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Congratulazioni per l'acquisto di questo frigorifero, realizzato con
tecnologie all'avanguardia, che garantiscono un facile utilizzo nel rispetto
della natura.
Vi consigliamo un'attenta lettura di questa guida rapida e della scheda
tecnica per familiarizzare con ii Vostro nuovo frigorifero.
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Congratulations on purchasing this refrigerator , which has been
designed using the latest technology for an easy-to-use, environmentally
friendly appliance.
We recommend you read this guide and the technical datasheet carefully
to find out everything you need to know about your new purchase.

ESPANOL
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Gracias por haber adquirido este frigorifico de avanzada tecnologia,
que garantiza un manejo facil y el maxima respeto al medic ambiente.
Le aconsejamos que lea atentamente esta guia rapida y la ficha tecnica
para familiarizarse con su nuevo frigorifico.
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sid. 52-79

Grattis till köpet av detta kylskåp, som har utformats med den
senaste tekniken för att vara lättanvänd och miljövänlig.
Vi rekommenderar att du läser den här guiden och det tekniska
databladet noggrant för att ta reda på allt du behöver veta om ditt
nya köp.

Questo elettrodomestico e marcato conformemente alla Direttiva Europea
2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
�
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I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere un impatto negativo
U
sull'ambiente) sia materie prime (che possono essere riutilizzate). E' percio
necessario sottoporre i RAEE ad apposite operazioni di trattamento, per rimuovere e
smaltire in modo sicuro le sostanze inquinanti ed estrarre e riciclare le materie prime.
Ogni cittadino pu6 giocare un ruolo decisivo nell'assicurare che i RAEE non diventino un problema
ambientale; basta seguire qualche semplice regola:
- i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;
- i RAEE devono essere consegnati ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche, riciclerie,
piattaforme ecologiche ... ) allestiti dai Comuni o dalle Societa di igiene urbana; in molte localita
viene anche effettuato ii servizio di ritiro a domicilio dei RAEE ingombranti.
In molte nazioni, quando si acquista una nuova apparecchiatura, si puo consegnare ii RAEE al
negoziante, che e tenuto a ritirarlo gratuitamente (ritiro "uno contro uno") a patto che ii nuovo
apparecchio sia dello stesso tipo e svolga le stesse funzioni di quello reso.
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Conformita

Apponendo la marcatura (
su questo prodotto, dichiariamo, sotto la nostra
responsabilita, di ottemperare a tutti i requisiti relativi alla tutela di sicurezza, salute e
ambiente previsti dalla legislazione europea in essere per questo prodotto.

INSTALLAZIONE
AWERTENZE:
•Non installate l'apparecchio in luoghi umidi o bagnati, in quanto l'isolamento potrebbe
venir compromesso e dar luogo a perdite lnoltre, all'esterno dello stesso potrebbe accumularsi della
condensa• Non posizionate l'apparecchio in luoghi esterni o vicino a fonti di calore ne esporlo alla luce
solare diretta.
L'apparecchio funziona correttamente entro ii range di temperature ambiente indicate:
(Vedi targa dati del prodotto)
•Non posizionare contenitori con liquidi sopra l'apparecchio.
-temperata estesa (SN): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 32 °C»;
-Temperata (N): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura
ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C»;
-Subtropicale (ST): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura
ambiente compresa tra 16 °C e 38 °C»;
-Tropicale (T): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura
ambiente compresa tra 16 °C e 43 °C»;
• Attendere almeno 3 ore dalla collocazione in sede defi nitiva primadi mettere in funzione l'apparecchio.
1 Assicurarsi che lo spazio circostante al frigorifero sia suffi ciente perla ventilazione. L'illustrazione (fig.1)
mostra lo spazio minimo necessario per l'installazione del frigorifero.
Mantenendo uno spazio maggiore dal muro, ii frigorifero consuma un importo minore di energia elettrica.
L'utilizzo del frigorifero in uno spazio dalle dimensioni minori rispetto a quelle indicate nell'illustrazione
in basso (fig.1), potrebbe provocare un non corretto funzionamento, forti rumori e guasti.
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IT4

Candy simply-Fi
Candy

simply-Fi

tray

tray

Candy simply-Fi

Candy simply-Fi

SÄKERHETSINFORMATION

53

INSTALLATION

55

DRIFT

56

FÖRVARING

62

FRYSNING

63

AVFROSTNING

64

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

64

ENERGIBESPARING

64

UNDVIKA LJUD

65

VÄNDA OM DÖRREN

65

AVBRYTA ANVÄNDNINGEN AV APPARATEN

66

FELSÖKNING

67

SV52

Tack för att du köpt den här produkten.
Innan du använder ditt kylskåp, läs noga igenom denna bruksanvisning för att maximera dess prestanda.
Förvara all dokumentation för senare användning eller för andra ägare.
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande tillämpningar såsom:
- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
- på gårdar, av kunder på hotell, motell och andra miljöer av hushållstyp
- rum och frukost (B&B)
- cateringtjänster och liknande användning, inte för detaljhandel.
Denna apparat får endast användas för förvaring av livsmedel. All annan användning anses vara farlig och tillverkaren ansvarar inte
för eventuella förluster.
Det rekommenderas också att du tar del av garantivillkoren.

SÄKERHETSINFORMATION

• Dra ut nätsladden ur eluttaget innan du utför någon åtgärd.
• Kylsystemet placerat bakom och inuti kylskåpet innehåller köldmedium.
Undvik därför att skada rören.
• Om läckage upptäcks i kylsystem ska du inte röra vid vägguttaget och inte
använda öppen eld.
Öppna fönstret och släpp in luft i rummet. Ring sedan ett servicecenter för att
be om reparation.
• Skrapa inte med en kniv eller ett vasst föremål för att ta bort frost eller is
som uppstår. Dessa kan skada köldmediekretsen och dess spill kan orsaka
brand eller skada ögonen.
• Installera inte apparaten på fuktiga, oljiga eller dammiga platser och utsätt
den inte för direkt solljus eller för vatten.
• Installera inte apparaten nära värmare eller lättantändliga material.
• Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
• Dra inte i nätkabeln för mycket, vik den inte och rör inte i kontakten med
våta händer.
• Skada inte kontakten och/eller elkabeln. Detta kan ge upphov till elstötar
eller bränder.
• Vi rekommenderar att du håller stickproppen ren, eventuella dammrester
på stickproppen kan orsaka brand.
• Använd inte mekaniska enheter eller annan utrustning för att påskynda
avfrostningen.
• Undvik all användning av öppen låga eller elektrisk utrustning, såsom
värmare, ångrengörare, ljus, oljelampor och liknande för att påskynda
avfrostningen.
• Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer, till exempel sprayfärg, nära
kylskåpet. Det kan orsaka en explosion eller brand.
• Använd inte elektriska apparater inuti förvaringsutrymmet för matvaror, om
de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
• Placera eller förvara inte brandfarliga eller mycket flyktiga material som
eter, bensin, gasol, propangas, sprayburkar, lim, ren alkohol etc. Dessa
material kan orsaka en explosion.
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• Förvara inte medicin eller forskningsmaterial i kylskåpet. När material som
kräver en strikt kontroll av förvaringstemperaturen ska förvaras är det möjligt
att det försämras eller att en okontrollerad reaktion uppstår som kan orsaka
risker.
• Täck inte över ventilationsöppningar i produktens hölje eller i den inbyggda
strukturen.
• Placera inte föremål eller behållare fyllda med vatten ovanpå apparaten.
• Utför inte reparationer på kylskåpet. Alla ingrepp ska utföras endast av
kvalificerad personal.
Den här apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med avsaknad av
erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de har fått lämplig handledning eller
lämpliga instruktioner för säker användning och förstår de faror som är
inblandade.
Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras
av barn utan uppsikt.
När du vrider vredet helt moturs hör du ett klick som anger att produkten
stängs av.
När apparaten är installerad måste elsladden och strömuttaget vara
lättillgängliga.
Uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. Om inte, be en auktoriserad
tekniker att byta ut kontakten. Använd inte förlängningssladdar eller flera
kontakter.
Vidrör inte de inre delarna eller frysta livsmedel med fuktiga eller våta händer
eftersom det kan orsaka brännskador.
Undvik all användning av öppna lågor eller elektriska apparater, såsom
värmare, ångrengörare, ljus, oljelampor och liknande för att påskynda
avfrostningen.
Skrapa inte med en kniv eller ett vasst föremål för att ta bort frost eller is som
uppstår. Dessa kan skada köldmediekretsen, vars läckage kan orsaka brand
eller skada dina ögon.
Denna apparat innehåller en UV-sändare. Titta inte direkt på ljuskällan.
FÖR fristående apparater: denna kyl/frys är inte avsedd att användas som
inbyggd apparat.
Kassera gamla apparater
Apparaten är märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

WEEE-enheter innehåller både förorenande ämnen (som kan orsaka negativa
konsekvenser för miljön) och grundkomponenter (som kan återanvändas). Det är
viktigt att WEEE-enheter är föremål för specifika behandlingar för att avlägsna och
kassera alla föroreningar på rätt sätt och återvinna och återanvända allt material.
Individer kan spela en viktig roll i att säkerställa att WEEE-enheter inte blir ett miljöproblem. Det är
viktigt att följa några grundläggande regler:
- WEEE-enheter ska inte betraktas som hushållsavfall.
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- WEEE-enheter ska överlämnas till relevanta insamlingsställen som förvaltas av kommunen
eller av registrerade företag. I många länder kan heminsamling finnas för stora WEEE-enheter.
I många länder är det så att när du köper en ny apparat kan den gamla lämnas till återförsäljaren
som måste samla in den kostnadsfritt på enskild basis, så länge den gamla apparaten är av
liknande typ och har samma funktioner som den tillhandahållna apparaten.

Efterlevnad
Genom att placera
-märket på denna produkt bekräftar vi efterlevnad av alla relevanta
europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som är tillämpliga i aktuell lagstiftning för denna
produkt.

INSTALLATION
VARNINGAR:
• Installera inte apparaten på en fuktig eller våt plats eftersom det kan äventyra isoleringen och leda till
läckage. Dessutom kan kondens ansamlas på apparatens utsida.
• Placera inte apparaten utomhus, nära värmekällor eller på platser där den utsätts för direkt solljus.
Installera apparaten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges
på apparatens typskylt:
- Utökad tempererad (SN): denna kyl/frys är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från
10 °C till 32 °C.
- Tempererad (N): denna kyl/frys är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till
32 °C.
- Subtropisk (ST): denna kyl/frys är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till
38 °C.
- Tropisk (T): denna kyl/frys är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 43 °C.

5 cm

• Placera inte behållare med vätska ovanpå apparaten.
• Vänta minst tre timmar efter den sista placeringen innan du tar apparaten i bruk.
1 Se till att utrymmet runt kylskåpet är tillräckligt för ventilation. Bilden (figur 1) visar det minsta utrymme
som krävs för installation av kylskåpet.
Om ett större utrymme lämnas från väggen resulterar detta i minskad elförbrukning.
Om kylskåpet används i ett utrymme som är mindre än det som anges på bilden nedan (figur 1) kan det
leda till felaktig användning, högt buller och haverier.

Figur 1
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2. Montera väggdistanser, om sådana finns, på ett centralt läge på
apparatens baksida (figur 2).

Efter installationen, vänta 2–3 timmar så att kylen/frysen stabiliseras vid
normal arbetstemperatur innan du lägger i färska eller frysta livsmedel.

Om nätsladden kopplas ur, vänta minst fem minuter innan du startar
om kylen/frysen. Vid denna tidpunkt är apparaten klar att användas.

DRIFT
Slå på/stänga av
(Med internt vred)
• Termostatenheten för kontroll av apparaten är placerad inuti kylskåpet
(figur 4).
Vrid termostatvredet på termostaten bortom positionen ”0”. Lampan lyser
när kylskåpsdörren är öppen. Om du vrider vredet till ”0” stängs produkten
av helt.
Om du vrider vredet till ”0” stängs produkten av helt.

Figur 2

3. Justera fötterna för att säkerställa enhetens stabilitet och
förhindra vibrationer och buller (figur 3). Om den främre delen sitter
högre än den bakre kan dörren lättare stängas.

Figur 4

Temperaturjustering (ingen display)
Figur 3

OBS!
Om ditt kylskåp är i rostfritt stål eller annan speciell ytbehandling kan den
ha en skyddsbeläggning som skyddar ytan.
Använd inte vassa föremål för att ta bort detta skydd eftersom det kan
skada den.

Elanslutning

Figur 5

• Temperaturjusteringen av båda skåpen sker genom att vrida termostatvredet (figur 5).
Välj önskad position:
• För kallare temperaturer i kylskåpet och frysen, vrid mot MAX.
• För mindre kalla temperaturer i kylen och frysen, rotera i riktningen 0.

Efter leverans, placera apparaten vertikalt och vänta minst 2–3 timmar
innan du ansluter den till elnätet. Innan du sätter i kontakten i eluttaget,
säkerställ följande:
• Uttaget är jordat och uppfyller lagkrav.
• Uttaget tål apparatens maximala effektbelastning, som anges på kylskåpets
typskylt.
• Den tillförda spänningen ligger inom de gränser som anges på kylskåpets
typskylt.
• •Sladden ska inte vara böjd eller klämd.
• •Sladden måste kontrolleras regelbundet och endast bytas ut av
auktoriserade tekniker.
• •Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om dessa säkerhetsåtgärder inte
respekteras.

Kylskåpsfläkt
(om närvarande)
Fläkten är förinställd på OFF (av).
För att aktivera, tryck på strömbrytaren (figur 6).
För att optimera energiförbrukningen rekommenderas att du bara
slår på fläkten när omgivningstemperaturen överstiger 28/30 °C.

Elektrisk anslutning
(endast för Storbritannien)
Anslut din apparat till vägguttaget. Om kontakten vi levererar inte passar:

◼ SKÄR AV DET OCH FÖRSTÖR DET!
Du får inte använda den på andra apparater och de exponerade
ledningarna kan vara farliga om någon kopplar in dem.
◼ Montera en lämplig plugg enligt följande:

Anslut till kopplingen i kontakten
Märkt med bokstaven E, ELLER
Grön och gul
ledning

märkt med jordsymbolen,
ELLER färgad grön, ELLER färgad
grön och gul.

Blå ledning

Märkt N, ELLER
färgad svart.

Brun ledning

Märkt L, ELLER
färgad rött.

Figur 6

LED UVA-lampor
(om närvarande)

Igångsättning av apparaten

LED UVA -lampor aktiverar ett titanfilter som producerar en fotokatalysreaktion som kommer att förstöra bakterier i luften i kylskåpet.

Ta bort all förpackning som finns i apparaten och rengör med vatten och
bakpulver eller neutral tvål.
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Denna reaktion fungerar när kylskåpsdörren är stängd för att
undvika läckage av renat luft.
I ventilerade produkter (statiska och frostfria) är den integrerad i ”sky
fan”-fläkten och fungerar varje gång kompressorn fungerar.
I Total No Frost-produkter sitter den in i ”sky box” och fungerar varje
gång kompressorn fungerar
Filtret är permanent och behöver därför inte bytas.
Det antibakteriella systemet måste stängas av under energiförbrukningstestet.

Om du inte håller in knappen (2) i mer än fem sekunder sparas
inställningarna.
Temperaturnivåerna i avancerade inställningar ställs in från varmast
till kallast – t.ex. 2/2,1/2,3/2,4 – vilket innebär att det finns fyra
undernivåer för varje huvudnivå.
Larm för öppen dörr
Om dörren lämnas öppen under mer än 90 sekunder ljuder ett
larm. Stäng av den genom att helt enkelt stänga dörren eller trycka
på knapp 2.

SMART TOUCH
Den här apparaten är utrustad med Smart Touch-teknik som gör
det möjligt för dig att interagera via appen med smarttelefoner med
Android-operativsystem som är utrustade med NFC-funktion (Near
Field Communication).
• Ladda ned appen Candy simply-Fi till din smarttelefon.

Figur 7

Appen Candy simply-Fi finns tillgänglig för enheter
som körs både med Android och iOS, både för
surfplattor och för smarttelefoner. Du kan däremot
endast interagera med maskinen och dra fördel av
den potential som erbjuds av Smart Touch med hjälp
av Android-smarttelefoner utrustade med NFCteknik, enligt följande funktionsschema:

Slå på/stänga av
(med internt användargränssnitt och NFC)
Kontrollpanel

Android-smarttelefon
med NFC-teknik

Interaktion med
maskinen + innehåll

Android-smarttelefon
utan NFC-teknik

Endast innehåll

Android-surfplatta

Endast innehåll

Apple iPhone

Endast innehåll

Apple iPad

Endast innehåll

Figur 8

1.
2.
3.
4.

Temperaturindikatorlampa
Temperaturkontroll
PÅ/AV-knapp
Smart Touch-knapp

FUNKTIONER
Följande huvudfunktioner finns tillgängliga vid användning
av appen:

Slå PÅ apparaten:
Plugga in apparaten. Om alla temperaturindikatorer lyser, håll in
PÅ/AV (3) i en sekund. När du släpper PÅ/AV-knappen (3) tänds en
temperaturlampa och apparaten piper.

• Finjustering av temperaturnivån – för att ställa in temperaturnivån även på mellanliggande nivåer (0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 –
3 – 3,5 – 4 – 4,5).

Stänga AV apparaten:
Håll in PÅ/AV-knappen (3) i en sekund. När du släpper den släcks
temperaturlampan och apparaten piper. I händelse av strömavbrott
drivs apparaten med den senast sparade inställningen när
strömmen slås på igen.

• Smart Boost – för att aktivera en extra kraftökning för att kyla
ned både kylen och frysen snabbt.
• Ekoläge – hela kylskåpet ställs automatiskt in på nivå 2 (+5°,
-18°).

Inställning av temperaturen
Tryck på knappen för att ställa in temperaturen tills du når den nivå
du vill ha, där nivå 1 är varmast och nivå 4 är kallast. Under normala
driftförhållanden rekommenderar vi att du använder en
mellaninställning (nivå 2).

• Min statistik – statistik om nedkylning och tips för en mer
effektiv användning av din maskin.
• Smart Care – direktlänk till bruksanvisning och hjälp online.

På/Av
1
2
3
4
Håll in knappen (2) under mindre än två sekunder för att ändra
temperaturnivån.
På/Av

1

2

3

Få all information om Smart Touch-funktionerna
genom att bläddra i appen i DEMO-läget eller gå
till: www.candysmarttouch.com

4

Meny för avancerade inställningar:
Använd den här menyn för att ställa in en mellanliggande nivå.
På/Av
1
2
3
4
Håll in knappen (2) i mer än två sekunder. När du släpper den blinkar
lampan 2

HUR SMART TOUCH ANVÄNDS
FÖRSTA GÅNGEN – registrering av maskinen

På/Av
1
2
3
4
Nästa gång du håller in knappen (2) under mindre än två sekunder ställs
mellannivån in. Denna operation fungerar i cykler varje gång du trycker
på knappen.
På/Av

1

2

3

4

På/Av

1

2

3

4

• Gå in i menyn ”Inställningar” på din Android-smarttelefon och
aktivera NFC-funktionen i menyn ”Trådlöst och Nätverk”.
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Om du inte vet var NFC-antennen är placerad, flytta
försiktigt smarttelefonen i en cirkelrörelse över loggan
Smart Touch tills appen bekräftar anslutningen. För
att dataöverföring ska ske korrekt är det nödvändigt
ATT HÅLLA SMARTTELEFONEN PÅ INSTRUMENTPANELEN UNDER NÅGRA SEKUNDER AV PROCEDUREN. Ett meddelande på enheten kommer att
informera om proceduren har genomförts ordentligt
och meddela när du kan ta bort smarttelefonen.

Beroende på smarttelefonens modell och dess
version av Android-operativsystem kan processen
för NFC-aktivering se annorlunda ut. Se
bruksanvisningen till din smarttelefon för mer
information.
• Slå på Smart Touch-knappen på användargränssnittet
genom att trycka ned den i två sekunder för att aktivera
NFC-antennen på Sky Led. Loggan Smart Touch tänds.

Tjocka mobilskal eller metalliska klistermärken på
smarttelefonen kan påverka eller förhindra överföringen av data mellan maskinen och telefonen. Ta
bort dem vid behov.

• Öppna appen, skapa användarprofilen och registrera
apparaten genom att följa de anvisningar som visas på
telefonskärmen eller i den Snabbguide som medföljer
maskinen.

Om vissa av smarttelefonens komponenter (t.ex.
baksida, batteri osv.) ersätts med andra delar som
inte är originaldelar kan det leda till att NFCantennen tas bort, vilket förhindrar full användning
av appen.

Mer information, vanliga frågor och video för enkel
registrering finns tillgängliga på:
www.candysmarttouch.com/how-to
NÄSTA GÅNG – regelbunden användning
• Varje gång du vill hantera maskinen genom appen måste
du först aktivera Smart Touch-läget genom att trycka på
Smart Touch-knappen.

Hantering och styrning av maskinen via appen är
endast möjlig i dess närhet. Du kan därför inte
utföra fjärrstyrda åtgärder (t.ex. från ett annat rum,
utanför hemmet).

• Försäkra dig om att du har låst upp din telefon (från
beredskapsläget) och att du har aktiverat NFC-funktionen.
Följ sedan ovannämnda steg.

Slå på/stänga av

• Om du vill aktivera en funktion (t.ex. cykeln Smart Boost),
välj den i appen.

(med internt användargränssnitt för kylen och reglage för frysen)

• Följ anvisningarna på telefonskärmen medan du HÅLLER
DEN ÖVER loggan Smart Touch på Sky Led, när appen
ber dig göra detta.

Användargränssnitt
1. Inställningspanel:

Figur 9

Denna version har ingen inställning på gränssnittet för att
slå på eller stänga av apparaten. Det enda sättet att slå
på/stänga av apparaten är genom att koppla in/bort den.
2. INSTÄLLNINGSKNAPP C
Tryck på den här knappen för att ställa in kyltemperaturen
och välja superläge.

ANMÄRKNINGAR!
Placera din smarttelefon så att NFC-antennen på
dess baksida överensstämmer med placeringen av
loggan Smart Touch på apparaten (såsom visas
nedan).

3. DISPLAYENS FUNKTION
A) Super freezing (superfrysning): Lampor på betyder att
superfrysning har inletts. Omvänt är superfrysningen
avstängd.
B) Inställningstemperatur för kylskåpet: Numret under den
tända lampan är inställningstemperaturen.
4. DRIFTSTILLSTÅND
Efter påslagning tänds alla lampor på panelen i en sekund
och apparaten drivs med samma inställning (läge och
temperatur) som sista gången apparaten ställdes in. Om
den slås på för första gången drivs den med standardinställningen.
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5. Super freezing
1) Gå till Super freezing-läge
När du vill frysa livsmedlen på kort tid kan du använda
Super freezing-läget.
Håll in knapp C i mer än tre sekunder så aktiveras Super
freezing-läget. Lampan till vänster tänds.

10. Temperaturreglering av frysen
1). Reglage för inställning av frysens temperatur:

2) Avsluta Super freezing-läge
Avsluta Super freezing-läget genom att göra följande:
• Håll in knappen C i mer än 3 sekunder för att välja en
annan inställning.
• Drifttiden för Super freezing-läget är mer än 50 timmar.
För att nå maximal frysningskapacitet, lägg färska livsmedel
i frysskåpet 24 timmar efter att ha startat superfrysningen.

Figur 10

2). Ställa in frysens temperatur
Frysens temperatur kan justeras genom att skjuta på
reglaget för att ändra luftfördelningen mellan frys och kyl.

3) Efter avslutat Super freezing-läge drivs apparaten med
samma inställning som innan du startade Super freezingläget. Den vänstra lampan släcks.

3). Justering av frysens temperatur
a) Frysens temperatur kan justeras med reglaget.
Temperaturen stiger gradvis när reglaget skjuts från vänster
till höger.
b) När vredet skjuts till höger kommer luftflödet från frys till
kyl att öka till maxnivån. Temperaturen i frysen kommer att
öka. Detta läge rekommenderas endast när frysen är tom
eller livsmedel sällan lagras i frysen.
c) När reglaget skjuts till vänster minskar luftflödet från
frysen till kylen till minsta nivå. Temperaturen i frysen minskar.
Detta läge rekommenderas endast när en stor mängd
livsmedel förvaras i frysen. Varaktigheten är högst 8 timmar.
d) Vi råder användaren att flytta temperaturreglaget till
mittläget vid normala förhållanden, men användaren kan
också justera temperaturintervallet efter livsmedelsituationen.

4) Under Super freezing-läge kan du inte ändra
inställningstemperaturen i kylskåpet genom att trycka på
knappen C. När du försöker göra det blinkar den vänstra
lampan i tre sekunder för att påminna dig om felaktig
funktion.
6. Temperaturinställning av kylskåpet
Under ett annat läge än superfrysning, tryck upprepade
gånger på C. Inställningstemperaturen ändras i sekvensen
2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C. Om du trycker en gång ändras
temperaturen en gång. Numret under den tända lampan
anger inställningstemperaturen.
Användbara tips:
Följ tabellen nedan för att välja inställningstemperatur för
kylskåp.
Omgivningstemperat
ur
Sommar (> 32 °C)
Normal
Vinter (< 13 °C)

Slå på/stänga av
(med externt digitalt användargränssnitt)

Rekommenderad
temperatur
4 °C, 6 °C, 8 °C
4 °C
2 °C, 3 °C, 4 °C

PRODUKT I BEREDSKAPSLÄGE: För att stänga av TOTAL NO FROSTprodukterna, välj frysfunktionen med knappen MODE (läge) och använd
pilarna 7–8 för att visa symbolen -. För alla andra produkter, välj
kylfunktionen med MODE-knappen och använd pilarna 7–8 för att visa
symbolen -.

OBS!
Produkten förblir påslagen tills strömsladden kopplas bort.

7. Minnesfunktion efter avstängning
Inställningarna som finns när strömmen bryts kommer att
kommas ihåg. När strömförsörjningen återställs startas
apparaten automatiskt om med inställningen som var
aktiverad när strömmen bröts.
8. Fördröjningsskyddsfunktion
Apparaten har en funktion som fördröjer start av
kompressorn, vilket resulterar i att kompressorn skyddas.
När kompressorn har stoppats måste minst fem minuter
förflyta till nästa start av kompressorn.
9. Felsökningstips
1). Om temperatursensorn i kylskåpet uppvisar fel kommer
lampan under nummer 2 att blinka kontinuerligt.
2). Om avfrostningssensorn uppvisar fel kommer lampan
under nummer 3 att blinka kontinuerligt.
3). Om sensorn för omgivningstemperatur uppvisar fel
kommer lampan under nummer 4 att blinka kontinuerligt.
4). Om kommunikationen mellan användargränssnittet och
moderkortet uppvisar fel kommer alla lampor i displayen att
blinka kontinuerligt.

Figur 11
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OBS!

Temperaturjustering

Produkten förblir påslagen tills strömsladden kopplas bort.
Wi-Fi-användning: För att förhindra oavsiktlig aktivering är det inte
möjligt att ställa in beredskapsläget på distans via appen eftersom
detta kan leda till att maten fördärvas. Du kan dock inaktivera denna
funktion via appen (tryck på knappen Wake-Up [vakna]) så att
kylskåpet kan återgå till ECO-temperaturen inom 24 timmar, redo för
din hemkomst.

De förinställda värdena är: +5 (intervall +1 till +7) för kylskåpet och -18
(intervall -16 till -22) för frysen.
Efter en längre avstängning startas produkten om med den tidigare
inställda temperaturen.
9
• MODE-FUNKTION
Genom att trycka på Mode-knappen är det möjligt att justera temperaturen
i kyl och frys.
Kylskåp
Genom att trycka på Mode-knappen en gång justerar du kyltemperaturen. Det är möjligt att ställa in önskad position med pilarna 7
och 8.
Position 1, den kallaste inställningen. Position 7, minst kalla inställning.
Om apparaten är av typen Total No Frost visas H (semester) efter
värdet 1.
Frys
Genom att trycka på Mode-knappen två gånger kan önskad position för
frysen justeras: -16 mindre kallt, -22 kallare. Välj önskat värde och vänta
i tre sekunder så ställs temperaturen in.
För alla produkter, med undantag av Total No Frost, ställs temperaturen
mellan kyl och frys in samtidigt. Om du ökar/minskar kylskåpstemperaturen med 2 eller fler grader kommer frysens temperatur
automatiskt att öka/minska med samma värde. Om temperaturförändringen är mindre än 2 grader sker ingen automatisk
temperaturjustering.

Figur 12

10

3

• ECO-FUNKTION
/
När denna funktion aktiveras kommer apparaten att optimera energin
genom att automatiskt ställa in den idealiska temperaturen för att
säkerställa livsmedelskonservering med lägsta energiförbrukning.
För att stänga av Eco-funktionen, tryck på knappen igen.

Temperaturjustering
De förinställda värdena är: +5 (intervall +1 till +7) för kylskåpet och -18
(intervall -16 till -22) för frysen.
Efter en längre avstängning startas produkten om med den tidigare
inställda temperaturen.

11
4
• LOCK-FUNKTION
/
Genom att trycka på knappen Lock (lås) aktiveras knapplåset (alla andra
kommandon ignoreras). För att inaktivera, tryck på Lock-knappen igen.

9
• MODE-FUNKTION
Genom att trycka på Mode-knappen är det möjligt att justera temperaturen
i kyl och frys.
Kylskåp
Genom att trycka på Mode-knappen en gång justerar du kyltemperaturen.
Det är möjligt att ställa in önskad position med pilarna 7 och 8.
Position 1, den kallaste inställningen. Position 7, minst kalla inställning.
Om apparaten är av typen Total No Frost visas H (semester) efter värdet 1.
Frys
Genom att trycka på Mode-knappen två gånger kan önskad position för
frysen justeras: -16 mindre kallt, -22 kallare. Välj önskat värde och vänta
i tre sekunder så ställs temperaturen in. När kylen och frysen ställs in
samtidigt, om du ökar/minskar kylskåpstemperaturen med 2 eller fler
grader kommer temperaturen automatiskt att öka/minska med samma
värde. Om temperaturändringen är mindre än 2 grader kommer den
automatiska justeringen inte att inträffa.

12
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• SUPER FREEZING-FUNKTION
/
För att frysa in en stor mängd mat rekommenderas att aktivera Super
Freezing-funktionen. För att aktivera funktionen, tryck på knappen Super
Freezing. Denna funktion kommer att aktiveras i 26 till 34 timmar
(beroende på modell). Funktionen inaktiveras automatiskt eller genom att
trycka på knappen Super Freezing igen.
13
6
• SMART COOL/ICED DRINK-FUNKTION
/
För att snabbt kyla drycker, lägg flaskan i frysen och aktivera funktionen
genom att trycka på knappen smart cool/iced drink (smart kyld/frusen dryck).
En nedräkning på 30 minuter börjar, varefter en akustisk signal på
15 sekunder indikerar att flaskan har uppnått optimal kylning. Funktionen
kan stängas av genom att trycka på knappen igen.

10
3
• ECO-FUNKTION
/
När denna funktion aktiveras kommer apparaten att optimera energin
genom att automatiskt ställa in den idealiska temperaturen för att
säkerställa livsmedelskonservering med lägsta energiförbrukning.
För att stänga av Eco-funktionen, tryck på knappen igen.
Wi-Fi-användning: Du kan aktivera/inaktivera denna funktion på distans
genom att trycka på Eco Mode-knappen på appen.

• HOLIDAY-FUNKTION (endast på TOTAL NO FROST-PRODUKTER)
Vid långvarig frånvaro är det möjligt att använda funktionen Holiday
(semester).
Med den här funktionen kan du stänga av kylskåpet, men frysen förblir
på. Se till att ta ut livsmedel ur kylskåpet innan du använder den här
funktionen. För att aktivera, se kylfunktionen Mode. För att inaktivera
denna funktion, återställ temperaturen i kylskåpet.
• KYLSKÅPETS DÖRRLARM
Om dörren förblir öppen i mer än en minut avger apparaten en akustisk
signal. Tryck på MODE-knappen om du vill dämpa den.

11
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• WI-FI-FUNKTION
/
För att använda produkten i Wi-Fi-läge, slå på apparaten och vänta tills
nedräkningen är klar från t9 till t1. Tryck sedan på simply-fi-knappen tills
Wi-Fi-symbolen visas och börjar blinka en sekund på och en sekund av
och ”rr” visas på displayen. Om Wi-Fi-anslutningen till produkten fortfarande
inte upprättats inom fem minuter stängs Wi-Fi av.
Det är nödvändigt att trycka på: simply-fi-knappen tills symbolen lyser
igen. Symbolens lampa blinkar i cykler om en sekund på och en sekund
av och ”rr” visas på displayen.

Slå på/stänga av
(med externt digitalt användargränssnitt och Wi-Fi)
PRODUKT I BEREDSKAPSLÄGE: För att stänga av TOTAL NO FROSTprodukterna, välj frysfunktionen med MODE-knappen och använd pilarna
7–8 för att visa symbolen -. För alla andra produkter, välj kylfunktionen
med MODE-knappen och använd pilarna 7–8 för att visa symbolen -.

När den är ansluten till routern kommer Wi-Fi-symbolen att vara på hela
tiden. Om det inte finns någon anslutning till routern blinkar Wi-Fisymbolen tre sekunder på och en sekund av.
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Återställning
Om det inte finns någon Wi-Fi-anslutning till produkten, om routern byts
ut eller om kundservice ingriper kan det vara nödvändigt att återställa
produkten. Återställningsfunktionen startar om Wi-Fi-anslutningsprocessen.
För att återställa Wi-Fi-anslutningsprocessen, håll knappen simply-fi
intryckt i fem sekunder tills displayen visar ”rr”. Wi-Fi-symbolen blinkar en
sekund på och en sekund av för att visa att Wi-Fi-anslutningen har
återställts. Om Wi-Fi-anslutningen till produkten fortfarande inte är
upprättad inom fem minuter efter återställning stängs Wi-Fi av.
Det är nödvändigt att trycka på: simply-fi-knappen tills symbolen lyser
igen. Symbolens lampa blinkar i cykler om en sekund på och en sekund
av och ”rr” visas på displayen.
Inställningarna i produktdisplayen kan ändras via webbappen och vice
versa. Produkten behåller de senaste ändringarna i datumordning.

CANDY SIMPLY-FI:
För detaljerad information om HUR DU ANSLUTER din
simply-Fi-apparat och HUR DU ANVÄNDER den som bäst, gå
till http://www.candysimplyfi.com eller besök den dedikerade
webbplatsen för
simply-Fi kundservice http://simplyfiservice.candy-hoover.com

Slå på/stänga av
(med externt LED-användargränssnitt)

Denna version har ingen inställning på gränssnittet för att
slå på eller stänga av apparaten. Det enda sättet att slå
på/stänga av apparaten är genom att koppla in/bort den.
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• SUPER FREEZING-FUNKTION
/ E
För att frysa in en stor mängd mat rekommenderas
att aktivera Super
E
Freezing-funktionen. För att aktivera funktionen,
tryck på knappen Super
E
Freezing. Denna funktion kommer att aktiveras i 26 till 34 timmar
(beroende på modell). Funktionen inaktiveras automatiskt eller genom att
trycka på knappen Super Freezing igen.
Wi-Fi-användning: Du kan aktivera/inaktivera denna funktion på distans
genom att trycka på Super Freezing-knappen på appen.
13
6
• SMART COOL/ICED DRINK-FUNKTION
/ E
För att snabbt kyla drycker, lägg flaskan i frysen och aktivera funktionen
genom att trycka på knappen smart cool/iced drink (smart kyld/frusen dryck).
En nedräkning på 30 minuter börjar, varefter en akustisk signal på 15 sekunder
indikerar att flaskan har uppnått optimal kylning. Funktionen kan stängas
av genom att trycka på knappen igen.
Wi-Fi-användning: Du kan aktivera/inaktivera denna funktion på distans
genom att trycka på Smart Cool-knappen på appen. Ett meddelande
skickas till dig när drycken är klar.
• HOLIDAY-FUNKTION (endast på TOTAL NO FROST-PRODUKTER)
Vid långvarig frånvaro är det möjligt att använda funktionen Holiday
(semester).
Med den här funktionen kan du stänga av kylskåpet, men frysen förblir
på. Se till att ta ut livsmedel ur kylskåpet innan du använder den här
funktionen. För att aktivera, se kylfunktionen Mode. För att inaktivera
denna funktion, återställ temperaturen i kylskåpet.
Wi-Fi-användning: För att förhindra oavsiktlig aktivering är det inte
möjligt att fjärrstyra Holiday-funktionen via appen eftersom det kan leda
till att maten fördärvas.
Du kan dock inaktivera denna funktion via appen (tryck på knappen Fresh
Back [tillbaka till färsk]) så att kylskåpet kan återgå till ECO-temperaturen
inom 24 timmar, redo för din hemkomst.

Figur 13

• LÅSFUNKTION
Genom att trycka på knapparna 12 och 13 samtidigt aktiveras låsfunktionen
(alla andra ändringar ignoreras). För att inaktivera låsfunktionen, tryck på
knapparna 12 och 13 igen samtidigt. När låsfunktionen är aktiverad visar
displayen ”LO” varje gång du trycker på en knapp.

1.1 KNAPPARNAS ANVÄNDNING
A. Temperaturreglering av kylskåpet
B. Temperaturreglering av frysen

Wi-Fi-användning: Du kan aktivera/inaktivera denna funktion på distans
genom att trycka på knappen Display Lock (visa lås) på appen.

1.2 LAMPDISPLAY

• KYLSKÅPETS DÖRRLARM
Om dörren förblir öppen i mer än en minut avger apparaten en akustisk
signal. Tryck på MODE-knappen om du vill dämpa den.
Wi-Fi-användning: Ett meddelande skickas till dig som visar larmet i appen.

1. Temperatur i kylskåpet
2. Temperatur i frysen
3. Super freezing-läge

• MODEMINSTÄLLNING:
Kontrollera att modeminställningarna är exakt som visas nedan (för åtkomst
via tillverkarens bruksanvisning), annars kan signalen vara bristfällig.

Parameter

Specifikationer

Frekvens

2 402–2 480 MHz

Modulation

802.11b-kompatibilitet:
DSSS (CCK-11, CCK-5.5,
DQPSK-2 och DBPSK-1)
802.11g:
OFDM (standard)

Kanalintervaller

5 MHz

Kanaler

1–14

Överföringshastighet (luftburen)

1–11 Mbps för 802.11b,
6–54 Mbps för 802.11g

Mottagarkänslighet

-83 dBm typiskt

Utgångsnivå (klass 1)

0 till +12 dBm (konfigurerbar
med programvara)

2.1 DISPLAY
2.1.1. Panelen tänds i två minuter när dörren till
kylen eller frysen öppnas
(en dörrsignal avkänns åt gången).

2.0 DRIFTSTILLSTÅND
a.Efter påslagning lyser kontrollpanelen helt
och hållet i tre sekunder och apparaten drivs
med samma inställning (läge och temperatur)
som sista gången apparaten ställdes in.
Systemet låses automatiskt 25 sekunder efter
den senaste knappåtgärden.
Efter låsning släcks panelens lampor
30 sekunder efter den senaste knappåtgärden.
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b.Förinställda temperaturer för både kyl och
frys visas på displayen.

Super Freezing-läget avslutas:
• när du trycker på frysknappen för att välja en annan
inställning
• om drifttiden under Super freezing-läget är mer än
26 timmar.

2.1.2. Panelen tänds med valfri knapp och lampan
släcks två minuter efter den senaste åtgärden.
2.1.3. Visning under normal drift Temperaturvisning
av kylskåpet: anger temperaturen för den aktuella
inställningen. Temperaturvisning av frysen: anger
temperaturen för den aktuella inställningen.

Efter att ha avslutat Super Freezing-läget:
• om Super freezing-läget körs i mer än två timmar startar
apparaten en avfrostning
• apparaten drivs med inställningen som valts innan Super
freezing-läget.

3.0. ILLUSTRATION AV KNAPPEN
3.1. Temperaturreglering av kylskåpet

FÖRVARING

Efter att ha tryckt på kylskåpsknappen för att gå till
inställningsläget för kyltemperatur blinkar
inställningstemperaturen för kylen.
Genom att trycka på kylskåpsknappen flera gånger kan du
ändra temperaturen i sekvensen 2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C,
6 °C, 7 °C och fem sekunders blinkande betyder att en
temperatur har valts.

• För att bibehålla bästa smak, näring och färskhet i livsmedel är det
lämpligt att förvara dem i kylen enligt figur 14 nedan. Se till att linda
dem i aluminium- eller plastfolie eller i lämpligt täckta behållare för att
undvika korskontaminering.

Kylskåpszon

3.2. Temperaturreglering av frysen

Frukt/grönsaker

Efter att ha tryckt på frysknappen för att gå till
inställningsläget för frystemperatur blinkar
inställningstemperaturen för frysen. Genom att
trycka på frysknappen flera gånger kan du ändra
temperaturen i sekvensen -14 °C, -16 °C, -18 °C,
-20 °C, -22 °C, Super Freezing (snösymbol) och
fem sekunders blinkande betyder att en
temperatur har valts.

• För att minska förluster av frukt- och grönsaker p.g.a. fukt ska de förpackas
i plastmaterial, till exempel folie eller påsar, och sedan sättas in i frukt/grönsakszonen. På detta sätt undviks att maten snabbt fördärvas.
Kylzon
TOTAL NO FROST

3.3. Super Freezing
Som beskrivs i 3.2, när Super Freezing har
valts och signallampan blinkar i fem sekunder
betyder det att du har ställt in Super freezingläget.

Figur 14

Den mest energibesparande konfigurationen kräver att
lådor, livsmedelsbehållare och hyllor placeras i apparaten
som bilderna ovan visar.

Efter att ha valt Super freezing-läge,
• om apparaten avfrostas kommer den att slutföra
avfrostningsprocessen och sedan gå in i Super freezingläge.
• Om tiden från senaste avfrostning till val av
superfrysning är mer än 12 timmar kommer apparaten
att starta en avfrostning omedelbart innan den går in i
Super freezing-läge. Om inte går apparaten direkt till
Super freezing-läge.

Kylsektion – Chill
(inte alla modeller)
Zonen som visas nedan rekommenderas för kött, fisk, fjäderfä, etc.
Förvara inte frukt och grönsaker eftersom de kan frysas.

Under Super freezing-läge:
• Inställningstemperaturen för frysen är -25 °C och
enheten drivs med kontrollregler
• för frysen och både kylen och frysen kommer att följa
dessa regler för styrning av temperaturen.
• Om strömmen bryts under Super freezing-läget kommer
superfrysningsinställningen att kommas ihåg och
superfrysningstiden återgår till noll och avfrostning
startas inte.

Figur 15
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Indikator för temperatur i den kallaste zonen

Praktiska rekommendationer

(inte alla modeller)
Vissa modeller är utrustade med en indikator för temperatur i den
kallaste zonen av kylskåpet, så att du ska kunna styra
medeltemperaturen.
Denna symbol anger kylskåpets kallaste zon (figur 16).

Placera livsmedlen på hyllorna på ett homogent sätt så att luften kan
cirkulera ordentligt och för att kyla dem.
• Undvik kontakt mellan livsmedlen och kylskåpets ytterväggar.
• Sätt inte i varma livsmedel eftersom de kan fördärva befintliga
livsmedel och öka energiförbrukningen.
• Ta bort livsmedelsförpackningarna innan du sätter i dem.
• Lägg inte i fat eller andra behållare om det inte har tvättats innan.
• Blockera inte kalluftsventilatorns öppningar med livsmedel.
• Täck inte över grönsaksbehållarens glashylla för att på så vis tillåta
korrekt luftcirkulation.
• Förvara inte flaskor i frysen eftersom de kan spricka när de är frysta.
• Vid långvarigt strömavbrott, håll dörrarna stängda så att livsmedlen
förblir kalla så länge som möjligt.
• Installation av apparaten på en varm och fuktig plats, med frekventa
dörröppningar och förvaring av stora mängder grönsaker kan orsaka
kondensbildning och påverka själva enhetens prestanda.
• För att förhindra överdriven energiförbrukning rekommenderas att
dörrarna inte öppnas ofta eller länge.

Figur 16

Kontrollera att ordet OK tydligt visas på indikatorn för temperatur (figur 17).
Om ordet inte visas betyder det att temperaturen är för hög:
justera temperaturen till en svalare inställning och vänta i cirka 10 timmar.
Kontrollera indikatorn igen: justera om vid behov.

•Vi rekommenderar att du ställer in temperaturen i kylskåpet på 4 °C och,
om möjligt, i frysen på -18 °C.
•För de flesta livsmedelskategorier uppnås den längsta förvaringstiden i
kylskåpet med kallare temperaturer. Eftersom vissa specifika produkter
(som färsk frukt och grönsaker) kan skadas vid kallare temperaturer
råder vi att förvara dem i grönsakslådorna (om de finns sådana). Om det
inte finns grönsakslådor, håll termostaten på en genomsnittlig temperatur.
•För frysta matvaror, se förvaringstiden på livsmedelsförpackningen. Denna
förvaringstid uppnås när inställningen motsvarar referenstemperaturen för
facket (en stjärna -6 °C, två stjärnor -12 °C, tre stjärnor -18 °C).

Figur 17

OBS!
Om stora mängder mat sätts in eller kylskåpsdörren öppnas ofta är
det normalt att indikatorn inte visar OK. Vänta minst 10 timmar innan
du justerar reglaget till en högre inställning.

FRYSNING
• Livsmedel måste vara färska.

Placera olika matvaror i olika fack enligt nedanstående tabell:
Kylskåpsfack

• Frys små mängder mat åt gången för att snabbt frysa den. Överskrid
aldrig den maximala mängd som anges på typskylten.

Typ av matvara

• Öppna inte frysens dörr under frysning.
•
I kylens dörr eller dörrhyllor
•
•
•

Frukt, örter och grönsaker ska placeras separat i
grönsaksbehållaren
Förvara inte bananer, lök, potatis eller lök i kylskåpet

•

Mejeriprodukter, ägg

•

Livsmedel som inte behöver tillagas, såsom färdigmat,
deli kött, rester.

•
•
•
•

Livsmedel som ska förvaras längre tid
Bottenlåda för rått kött, höns, fisk
Mittenlåda för frysta grönsaker, pommes frites

Grönsakslåda (salladslåda)

Kylens hylla – mitten

Kylens hylla – övre

Frysens lådor/brickor

Livsmedel med naturliga konserveringsmedel, såsom
sylt, juice, drycker, kryddor
Förvara inte färskvaror

• Livsmedel måste förseglas och lufttätas.
• Separera livsmedel som ska frysas från de som redan är frysta.
• Märk påsar eller behållare för att hålla en inventering av frysta livsmedel.
• När mat har tinats upp ska den konsumeras omedelbart. Frys aldrig om mat.

OBS!
PRODUKTER MED INSTÄLLNINGSVRED
Normalt är det inte nödvändigt att ändra termostatvredet. Om du
finner överdriven kylning av produkterna i kylen, vrid försiktigt
termostatvredet mot 0 (figur 18).
När frysningen är klar, återställ vredet till den vanliga positionen.

Övre bricka för glass, fryst frukt, frysta bagerivaror

Fryszon
Förvara frysta livsmedel cirka en månad i facken.
Använd tabellen nedan för facken.
Figur 18

Frysningsprocessen kan bara ske i facken.

2–3
MÅNADER
4–6
MÅNADER
6–8
MÅNADER
10–12
MÅNADER
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• PRODUKTER MED ANVÄNDARGRÄNSSNITT

För att byta glödlampan sätter du termostatvredet på 0 och kopplar bort
nätsladden. Ta bort skyddshöljet (figur 14), byt ut glödlampan mot en med
en effekt som motsvarar den som anges på skyddshöljet (figur 21).

Se Slå PÅ/stänga AV display
För produkter med frysfacket NO FROST, aktivera SUPER FREEZINGfunktionen i åtta timmar innan maten introduceras.
För de andra produkterna, aktivera SUPER FREEZING-funktionen vid
införande av livsmedlen.

AVFROSTNING
Avfrostning av kylskåpet
Figur 19

VARNING!

Under normal funktion avfrostas kylskåpet automatiskt. Det finns ingen
anledning att torka av vattendropparna på bakväggen eller ta bort frosten
(beroende på funktion).
Vattnet transporteras till den bakre delen genom dräneringshålet som
finns där och värmen från kompressorn får det att avdunsta.

• Glödlampan som medföljer denna apparat är en glödlampa för
speciell användning som endast kan användas med den
medföljande apparaten. Denna speciallampa är inte användbar som
hushållsbelysning.
• Rör inte glödlampan om den har varit tänd under en längre tid
eftersom den kan vara väldigt varm.

• Håll dräneringsröret (figur 19) i kylskåpet rent för att hålla det fritt
från vatten.

Lysdiodsbelysning (i förekommande fall)
Om produkten är utrustad med lysdioder ska du kontakta teknisk service
vid behov av byte.
Jämfört med traditionella glödlampor håller lysdioderna längre och är
miljövänliga.

Rengöring
Figur 19

OBS!
• Innan varje åtgärd, ta ut kylskåpskontakten ur eluttaget för att
förhindra elektriska stötar.
• Häll inte vatten direkt på utsidan eller insidan av själva kylskåpet.
Detta kan leda till oxidation och skador på den elektriska
isoleringen.

Avfrostning av frysen
(statiska produkter utan NO-FROST-teknik)
Vi rekommenderar att frosta av frysen när det samlats ett frostlager
på över 3 mm. Apparatens energiförbrukning ökar annars.

VIKTIGT!

1) Produkter med vred:

Följ dessa förslag för att förhindra sprickbildning i de inre ytorna
och plastdelarna:
• Torka bort matoljor som har fastnat på plastkomponenter.
• Inre delar, packningar och yttre delar kan rengöras med en trasa med
varmt vatten och bakpulver eller en neutral tvål. Använd inte lösningsmedel,
ammoniak, blekmedel eller slipmedel.
• Ta bort tillbehören, till exempel hyllorna, från kylskåpet och från dörren.
Tvätta i varmt tvålvatten. Skölj och torka noggrant.
• Baksidan av apparaten tenderar att samla upp damm som kan tas bort
med en dammsugare, efter att ha stängt av och kopplat bort apparaten
från eluttaget. Detta ger större energieffektivitet.

Vrid vredet till läge ”0” (figur 20).

Figur 20

Produkter med användargränssnitt
Följ instruktionerna i avsnittet ”Slå på/stänga av” för att stänga av
produkterna.
2) Koppla bort nätsladden.
3) Ta ut den frysta maten och placera den tillfälligt på en sval plats.
4) Låt frysdörren stå öppen för snabb avfrostning.
5) Samla upp vattnet på botten av produkten.
6) Torka frysen.
7) Anslut nätsladden igen och ställ termostatvredet till önskat läge.
8) Vänta en liten stund innan du sätter tillbaka maten.

ENERGIBESPARING
För större energibesparing föreslår vi följande:
• Installera apparaten i ett väl ventilerat utrymme, på avstånd från
värmekällor, och utsätt den inte för direkt solljus.
• Undvik att sätta in varm mat i kylskåpet för att undvika att öka den
inre temperaturen och därmed kontinuerligt aktivera kompressorn.
• Fyll inte på med för mycket livsmedel för att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
• Avfrosta apparaten om det finns is (se AVFROSTNING) för att
underlätta överföring av kyla.
• Vid frånvaro av elektrisk energi är det lämpligt att hålla
kylskåpsdörren stängd.
• Öppna apparatens dörrar och håll dem öppna så lite som möjligt.
• Undvik att ställa in termostaten på alltför kalla temperaturer.
• Ta bort damm på baksidan av apparaten (se RENGÖRING).

VARNING!
Undvik all användning av öppna lågor eller elektriska apparater, såsom
värmare, ångrengörare, ljus, oljelampor och liknande för att påskynda
avfrostningen.
Skrapa inte med en kniv eller ett vasst föremål för att ta bort frost eller is
som uppstår. Dessa kan skada köldmediekretsen, vars läckage kan
orsaka brand eller skada dina ögon.

• Total no frost Audy (med display på dörren): ta bort
alla korgar i frysen.
• Total no frost (med internt användargränssnitt för
kylskåp och reglage för frys): ta bort andra korgar i
frysen men behåll nedre lådan i sitt läge.
• Frostfri modell: ta bort andra korgar i frysen men
behåll nedre lådan i sitt läge.
• Alla normala statiska modeller: ta bort alla lådor i
frysen.

Avfrostning av frysen
(NO-FROST-produkter)
Avfrostning sker automatiskt.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Belysning (enligt modell)
Byte av glödlampa
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UNDVIKA LJUD
Under drift avger kylskåpet några normala ljud, till exempel:
• HUMMANDE, kompressorn är igång.
• MULLRANDE, RASSLANDE och PYSANDE, köldmediet strömmar
genom rören.
• TICKANDE och KLICKANDE, driftstopp i kompressorn.
Små åtgärder för att minska vibrationsljud:
• APPARATEN STÅR OJÄMNT: Justera fötterna så att apparaten står
plant.
• Behållare rör varandra: Undvik kontakt mellan behållare och glasbehållare.
• Apparaten i kontakt: Installera apparaten på avstånd från andra
möbler eller elektriska apparater.
• Lådor, hyllor, kärl vibrerar: Kontrollera korrekt installation av interna
tillbehör.
OBS!
Köldmediegasen avger buller även när kompressorn är avstängd.
Det är inte ett fel, det är normalt.
Om du hör ett klickljud inuti apparaten är det normalt på grund av
expansion av de olika materialen.

VÄNDA OM DÖRREN (MEKANISK)
Apparatens dörrar kan vändas om så att de öppnas till höger eller
vänster beroende på behoven.
OBS!
• Omvändning av dörrarna måste utföras av behörig teknisk
personal.
• Omvändning av dörrarna täcks inte av garantin.

1 timme

VÄNDA OM DÖRREN (ELEKTRONISK)
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AVBRYTA ANVÄNDNINGEN
AV APPARATEN
Om apparaten inte ska användas under en längre tid:
1) Stäng av apparaten (se Drift).
2) Dra ut kontakten eller ta bort säkerhetsanordningen.
3) Rengör apparaten.
4) Låt apparatens dörrar stå öppna.
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FELSÖKNING

PROBLEM
Lampan på insidan tänds inte.

ORSAK
• Glödlampan är utbränd.
• Elen är bruten.

• Dörrkontakten är blockerad.
Kylskåp och frys svalnar inte tillräckligt.

• Dörrarna är inte stängda.
• Dörrarna öppnas ofta.
• Felaktig inställning av temperaturen.
• Kylskåp och frys har fyllts för mycket.
• Omgivningstemperaturen är för låg.
• Ingen elektrisk ström.

Maten i kylen fryses.

Kylskåpets botten är blöt eller droppar finns.

Förekomst av droppar eller vatten på
kylskåpets bakre vägg.
Förekomst av vatten i grönsakslådan.

• Baksidan av apparaten är för nära väggen.
• Felaktig inställning av temperaturen.
• Mat i kontakt med bakväggen.
• Frysning av för mycket färsk mat orsakar en
sänkning av kylskåpets temperatur.
• Produkter som inte är No-Frost:
dräneringsröret kan vara
igentäppt.
• Normal drift av kylskåpet.
• Brist på luftcirkulation.
• Grönsaker och frukter har för mycket fukt.

Motorn körs kontinuerligt.

• Dörrarna är inte stängda.
• Dörrarna öppnas ofta.
• Omgivningstemperaturen är mycket hög.

Temperaturen på vissa yttre delar är hög.
Den frysta maten tinas upp.

• Frostens tjocklek är mer än 3 mm.
• Förekomst av kondenserade dräneringsrör.
• Omgivningstemperaturen ligger under
produktens klimatklass.
Kompressorn startar sällan.
• Frysens dörr är inte stängd.

Kondens på utsidan.

• Omgivningen för fuktig.

ÅTGÄRD
• Byt ut lampan (se Belysning).
• Nätsladden är inte korrekt ansluten.
• Kontrollera om apparaten är avstängd (se
Temperaturjustering).
• Se till att det finns ström i hemmet.
• Kontrollera att den är aktiv.
• Kontrollera att dörren och packningarna sluter
ordentligt.
• Undvik onödiga öppningar av dörrarna under en
viss tid.
• Kontrollera vredets position eller
temperaturinställningen och, om möjligt, kyl ännu
mer (se Temperaturjustering).
• Vänta på att kylskåpets eller frysens temperatur
stabiliseras.
• Kontrollera att omgivningstemperaturen
överensstämmer med vad som anges på
typskylten (se Installation).
• Nätsladden är inte korrekt ansluten.
• Kontrollera om apparaten är avstängd (se
Temperaturjustering).
• Se till att det finns ström i hemmet.
• Flytta apparaten bort från väggen (se Installation).
• Kontrollera vredets position eller
temperaturinställningen (se Temperaturjustering)
och sänk, om möjligt, temperaturinställningen.
• Separera maten från kylskåpets bakre vägg.
• Överskrid inte den maximala mängden som kan
frysas (se Frysning).
• Rengör dräneringsröret med en bomullspinne eller
liknande för att släppa ut vattnet.
• Det är inte ett fel (se Avfrostning).
• Kontrollera att det inte finns några hinder på
glashyllan som förhindrar luftcirkulation.
• Lägg frukt och grönsaker i plast, till exempel folie,
påsar eller behållare.
• Se till att dörrarna är stängda och att tätningarna
sluter ordentligt.
• Undvik att öppna dörrarna i onödan under en viss
period.
• Kontrollera att omgivningstemperaturen
överensstämmer med specifikationerna på
typskylten (se Installation).
• Ställ in termostatvredet på låga siffror/ställ in
displayen på en varmare temperatur.
• Avfrosta enheten (se Avfrostning).
• Det är normalt: temperaturerna är höga för att
förhindra att kondens bildas på vissa delar.
• Flytta enheten till en varmare plats eller värm upp
rummet.
• Se till att dörren är stängd och att packningen är
ordentligt tätad.
• Flytta enheten till en mindre fuktig plats.

OM DU INTE LÖSER PROBLEMET, KONTAKTA SERVICECENTRET, ANGE TYPEN AV FEL OCH INFORMATIONEN PÅ APPARATENS
TYPSKYLT PÅ INSIDAN AV KYLSKÅPET:
• Enhetens modell.
• Serienummer.
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GARANTI
Minsta garanti är: 2 år för EU-länder, 3 år för Turkiet, 1 år för Storbritannien, 1 år för Ryssland, 3 år
för Sverige, 2 år för Serbien, 5 år för Norge, 1 år för Marocko, 6 månader för Algeriet, ingen juridisk
garanti krävs i Tunisien.
TILLGÄNGLIGHET AV RESERVDELAR
Termostater, temperaturgivare, kretskort och ljuskällor finns tillgängliga under minst 7 år efter det att
den sista enheten av samma modell har släppts på marknaden.
Dörrhandtag, dörrgångjärn, brickor och korgar under minst 7 år och dörrpackningar under minst 10 år
efter att den sista enheten av samma modell har släppts på marknaden.
För mer information om produkten, se https://eprel.ec.europa.eu/ eller skanna QR-koden på
energimärkningen bifogad med apparaten.
För att kontakta teknisk assistans, besök vår webbplats: https://corporate.haier-europe.com/en/
Under stycket ”website”, välj märket på din produkt och ditt land. Du kommer att omdirigeras till den
specifika webbplatsen där du hittar telefonnummer och formulär för att kontakta teknisk assistans.
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