkontakten
om den kan nås eller med en
åtkomlig flerpolig strömbrytare
installerad före eluttaget i enlighet
med nationella
säkerhetsstandarder.

•Anslut apparaten till ett jordat
uttag: apparaten måste vara
korrekt ansluten till ett godkänt
jordsystem.

•Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

•Se till att nätkabeln inte kommer i
kläm och skadas av produkten
under installationen.

•Dra inte i produktens nätkabel.

•För att hantera och installera
produkten krävs minst två
personer.

• Installation och underhåll, inklusive
byte av nätkabeln, måste utföras
av tillverkaren eller en kvalificerad
tekniker, i enlighet med
tillverkarens anvisningar och lokala
säkerhetsföreskrifter. För att
undvika fara ska du inte reparera
eller byta ut någon del av
produkten, inklusive nätkabeln,
om detta inte direkt
rekommenderas i
bruksanvisningen.  

MILJÖSKYDDSRÅD
1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %
och är märkt med återvinningssymbolen .
Kassera materialet enligt gällande lokala
bestämmelser. Håll förpackningsmaterialet
(plastpåsar, delar av styrenplast, etc.) utom räckhåll
för barn. Det kan vara farligt att leka med.

2. Skrotning/Kassering
Denna produkt är tillverkad av material som kan
återvinnas.
Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv
2002/96/EG beträffande elektrisk och elektronisk
utrustning (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en
korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att
förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår
miljö och hälsa, som annars kan bli följden om
produkten inte hanteras på rätt sätt. 

Symbolen på produkten eller i medföljande
dokumentation visar att produkten inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste
lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för

återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Gör produkten obrukbar genom att kapa elsladden
innan den skrotas. Avlägsna även hyllor och dörrar
så att barn inte riskerar att bli instängda i
produkten. Kassera produkten enligt lokala
bestämmelser om avfallshantering och lämna in den
hos en återvinningsstation. Lämna inte produkten
obevakad, inte ens för några dagar, eftersom den
kan vara farlig för barn.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt kontaktar du de
lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst
eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse 
• Denna produkt är utformad för förvaring av

livsmedel och är tillverkad enligt EU:s direktiv
om CE-märkning Nr. 1935/2004.

• Produkten är utformad och tillverkad och
marknadsförs enligt: 
- Säkerhetskraven i “Lågspänningsdirektivet”
2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG
och påföljande tillägg). 
- Skyddskraven i “EMC-direktivet” 2004/108/EG
(elektromagnetisk kompatibilitet).
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INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS
För att säkerställa bästa nytta och behållning
av din produkt ska du noggrant läsa igenom
bruksanvisningen som innehåller en
beskrivning av produkten samt värdefulla råd
och tips.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
1. När du har packat upp produkten ska du

kontrollera att den inte är skadad och att dörren

stängs ordentligt. Återförsäljaren ska upplysas
om eventuella skador senast 24 timmar efter
leverans.

2. Vänta i minst två timmar innan du sätter på
kylskåpet. Denna tid krävs för att kylsystemet
ska fungera på bästa sätt.

3. Rengör produktens insida före användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA
REKOMMENDATIONER
INSTALLATION
• Var försiktig när du flyttar produkten så att inte

golvet (t.ex. parkettgolv) skadas.
• Placera inte produkten i närheten av någon

värmekälla.
• Installera produkten på ett golv som klarar att

bära upp dess tyngd och på en plats som är
lämplig för produktens storlek och användning.
Se också till att produkten står i våg.

• Produkten är avsedd att användas på platser där
rumstemperaturen är inom följande områden
enligt den klimatklass som anges på typskylten.
Produkten kanske inte fungerar korrekt om den
får stå för länge i en temperatur utanför det
specificerade området.

• Kontrollera att nätspänningen i ditt hem
överensstämmer med produktens märkspänning
som anges på typskylten.

SÄKER ANVÄNDNING
• Förvara inte och använd inte bensin eller

brandfarliga vätskor eller gaser i närheten av
denna produkt eller andra elektriska
hushållsapparater. Ångorna kan orsaka brand
eller explosion.

• Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken (på
vissa modeller).

• Ät inte isbitar eller isglassar direkt när de har
tagits ut ur frysen eftersom den låga
temperaturen kan orsaka köldskador.

• För produkter som är utformade att använda ett
luftfilter inuti ett åtkomligt fläktskydd ska filtret
alltid vara på plats när kylskåpet är igång.

• Koppla bort produkten från eluttaget före
rengöring eller underhåll.

• Använd kylutrymmet endast till att förvara färska
livsmedel och frysutrymmet endast till att förvara
frysta livsmedel, frysa in färska livsmedel och för
att tillverka isbitar.

• Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i
frysutrymmet eftersom de kan spricka.

• Undvik att förvara oförpackade livsmedel i direkt
kontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller
frysutrymmena.

• “Glödlampan som används inuti produkten är
specifikt utformad för hushållsapparater och
passar inte för allmän belysning i hemmet (EG-
förordning 244/2009)”.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador
på personer, djur eller egendom som uppstår
till följd av att ovanstående råd och
försiktighetsåtgärder inte har följts.

Klimatklass Rums- t. (°C)

SN Från 10 till 32

N Från 16 till 32

ST Från 16 till 38

T Från 16 till 43
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TIPS FÖR ENERGIBESPARING
• Installera produkten i ett torrt rum med god

ventilation på avstånd från värmekällor (t.ex.
element, spis osv.) och på en plats som inte
direkt utsätts för solljus. Om så krävs installerar
du en isoleringsplatta.

• För att säkerställa tillräcklig ventilation måste du
följa installationsanvisningarna.

• Otillräcklig ventilation på produktens baksida
ökar energiförbrukningen och minskar
kylförmågan.

• Produktens innertemperatur kan bero på
rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och
på produktens placering. Dessa faktorer ska tas i
beaktande vid temperaturinställning.

• Se till att varm mat och dryck har svalnat innan
de placeras i produkten.

• Blockera inte fläkten (om sådan finns) med
matvaror.

• Efter att ha lagt in maten ska du kontrollera att
utrymmenas dörrar stängs korrekt, särskilt
frysens dörr.

• Öppna dörrar så lite som möjligt.
• När du vill tina frysta livsmedel ska du placera

dem i kylen. Den låga temperaturen på de frysta
produkterna kyler ned varorna i kylen.

• Produkter kan ha särskilda utrymmen (utrymme
för färsk mat, utrymme för noll grader,...). Om
inte annat anges i produktens specifika broschyr
kan de tas bort och likvärdig prestanda behållas.

• Placeringen av hyllorna i kylskåpet påverkar inte
energieffektiviteten. Livsmedel ska placeras på
hyllorna på ett sådant sätt att luften kan cirkulera
ordentligt (livsmedel ska inte vidröra varandra
och avståndet mellan livsmedel och den bakre
väggen ska upprätthållas).

• Du kan öka förvaringskapaciteten för frysta
livsmedel genom att ta bort korgar och i
förekommande fall Stop Frost-hyllan utan att
energiförbrukningen påverkas.

• Skadad packning måste bytas ut så snart som
möjligt.

• Produkter av hög energiklass är utrustade med
högeffektiva motorer som fortsätter vara igång
längre tid, men har lägre energiförbrukning.
Oroa dig inte om motorn fortsätter vara igång
längre perioder.

• “Nattsensor” och “skärmsläckare” i aktivt läge
och “lysdioder i dörrhandtag” i AV-läge leder till
energibesparing.
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INNAN DU ANVÄNDER DITT KYLSKÅP
Allmän information om ny frostfri teknik
Nya frostfria kylskåp skiljer sig från andra statiska kylskåp i sin funktion.
I vanliga kylskåp orsakar fukten som tränger in i kylskåpet genom dörröppningarna och livsmedlens
luftfuktighet frost i frysutrymmet. 
För att avfrosta snö och is i frysutrymmet måste du regelbundet stänga av kylskåpet, ta ut livsmedlen som
behöver hållas i en konstant temperatur och ta bort isen som samlats i frysutrymmet.
Situationen i frysutrymmet är helt annorlunda i frostfria kylskåp.
Torr och kall luft blåses in i frysutrymmena via en fläkt. 
Kall luft som sprids jämnt mellan hyllorna kyler alla dina livsmedel på ett enhetligt sätt, vilket förhindrar
fukt och frost. 
Frysutrymmet kyls statiskt. Luften fördelas jämnt mellan hyllorna i kylen med fläkten och alla dina
livsmedel kan kylas jämnt och ordentligt.
Eftersom ingen luft passerar mellan delarna blandar sig inte lukterna i kylskåpets 3 olika delar.
Därför är ditt frostfria kylskåp enkelt att använda och har dessutom stor volym och elegant utseende.

Blåser kall luft 

Returnerar varm luft
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BESKRIVNING AV PRODUKTEN

A1
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B112 B2

A. Kyl
B. Frys

B1. Zon-1
B2. Zon-2

1. Kylens hyllor
2. Kyl (frukost)
3. Frukt- och grönsakslådor
4. Hylla med lock för ost och smör

5. Hylla för ost och smör
6. Dörrhyllor
7. Äggkoppar
8. Dörrhyllor för flaskor
9. Islådor
10. Övre korgar för frys/kyl
11. Undre korgar för frys/kyl
12. Justerbara fötter

Syftet med den här presentationen är att informera dig om produktens delar. Delarna kan variera
beroende på produktens modell.
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DISPLAY

1. Kylens temperaturindikator
2. Temperaturindikator för vänster frys
3. Temperaturindikator för höger frys
4. Lampa för superkylning
5. Lampa för superfrysning
6. Tid till Qdrink-larm
7. Läge för aktiv kylning
8. Ekonomiläge
9. Semesterläge
10. Qdrink-lampa
11. Nattsensor

12. Barnlås
13. Demo-läge för återförsäljare
14. Varning för låg spänning
15. Larm
16. Knapp för skärmsläckare
17. Knappen Zon 2 (Zone 2) (höger frys)
18. Lägesknapp
19. Kylningsknapp
20. Knapp för Qdrink-läge
21. Knappen Zon 1 (Zone 1) (vänster frys)

Värdena på skärmen visar temperaturvärdena som angetts av kunden.
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LÄGET AKTIV kylning (Active Chill)
LÄGET AKTIV KYLNING (Active Chill) skyddar
livsmedlens smak, konsistens och utseende. Genom
att upprätthålla idealiska nivåer av temperatur och
luftfuktighet, förinställda till hålla frukt och
grönsaker så färska som möjligt, skapar vi
förutsättningar för längre hållbarhet. För att välja
läget AKTIV KYLNING (Active Chill) ska zon 1 vara
kallare. För att växla till läget AKTIV KYLNING
(Active Chill) trycker du bara på lägesknappen
[mode] tills lampan med “symbolen för AKTIV
KYLNING“ tänds. Knappen Zon 1 (Zone 1)
inaktiveras och användaren kan inte ändra
temperaturen i zon 1.
Om zon 1 används som frys ska användaren
observera nedanstående regler före användning av
läget AKTIV KYLNING (Actice Chill).
Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från frys
till kyl:
• Du måste tömma det relaterade utrymmet på

livsmedel och rengöra det. Du måste lämna
dörren stängd i 4 timmar. Sedan placerar du
livsmedel i det relevanta utrymmet.

• Korgar och/eller hyllor som tagits bort från
utrymmet ska sättas tillbaka.

Anmärkning: LÄGET AKTIV KYLNING (Active
Chill) ska inte aktiveras om zon 1 används som frys.
Anmärkning: Livsmedel ska inte placeras
framför fläkten.
LÄGET AKTIV KYLNING (Active Chill) håller
frukt och grönsaker färska och gör att de behåller
vitaminer och näringsvärden genom att upprätthålla
idealisk luftfuktighet och temperatur.

Maximala förvaringsförhållanden för vissa
frukter och grönsaker

FRUKT & GRÖNSAKER FÖRVARINGSTID
Sallad 10 dygn
Gröna blad 10 dygn
Tomater 7 dygn
Gurkor 7 dygn
Citroner 15 dygn
Körsbär 15 dygn
Apelsiner 20 dygn
Jordgubbar 5 dygn
Morötter 20 dygn
Broccoli 10 dygn
Spenat 10 dygn
Squash 15 dygn
Äpplen 25 dygn
Grapefrukt 20 dygn
Kronärtskocka 15 dygn

Anmärkning: Dessa förhållanden illustrerar en
maximal förruttnelsehastighet för vissa frukter och
grönsaker när de förvaras korrekt i läget AKTIV
KYLNING (Active Chill). Alla förvaringstider är
förslag. Förvaringstiden för frukt och grönsaker
beror på livsmedlens kvalitet, förhållandena efter
skörden och oavbruten kylning från skörd till
förvaring i en produkt med läget AKTIV KYLNING
(Active Chill). Enskilda fall kan variera.
Anmärkning: Förpackade frukter och grönsaker
ska förbrukas före bäst-före-datum.

Ekonomiläge [eco]
Det säkerställer att ditt kylskåp körs i idealiska
temperaturer. Om du vill aktivera “ECO”-läge
trycker du bara på lägesknappen [mode] tills
lampan “eco” och “e” tänds.

Semesterläge
Det representeras av ett paraply och en sol. Om
du vill åka på semester en längre tid och inte
använda kylningsdelen kan du aktivera det här läget.
För att växla till semesterläget trycker du bara på
lägesknappen [mode] tills “semestersymbolen och
H” tänds.

Nattsensor
Tack vare den här funktionen som aktiveras när du
trycker på knapparna för nattläge [mode] och
[s.saver] i 3 sekunder släcks lamporna på ditt
kylskåp när belysningen är tillräcklig och du
kommer därför att spara energi.

Barnlås (nyckelsymbol)
Om du vill aktivera barnlåset trycker du på
knapparna [cooler]+[zone 2] samtidigt i 5
sekunder. När barnlåset aktiveras, inaktiveras andra
knappar, och därför kommer ändringar av dina
inställningar att förhindras. Om du vill inaktivera
barnlåset trycker du på knapparna [cooler]+[zone
2] igen samtidigt i 5 sekunder.

Demo-läge för återförsäljare
Det här läget används för service och är inte
relaterat till användning av kylskåpet.

Larm
När en larmlampa tänds ska du kontakta service.
Om du trycker på knappen [s.saver] när det finns
ett larm och ett utropstecken på displayen stängs
larmljudet av, men utropstecknet finns kvar på den
digitala indikatorpanelen tills felet åtgärdats.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN
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Skärmsläckare [s.saver]
Tack vare den här funktionen som aktiveras när du
håller in knappen [s.saver] i 3 sekunder sparar du
energi genom att använda den digitala
indikatorpanelen med dess lampor släckta. Om du
vill inaktivera läget håller du in knappen [s.saver]
igen i 3 sekunder.

Zone 2 (höger frys)
Det här är knappen för inställning av temperaturen
i det nedre högre frysutrymmet. Genom att trycka
på knappen [zone 2] kan frystemperaturen för den
nedre högra delen ställas in på -16, -17, -18, -19, -
20, -21, -22, -23, -24 Celsius. Om du vill använda
den nedre högra delen som kyl trycker du på
knappen [zone 2] i 3 sekunder för att växla till det
här läget och ställer in temperaturen på 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 Celsius.

Kylning [COOLER]
Den här knappen används för att ställa in
temperaturen i kylutrymmet. Genom att trycka på
knappen [cooler] kan du ställa in temperaturen i
kylutrymmet på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Celsius.

Läget Qdrink (QDRINK)
Om du vill aktivera läget för kylning av drycker
trycker du på knappen [q.drink]. Varje gång du
trycker på knappen ökas tiden med 5 minuter i upp
till 30 minuter, och sedan återgår den till noll. Du
kan visa tiden du vill ställa in på “Tid till Qdrink-
larm”. Läget Qdrink låter bara kylskåpet avge en
ljudvarning efter en specifik period.
Viktigt: Det ska inte förväxlas med kylning.
Du måste justera tiden i enlighet med flaskornas
temperatur innan du placerar dem i zon 1 och/eller
zon 2. Du kan till exempel ställa in på “5 minuter” i
början. Om kylningen är otillräcklig efter den här
tiden kan du ställa in ytterligare 5 eller 10 minuter.
Medan du använder det här läget måste du
kontrollera flaskornas temperatur regelbundet. När
flaskorna är tillräckligt kalla kan du ta ut dem ur
kylen. Om du glömmer flaskor i läget Q.DRINK
kan de explodera.
Viktigt: Om du använder zon 1 och zon 2 som kyl
kommer det här läget inte att aktiveras.

Zone 1 (vänster frys)
Det här är knappen för inställning av temperaturen
i det nedre vänstra frysutrymmet. Genom att
trycka på knappen [zone 1] kan frystemperaturen
för den nedre vänstra delen ställas in på -16, -17, -
18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius. Om du vill
använda den nedre vänstra delen som kyl trycker
du på knappen [zone 1] i 3 sekunder för att växla

till det här läget och ställer in temperaturen på 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 Celsius.

Snabbfrysning (SF SUPERFREEZE)
Du ska trycka på knappen [zone 1] och/eller [zone
2] tills bokstäverna “sf” visas på displayen.
När bokstäverna “sf” visas avges en pipsignal om
du inte trycker på någon knapp och läget väljs. Du
kan använda det här läget för att förbereda
måltider eller frysa stora mängder livsmedel snabbt.
Du måste aktivera den här funktionen 6 timmar
innan du placerar livsmedlen som ska frysas i
utrymmet. Läget för snabbfrysning inaktiveras
automatiskt efter 30 timmar eller när
frysutrymmets temperatursensor känner att
temperaturen är tillräcklig.
För snabbfrysning ska du fördela livsmedlen
som ska frysas jämnt mellan zon 1 och zon 2.

Snabbkylning (SC SUPERCOOL)
Tryck på kylningsknappen (cooler) tills bokstäverna
“sc” visas på displayen. När bokstäverna “sc” visas
avges en pipsignal om du inte trycker på någon
knapp och läget väljs. Du kan använda det här läget
för att kyla tillagade måltider eller kyla stora
mängder livsmedel snabbt. Läget för snabbkylning
avbryts automatiskt efter 4 eller 6 timmar
beroende på rumstemperaturen eller när
kylutrymmet når en tillräckligt låg temperatur.

Dörrbelysning på/av (DOOR LIGHT ON/OFF)
Belysningssystem som är dolda i produktens
dörrhandtag ska endast användas vid behov. Om du
vill aktivera belysningssystemet i dörrhandtagen
trycker du på lägesknappen [mode] i 3 sekunder.
För att inaktivera trycker du på lägesknappen
[mode] i 3 sekunder igen.
I läget “PÅ” kommer dörrbelysningen alltid att vara
på.

Använda ett frysutrymme som kylutrymme
vid behov
Produktens nedre högra och vänstra utrymmen kan
användas som antingen frys eller kyl.
Företrädesvis trycker du på knappen [zone 1] i 3
sekunder för att använda det nedre vänstra
utrymmet som kyl eller knappen [zone 2] i 3
sekunder för att använda det nedre högra
utrymmet som kyl.
Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från frys
till kyl:
• Du måste tömma det relaterade utrymmet på

livsmedel och lämna dörren stängd i 4 timmar.
Sedan placerar du livsmedel i det relevanta
utrymmet.
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• Korgar och/eller hyllor som tagits bort från
utrymmet ska sättas tillbaka.

På motsvarande sätt behöver du trycka på knappen
för det relaterade utrymmet i 3 sekunder för att
använda något av de nedre utrymmena som kyl
eller frys igen.
Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från kyl
till frys:
• Du måste tömma det relaterade utrymmet på

livsmedel och lämna dörren stängd i 2 timmar.
Sedan placerar du livsmedel i det relevanta
utrymmet.

• När zon 1 och zon 2 som används som kyl
växlas till semester,- eller ekonomiläge kommer
de att fortsätta fungera som kyl.

Viktigt
• Om du vill använda en zon som kyl ska du

företrädesvis använda zon 1 för
energibesparing.

• Använd inte zon 2 som frys vid
rumstemperaturer över 38 °C.

Läge för utrymme på-av
Du kan helt stänga av utrymmen du inte behöver
eller vill använda via indikatorpanelen.
Om du vill stänga av zon 2 och kylen samtidigt
håller du in knapparna [mode] och [zone 2]
samtidigt i 5 sekunder och alla figurer som indikerar
den avstängda delen kommer att stängas av på den
digitala indikatorpanelen.
Om du vill stänga av zon 1 håller du in knapparna
[mode] och [zone 1] samtidigt i 5 sekunder och alla
figurer som indikerar den avstängda delen kommer
att stängas av på den digitala indikatorpanelen.
Om du bara vill stänga av kylen håller du in
knapparna [mode] och [cooler] samtidigt i 5
sekunder och alla figurer som indikerar den
avstängda delen kommer att stängas av på den
digitala indikatorpanelen.
Om du vill återaktivera det avstängda utrymmet
använder du samma kombination av knappar.
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KYLUTRYMME

Kyl/frukost
När det här utrymmet används som ett utrymme med 0 °C (kyl) ser det till att dina livsmedel håller 0°C.
Du kan förvara fryst mat som du tar ut ur frysutrymmet för att tina den eller så kan du förvara kött och
rensade fiskar (i plastpåsar eller förpackningar) osv. som du kommer att använda inom 1-2 dagar utan att
behöva frysa dem.

Anmärkning: Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel, inklusive salt eller socker, kan frysa i kallare miljöer.

Placera inte livsmedlen du vill frysa eller islådor i det här utrymmet.

Kyl/frukost

Frukt- och
grönsakslåda



Knapp för inställning av luft i frukt- och grönsakslåda
Vrid vredet för luftjustering mellan frukt- och grönsakslådan och kylen när frukt- och grönsakslådan är
alltför full. På så sätt justeras luftintaget till frukt- och grönsakslådan och livsmedlen håller sig färska längre.

Bilder och texter på tillbehören kan variera beroende på din produkts modell.
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Knapp för justering av luft i frukt- och
grönsakslåda
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Kylutrymme
• Under normala användningsförhållanden är det tillräckligt att ställa in kylutrymmets temperatur 

på +4 / +6 °C.
• För att undvika frost, fukt och dålig lukt ska livsmedel placeras i kylen i stängda behållare eller täckta

med passande material.
• Varm mat och dryck ska svalna till rumstemperatur innan de placeras i kylen.
• Grönsaker och frukt kan placeras i frukt- och grönsakslådan förpackade i rena plastpåsar som om

möjligt släpper igenom luft.
• Att lagra frukt och grönsaker separat hjälper etylenkänsliga grönsaker (gröna blad, broccoli, morötter

osv.) att inte påverkas av frukter som avger etylen (bananer, persikor, aprikoser, fikon osv.)
• Du ska inte placera våta grönsaker i kylskåpet.
• Förvaringstiden för alla livsmedelsprodukter beror på livsmedlens ursprungliga kvalitet och en

oavbruten kylningscykel före kylskåpsförvaring.
• Du ska inte förvara köttprodukter och frukt & grönsaker på samma plats eftersom det kan leda till

föroreningar. Vätskeläckage från kött kan orsaka förorening i kylskåpet. Du ska förpacka köttprodukter
och rengöra läckage på hyllorna.

• Du ska inte placera livsmedel framför luftflöden.
• Förvaringstiden för alla livsmedelsprodukter beror på livsmedlens ursprungliga kvalitet och en

oavbruten kylningscykel före kylskåpsförvaring.
• Du måste konsumera förpackade livsmedel fram till bäst-före-datum.

Viktigt:
• Täck vätska och stuvningar när du placerar dem i kylskåpet. Annars ökar luftfuktigheten i kylskåpet.

Som följd av detta måste kylskåpet arbeta mer. Om du täcker över livsmedel och drycker skyddar du
även deras smak och lukt.

• Potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet. Nedan ges några förslag på placering och förvaring
av dina livsmedel i kylutrymmet.

PLACERA LIVSMEDLEN

Livsmedel Maximal förvaringstid
Var det ska placeras i

kylutrymmet

Grönsaker och frukter 1 vecka Grönsakslåda

Kött och fisk 2 - 3 dagar
Inpackad i plastfolie eller påsar

eller köttbehållare (på glashyllan)

Färskost 3 - 4 dagar På en särskild dörrhylla

Smör och margarin 1 vecka På en särskild dörrhylla

Produkter på flaska mjölk och
yoghurt

Fram till bäst-före-datumet som
rekommenderas av tillverkaren

På en särskild dörrhylla

Ägg 1 månad På ägghyllan

Tillagade livsmedel Alla hyllor
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FRYSUTRYMME
• Frysutrymmet används för att förvara frysta livsmedel under en längre tid eller för att producera is.
• Om du lämnar frysens dörr öppen under en längre tid kommer frost att förekomma på frysens nedre del.

Således kommer luftcirkulationen att hindras. För att undvika detta drar du först ut nätsladden och väntar
tills den har tinat. När isen har smält kan du rengöra frysen.

• Du kan ta ut korgar, lock osv., för att öka frysens förvaringsvolym.
• Volymen som anges på produktens etikett visar värdet utan korgar, lock osv.

VIKTIGT
Frys aldrig livsmedel på nytt efter att ha tinat dem.
Det kan vara farligt för din hälsa och leda till matförgiftning.
• Placera inte varm mat i frysen innan den har svalnat. Detta kan orsaka att annan fryst mat i frysen ruttnar.
• När du köper fryst mat ska du kontrollera att den frysts under lämpliga förhållanden och att dess

förpackning inte är skadad.
• I händelse av fukt på förpackningen för fryst mat och dålig lukt kan maten ha förvarats under olämpliga

förhållanden och kan ha ruttnat. Köp inte sådan mat.
• Förvaringstiden för fryst mat varierar beroende på rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas,

termostatjusteringar, typen av mat och tiden mellan att maten köps och placeras i frysen. Följ alltid
instruktionerna på förpackningen och överskrid inte förvaringsperioden.

• Anmärkning: Om fryst mat som tas ut ur frysen placeras i det nedre utrymmet dagen innan hjälper det
kylskåpet genom att bevara dess temperatur där så att energi sparas. Om du placerar djupfryst mat på en
öppen yta leder det till energiförlust.

Vissa kryddor i tillagad mat (anis, basilika, dill, vinäger, kryddblandning, ingefära, vitlök, lök, senap, timjan,
mejram, svartpeppar, bolognakorv osv.) kan få dålig smak efter att ha förvarats länge. Därför ska fryst mat
endast vara lätt kryddad eller så ska den kryddas efter upptining.
Matens förvaringstid beror på vilken matolja som används. Margarin, nötfett, olivolja och smör är lämpliga,
jordnötsolja och ister är inte lämpliga.
Tillagad mat i vätskeform ska frysas i plastbehållare, annan mat ska frysas förpackad i plastfolie eller i
plastpåsar.
På följande sidor ges några förslag på placering och förvaring av dina livsmedel i frysutrymmet.

Islåda
• Ta bort islådan genom att fatta tag i dess framsida.
• Fyll ¾ av islådan med vatten och sätt in den.
• Du kan ta is efter ca 2 timmar. Du kan servera genom att ta

ut islådan.
Anmärkning: När du placerar islådan efter att ha fyllt den med
vatten ska du se till att du placerar den horisontellt utan att den
lutar. Annars kan vatten inuti islådan rinna ut i korgen.

Islåda
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PLACERA LIVSMEDLEN

Kött och fisk Förberedelse
Maximal förvaringstid 

(månad)

Biff Förpackad i folie 6 - 8

Lammkött Förpackad i folie 6 - 8

Nötstek Förpackad i folie 6 - 8

Grytbitar av nötkött I små bitar 6 - 8

Grytbitar av lammkött I bitar 4 - 8

Malet kött
I förpackningar utan att använda

kryddor
1 - 3

Inkråm (delar) I bitar 1 - 3

Bolognakorv/salami
Ska förpackas även om den har

skinn

Kyckling och kalkon Förpackad i folie 4 - 6

Gås och anka Förpackad i folie 4 - 6

Rådjur, hare, vildsvin
I portioner om 2,5 kg och som

filéer
6 - 8

Färskvattenfiskar 
(lax, karp, mal)

Efter att ha rensat bort fiskens
inälvor och fjäll tvättar du och

torkar av den, och vid behov skär
du av bakfenan och huvudet.

2

Mager fisk; havsabborre, 
piggvar, flundra

4

Feta fiskar (tonfisk, makrill,
blåfisk, ansjovis)

2 - 4

Skaldjur Rengjorda och i påsar 4 - 6

Kaviar
I dess förpackning, aluminium- 

eller plastbehållare
2 - 3

Sniglar
I saltvatten, aluminium- 

eller plastbehållare
3
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Grönsaker och frukt Förberedelse
Maximal förvaringstid

(månad)

Gröna bönor och bönor
Skölj och skär i små bitar och koka

i vatten
10 - 13

Bönor Skala, skölj och koka i vatten 12

Vitkål Skölj och koka i vatten 6 - 8

Morötter
Skölj, skär i bitar och koka 

i vatten
12

Peppar
Skär av skaftet, dela i två delar, ta

ut kärnan och koka i vatten
8 - 10

Spenat Skölj och koka i vatten 6 - 9

Blomkål
Ta isär bladen, skär den inre delen i

bitar och lämna en stund i vatten
med lite citronjuice

10 - 12

Aubergine Skär i bitar på 2 cm efter sköljning 10 - 12

Majs
Skölj och förpacka med dess stjälk

eller som sockermajs
12

Äpplen och päron Skala och skiva 8 - 10

Aprikoser och persikor Skär i två delar och ta ut kärnan 4 - 6

Jordgubbar och
björnbär

Skölj och skala 8 - 12

Kokt frukt Tillsätt 10 % socker i behållaren 12

Plommon, körsbär Skölj och ta bort stjälkarna 8 - 12
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Mejeriprodukter Förberedelse
Maximal förvaringstid

(månader)
Förvaringsmiljö

Förpackad
(homogeniserad) mjölk

I dess egen förpackning 2 - 3
Vanlig mjölk – i dess egen

förpackning

Ost - förutom
färskost

I skivor 6 - 8

Originalförpackningen kan
används vid kort 
förvaringsperiod. 

Den ska förpackas
i folie för längre

perioder.

Smör, margarin I dess förpackning 6

Maximal förvaringstid
(månader)

Tiningstid i rumstem-
peratur

(timmar)

Tiningstid i ugn
(minuter)

Bröd 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Kakor 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Bakverk 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Paj 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Filodeg 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Se till att koppla ur kylen innan du börjar rengöra den.
• Rengör inte din kyl genom att hälla in vatten.
• Du kan torka av produktens inre och yttre sidor med en mjuk trasa eller en svamp med ljummet

tvålvatten.
• Ta bort delarna var för sig och rengör dem med tvålvatten. Tvätta inte i tvättmaskin.
• Använd aldrig lättantändliga, explosiva eller frätande material som lösningsmedel, gas eller syra för

rengöring.
• Kondensatorn (den bakre delen med svarta vingar) ska rengöras med en dammsugare eller en torr

borste minst en gång om året. Detta hjälper frysen att fungera mer effektivt och sparar energi.
Rengöra avdunstningsskål
• Ditt kylskåp avfrostas automatiskt. Vatten som produceras av avfrostning flödar till

avdunstningsbehållaren genom vattenuppsamlingsskåran och avdunstar här av sig själv.

Byta lysdioder som används för belysning
För att byta lysdioder som används för belysning kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
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INSTALLATION
• Vi ansvarar inte för skador som inträffar på grund av ojordad

användning.
• Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus.
• Installera plastklossen för avståndsjustering (den bakre delen med

svarta vingar) genom att vrida den 90° som det visas i figuren för
att förhindra att kondensatorn kommer i kontakt med väggen.

• Kylskåpet ska placeras mot en vägg med ett mellanrum på högst
75 mm.

• Produkten ska ha ett avstånd på minst 50 cm till spisar, ugnar och
värmekällor, och minst 5 cm till elektriska ugnar.

• Det ska aldrig placeras utomhus eller lämnas under regn.
• När kylskåpet placeras intill en frysbox ska det vara minst 2 cm

mellan dem för att förhindra kondens på utsidan.
• Placera ingenting ovanpå kylskåpet, och installera kylskåpet på en lämplig plats så att det finns minst 15

cm fritt utrymme ovanför det.
• De justerbara frambenen ska stabiliseras på en lämplig höjd så att kylskåpet kan användas på ett stabilt

och lämpligt sätt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta
ska göras innan du placerar mat i kylskåpet.

• Innan du använder kylskåpet ska du torka av alla delar med varmt vatten med en tesked bikarbonat och
sedan skölja med rent vatten och torka. Placera alla delar efter rengöring.

• Inga mattor, filtar osv. får läggas under kylskåpet eftersom de kan hindra luftcirkulationen.

Leverans och flyttning
• Originalförpackningen och skumgummit kan behållas för omtransport (valfritt).
• Du ska fastgöra kylskåpet med tjockt

packningsmaterial, band eller kraftiga rep och
följa instruktionerna för transport på
förpackningen för omtransport.

• Ta ut rörliga delar (hyllor, tillbehör,
grönsakslådor osv.) eller sätt fast dem i
kylskåpet skyddade mot stötar med band
under flyttning och transport.

• På ditt kylskåp finns en omgivningssensor, ett
moderkort och gångjärnsskydd. Under
rengöring ska du se till att ingen vätska
kommer in i det här området.

Låt 4 personer bära ditt kylskåp som det
visas på bilden.

Omgivningssensor

Låda för
moderkort

Gångjärnsskydd
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Kontrollvarningar
Kylskåpet varnar dig om temperaturerna för kylen och frysen är på olämpliga nivåer eller när ett problem
inträffar i produkten. Du kan se dessa varningar på indikatordisplayen.

FELSÖKNING

VISAT FEL FELTYP KOMMENTAR Gör så här

och ljudvarning

 Felvarning

En eller flera delar av
produktens utrustning har
inaktiverats eller så är det
problem med kylningen.

Kontakta service så snart
som möjligt.

Frysutrymme är inte
tillräckligt kallt

Kan uppstå på grund av
långvarigt strömavbrott

eller fel på kylutrustningen.

1. Om det finns smält
produkt i frysutrymmet ska
du inte fylla på och du ska
konsumera produkten så

snart som möjligt.
2. Tills utrymmets

temperatur återgår till
normal (varningen

försvinner) ska du använda
den i lägre temperatur eller

i superfrysläget (Super
Freeze Mode).

3. Placera inte färsk mat i
utrymmet om inte

varningen försvinner.

Frysutrymme är inte
tillräckligt kallt

Kylen har förlorar sin
idealiska temperatur.

1. Tills utrymmets
temperatur återgår till

normal (varningen
försvinner) ska du använda
den i lägre temperatur eller
i superkylningsläget (Super

Cool Mode).
2. Öppna inte dörren
förrän det här felet

försvinner.

Kylutrymmet är för kallt.
Produkten i kylutrymmet

riskerar att frysas.

1. Om superkylning (Super
Cool) är aktiv avbryter du

det läget.
2. Använd med ett lägre

inställningsvärde.

Nätspänningen har minskat
till under 170 V.

Detta är inte ett fel, det är
avsett för varning och

försiktighet.
När nätspänningen

återställs till det normala
värdet försvinner

varningen.

_
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Kontrollvarningar
Om kylskåpet inte fungerar
• Finns det några elektriska fel?
• Är produkten ansluten till elnätet?
• Har säkringen till uttaget som kontakten sitter i eller huvudsäkringen utlösts?
• Finns det något fel i uttaget? Undersök detta genom att ansluta kylskåpets kontakt till ett uttag som du

är säker på att det fungerar.

Om kylskåpet är för högljutt
Normala ljud
Knäppande (is som bryts):
• Under automatisk avfrostning.
• När produkten kyls eller värms (på grund av expansion av materialet i produkten).
Kortvarigt knäppande: Hörs när termostaten stänger av/slår på kompressorn.
Ventilljud: Tickande ljud är normalt när kylskåpet är igång. Det här ljudet kommer från en ventil bakom
kylskåpet.
Vakuumljud: När kylskåpsdörren öppnas eller stängs kan ett kortvarigt ljud höras på grund av
tryckskillnad. Detta är helt normalt.
Normalt motorljud: Det här ljudet innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan orsaka
mer kortvarigt oljud när den aktiveras.
Bubblande och stänkande ljud: Det här ljudet orsakas av flödet av kylmedel i systemets rör.
Ljud från vattenflöde: Normalt ljud från vattenflöde till avdunstningsbehållaren under avfrostning. Det
här ljudet kan höras under avfrostning.
Luftblåsningsljud: Normalt fläktljud. Det här ljudet kan höras i frostfria kylskåp under normal användning
av systemet på grund av luftcirkulationen.

Om fukt samlas inuti kylskåpet
• Är alla livsmedel korrekt förpackade? Är behållarna torra innan du ställer in dem i kylskåpet?
• Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fukt från rummet kommer in i kylskåpet när dörrarna öppnas. Fukt

kommer att samlas snabbare ju oftare du öppnar dörrarna, särskilt om luftfuktigheten i rummet är hög.

Om dörrarna inte öppnas eller stängs korrekt
• Hindrar livsmedelsförpackningarna dörren från att stängas?
• Är dörrfacken, hyllorna och lådorna korrekt placerade?
• Är dörrens gångjärn trasiga eller slitna?
• Står ditt kylskåp på en jämn yta?

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:
• Efter plötsliga strömavbrott eller efter att produkten kopplats från kommer överhettningsskyddet

tillfälligt att stänga av strömmen till kondensatorn eftersom gasen i kylsystemet inte har stabiliserats
ännu. Kylskåpet startar efter 4 eller 5 minuter, det finns inget att oroa sig för.

• Om du inte ska använda kylskåpet under en längre tid (t.ex. under sommarsemestern) ska du koppla ur
det. Efter avfrostning rengör du kylskåpet och lämnar dörren öppen för att förhindra fukt och lukt.

• Om problemet kvarstår när du har följt instruktionerna ovan kontaktar du närmaste auktoriserade
serviceverkstad.

• Produkten du har köpt är utformad för användning i hemmet och får endast användas i hemmet och i
angivet syfte. Det är inte lämpligt för kommersiell eller gemensam användning. Om konsumenten
använder produkten på ett sätt som inte uppfyller de här kraven betonar vi att tillverkaren och
återförsäljaren inte ska vara ansvariga för reparationer och fel inom garantiperioden.
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Innan du kontaktar kundservice:
1. Försök att lösa problemet på egen hand med

hjälp av avsnittet “Felsökning”.
2. Stäng av produkten och sätt på den igen för att

se om problemet kvarstår.
Om det gör det stänger du av och väntar ca en
timme innan du slår på.

3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand
kontaktar du Service.

Uppge:
• typen av problem
• modellen
• servicenumret (denna kod finns efter ordet SER-

VICE på typskylten som finns inuti produkten)

• din fullständiga adress
• ditt telefon- och riktnummer

Anmärkning:
Dörren kan hängas om till öppning på andra
sidan. Omhängning av dörrar som utförs av
kundservice täcks inte av garantin.

KUNDSERVICE


