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SÄKERHET OCH VARNINGAR

 VARNING!

Varning för elektrisk stöt
Om detta inte görs kan det leda till dödsfall, 
elektrisk stöt, brand eller annan personskada.
• Läs och följ de säkerhets- och varningstexter 

som beskrivs i denna användarmanual innan 
den här apparaten används.

 VARNING!

Den här apparaten innehåller det 
brandfarliga kylmedlet isobutan (R600a).
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SÄKERHET OCH VARNINGAR

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!
Läs igenom hela handboken. Om man inte följer alla riktlinjer och regler kan det leda till 
person- eller egendomsskador. När apparaten används ska du alltid vidta grundläggande 
säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Allmän användning
 z Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
 z Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 
 z Barn i åldern tre till åtta år kan ställa in och ta ut varor ur apparaten under tillsyn.
 z Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
 z Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så 
länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är 
införstådda med riskerna.

 z Tillverkarens installationsanvisningar för apparat- och skåpventilation måste följas när 
apparaten installeras.

 z För att undvika att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
 z Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria 

från hinder.
 z Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp 

avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
 z Skada inte kylmedelskretsen. Vid skador på kylmedelskretsen ska du vädra ut rummet 

genom att öppna alla fönster. 
 z Det är farligt för alla andra, förutom servicetekniker som utbildats och auktoriserats av 

Fisher & Paykel, att utföra service på den här apparaten. 
 z Använd nya rör som levereras med apparaten när den ska installeras. Befintliga 

vattenanslutningar får INTE återanvändas.
 z Undvik kontakt med de rörliga delarna i ismaskinens utmatningsmekanism, och stoppa 

inte in fingrarna i den automatiska ismaskinsmekanismen när apparaten är i gång.
 z Det är farligt för alla andra utom en behörig servicetekniker att utföra service på den 

här apparaten. I Queensland – serviceteknikern MÅSTE vara certifierad för arbete med 
gas och kolväteköldmedium för att få utföra service eller reparationer som involverar 
borttagning av skyddskåpor.

Installation
 z Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt. Om apparaten 

välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. 
 z Anslut endast till drickbar vattenförsörjning.
 z Vattenanslutningen till din is- och vattenapparat måste installeras av en kvalificerad 

VVS-montör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel 
samt följa alla tillämpliga lagar.

 z Installation och användning MÅSTE följa alla tillämpliga VVS-regler. Kontakta din 
kommun för information om tillämpliga VVS-regler. Du måste följa deras riktlinjer när du 
installerar vattenfiltreringssystemet.

 z Vattenfiltreringssystemet klarar ett vattentryck på upp till 120 psi (827 kPa). 
 z Om en tryckbegränsningsventil levereras ska du se till att den är installerad innan 

du installerar vattenfiltreringssystemet. Du får INTE installera systemet om trycket 
överstiger 120 psi (827 kPa).
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SÄKERHET OCH VARNINGAR

VARNING!
För att minska risken för kvävning:

 z Låt INTE barn under tre år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret. 

Elanslutning
 z Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som din apparat och använd inga 

förlängningssladdar eller förgreningar.
 z Var försiktig när apparaten ska flyttas från väggen så att du inte kör över eller 

skadar nätkabeln. 
 z När du placerar apparaten ska du se till att nätkabeln inte hamnar i kläm eller skadas. 

Om nätkabeln är skadad måste den bytas av en servicetekniker som utbildats och 
auktoriserats av Fisher & Paykel. 

 z Du får inte använda elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan generera 
ljusbågar, gnistor eller eldslågor i rummet. Kontakta din servicetekniker som utbildats 
och auktoriserats av Fisher & Paykel omedelbart för att boka en tid för reparation 
av apparaten.

 z Använd inte elektriska apparater i de delar av produkten som är avsedda för förvaring 
av livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren. 

 z Det får inte förekomma flera grenuttag eller nätaggregat bakom apparaten.

Temperaturkontroll
 z Denna kylapparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på mellan 16 °C och 

43 °C. Apparatens prestanda kan äventyras vid drift utanför detta temperaturområde.
 z När du startar din apparat för första gången kyler kylsystemet automatiskt ner alla fack 

till deras inställda temperaturer. Det tar mellan två och tre timmar.
 z Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturerna separat i facken med hög 

precision, oavsett vilken temperatur eller luftfuktighet som råder i omgivningen och 
oavsett om det är sommar eller vinter. 

 z Vi rekommenderar att man kontrollerar apparatens funktion var fjärde timme under 
de första 24 timmarna.

 z Om du märker att apparaten inte kyls ner på rätt sätt ska du kontakta din installatör 
eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att 
kontrollera att enheten fungerar korrekt. Vidta omedelbart åtgärder för att förhindra att 
livsmedel blir dåliga genom att förvara dem i en annan apparat eller frys. 

 z Fabriksinställningen är den optimala konfigurationen för förvaring av vanliga 
livsmedel. Förvaring i andra temperaturer är de rekommenderade inställningarna kan 
påverka hållbarheten.

 z För förvaring av allmänna livsmedel på ett så effektivt sätt som möjligt rekommenderas 
det att man använder produkten med de fabriksinställningar som den levereras med. 
Att flytta hyllorna och lådorna har en minimal inverkan på effektiviteten.

 
Service

 z Din apparat har utformats för att fungera i många år utan behovet av servicekontroller. 
Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och 
auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt. 

 z Alla elektriska reparationer måste utföras av en lämpligt utbildad servicetekniker eller 
auktoriserad elektriker.

 z Varning för elstötar. Anta att alla delar är strömförande. 
 z Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.
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SÄKERHET OCH VARNINGAR

 z Användaren kan inte utföra service på LED-lampan. Kontakta din Fisher & Paykel-
återförsäljare eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.

 z Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar 
finns tillgängliga för alla apparater från Fisher & Paykel i minst tio år från 
tillverkningsdatumet.

VIKTIGT!
Din apparat har utformats för att fungera i många år utan behovet av servicekontroller. 
Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och 
auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.

Rengöring
 z Om apparaten lämnas tom under en längre tid ska du stänga av den, avfrosta, rengöra, 

torka ur och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel.
 z Rengör vattenbehållare om de inte har använts under de senaste 48 timmarna. Spola 

rent vattenfiltret som är anslutet till ett vattensystem om vattnet inte har tömts på 
fem dagar. 

 z Använd endast tvålbaserade rengöringsprodukter. Flera rengöringsmedel i handeln 
innehåller lösningsmedel som kan bryta ned plastkomponenterna i kylskåpet och 
orsaka sprickbildning.

 z Undvik att använda antibakteriella rengöringsprodukter både in- och utvändigt 
på skåpet, eftersom de kan orsaka rost på metallkomponenterna och få 
plastkomponenterna att spricka. 

 z Rengör regelbundet tillgängliga avtappningssystem och ytor som kommer i kontakt 
med mat.

Kassering
 z Du måste vara extra försiktig när du kasserar din gamla apparat för att undvika faror:

 z  Det brandfarliga kylmedlet måste avlägsnas på ett säkert sätt av en 
kvalificerad servicetekniker.

 z  Isoleringsskummet i apparaten innehåller en brandfarlig lösning som kan avge 
gaser. Allt exponerat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras med 
försiktighet vid kassering.

 z VARNING! Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frys ska 
dörrarna och panelerna tas bort och hyllorna ska sitta kvar, så att barn inte kan klättra 
in i skåpet.

 z Rådfråga din lokala energimyndighet eller se lokala bestämmelser för information om 
hur du bäst kasserar din gamla apparat.

 z Din servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel kan ge dig råd om 
miljövänliga metoder för kassering av din gamla apparat eller frys.

 z Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de 
artiklar som går att återvinna.
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SÄKERHET OCH VARNINGAR

Förvaring av livsmedel och drycker
 z Endast modeller med 4-stjärniga fack är lämpliga för infrysning av livsmedel.
 z Se till att varm mat och dryck får svalna tillräckligt innan den placeras i apparaten. 

Varma föremål kan göra att andra livsmedel värms upp till osäkra temperaturer. Det kan 
även leda till att kondens bildas i förslutna produkter, vilket är något man vill undvika.

 z Se till att delvis eller helt tinade livsmedel aldrig fryses om, utan tillagas omedelbart.
 z Konsumera livsmedlen inom den rekommenderade förvaringsperioden. Kasta livsmedel 

som uppvisar tecken på att ha blivit dåliga.
 z Placera färskvaror i apparaten direkt efter inköp. Om de förvaras i rumstemperatur blir 

de snabbt dåliga vilket kan leda till skadlig mikrobiell tillväxt.
 z Förvara rått kött eller fisk i förslutna behållare för att förhindra att maten förorenas. 
 z Torka omedelbart bort eventuellt dropp eller spill på ytorna.
 z Förvara inte explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar med antändliga 

drivgaser, i den här apparaten.
 z Förvara aldrig flyktiga eller lättantändliga material i apparaten, eftersom de 

kan explodera.
 z Konsumera inte livsmedel som är för kalla. Livsmedel som plockas ut ur frysfacket 

kan vara kalla nog att orsaka skada när de kommer i kontakt med bar hud, 
exempelvis isbitar.

 z Att lämna dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av 
temperaturen i apparatens fack.

 z Frys aldrig in vätskor i glasbehållare. Vätskor expanderar när de fryser, vilket kan få 
behållaren att explodera.

 z Frys aldrig in kolsyrade drycker. De kan explodera.

VIKTIGT!
Om du misstänker att produkten inte blir kall — t.ex. att glassen
smälter — plocka ut färskvaror och förvara i en annan apparat för att förhindra
att de förstörs. Ring omedelbart en servicetekniker.

Strömavbrott
 z Frys inte om livsmedel som tinats upp helt.
 z Livsmedel som har tinats men fortfarande är kalla bör tillagas omedelbart.
 z Livsmedel som har tinats och är varmare än 5 °C bör kasseras.

Du hittar information om din modell på serieplåten som sitter i hörnet på insidan eller 
utsidan av det nedre facket.

Energimärkning och ekodesign
 z Denna produkt innehåller ljuskällor i energiklass F.
 z Information om produkten hittar du i europeiska produktdatabasen (EPREL) via 

följande länk http://eprel.ec.europa.eu/. Du blir ombedd att ange modellnumret.
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INNAN DU STARTAR

Kylskåp med dubbla zoner (RS6019S2)

Frysskåp med dubbla zoner (RS6019F2)

Funktioner

1 Kontrollpanel

2 Fack för mejerivaror

3 Justerbara hyllor

4 Dörrhyllor

5 Flaskhållare (tillbehör)

6 Flaskhylla

7 Fuktkontrollerade lådor

21

6

43

7

5

Funktioner

1 Kontrollpanel

2 Justerbara hyllor

3 Fryslådor

2

1

3
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INNAN DU STARTAR

Kylskåp med tre zoner (RS6019S3)

Frysskåp med tre zoner (RS6019F3)

Funktioner

1 Kontrollpanel

2 Fack för mejerivaror

3 Justerbara hyllor

4 Dörrhyllor

5 Inbyggd dricksvattenkran*

6 Flaskhållare (tillbehör)

7 Flaskhylla

8 Fuktkontrollerade lådor

9 Variabla temperaturzoner

!0 Vattenfilter (visas inte)

*Sitter i den inre vänstra sidoväggen vid det 
översta facket.

Funktioner

1 Kontrollpanel

2 Lådhylla

3 Justerbara hyllor

4 Fasta hyllor

5 Flaskhållare (tillbehör)

6 Flaskhylla

7 Variabla temperaturzoner

8 Automatisk ismaskin  
(visas inte)*

9 Fryslådor

*Sitter inuti fryslådan.

4

3

1

9

2

5

8

6 7

2

7

6

43

8

5

1

!0

9
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INNAN DU STARTAR

Bottenmonterat kylskåp (RS6019B)

Funktioner

1 Kontrollpanel

2 Hylla för mejeriprodukter

3 Justerbara hyllor

4 Dörrhyllor

5 Inbyggd dricksvattenkran*

6 Flaskhållare (tillbehör)

7 Flaskhylla

8 Fuktkontrollerad låda

9 Ismaskin (visas inte)

!0 Fryslådor

!1 Vattenfilter (visas inte)

*Sitter i den inre vänstra sidoväggen vid det 
översta facket.

1

5

3 4

8

6

7

2

9

!0

!1
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KONTROLLPANEL

Bottenmonterat/Kylskåp med dubbla zoner/Frysskåp

Kylskåp med tre zoner/Frysskåp

1 Meny Tryck för att komma åt produktens funktioner och inställningar, 
eller för att återgå till standby. Om teckenfönstret har låsts håller 
du knappen intryckt i två sekunder för att låsa upp.

2 Teckenfönster Visar produktens funktioner och inställningar.

3 Bläddra Tryck för att välja livsmedelslägen och justera temperaturer. 
Gör det möjligt för dig att bläddra igenom menyn, funktioner 
och inställningar. 

4 Välj Tryck för att bekräfta och aktivera de valda funktionerna 
och inställningarna. 

5 Bakåt Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

Installationsläge
När produkten levereras befinner den sig i installationsläge för att hjälpa installatörerna. 

Håll 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 intryckt för att aktivera apparaten 

och visa menyn. 
MODE

INSTALL

Press and hold
to activate

appliance
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LIVSMEDELSLÄGEN

Variabla temperaturzoner
Separata zoner ger möjlighet till olika temperaturinställningar och livsmedelslägen för en 
mängd olika livsmedel.

LIVSMEDELSLÄGEN BESKRIVNING TYPER AV LIVSMEDEL 
ATT FÖRVARA

PANTRY (SKAFFERI)
(12 °C)

PANTRY-läget (skafferi) ger en sval, 
mörk plats för en mängd livsmedel 
som snabbt förgås eller kan förstöras 
i rumstemperatur, men som är för 
känsliga för att förvaras i normala 
kylskåpstemperaturer.

PANTRY-läget (skafferi) körs enligt 
lagringsförhållanden i källarutrymme 
enligt kommissionens förordning 
(EU) 2019/2019.

Bananer, avokado, tomater,
tropiska frukter, rotsaker.

Torrvaror t.ex. spannmål, mjöl, 
socker, kex, flingor, bakverk, 
tortillas, wraps och bröd.

Smörgåspålägg, konserver, 
honung, tropiska frukter, 
nötter och frön, choklad och 
färska örter.

Vin

FRIDGE (KYLSKÅP)
(3 °C)

Det perfekta läget för färska, 
vardagliga livsmedel. Detta läge 
ger en högre relativ luftfuktighet än 
för många andra kylskåp vilket gör 
att färska livsmedel t.ex. frukt och 
grönsaker, kött och ost håller sig 
fräschare under längre tid.

Frukt och grönsaker, 
mejeriprodukter, sylt och 
chutney/konserver, kött 
och drycker.

CHILL (NEDKYLNING)
(-0,5 °C)

CHILL-läget (nedkylning) är en 
förlängning av FRIDGE-läget (kylskåp) 
där en perfekt förvaringszon 
för färskvaror som lätt förfars 
tillhandahålls, för att se till att de 
behåller sin färskhet och kvalitet. 
Dessa varor håller något längre här 
jämfört med förvaring i FRIDGE-läget 
(kylskåp).

Färskvaror som kött, fågel, 
fisk och skaldjur som lätt 
förfars.

Alkoholdrycker t.ex. öl.

SOFT FREEZE (LÄTTFRYS)
(-9 °C)

SOFT FREEZE-läget (lättfrys) är en 
utökning av ditt kylskåp, vilket 
förlänger hållbarheten för färskvaror 
som lätt förfars samtidigt som 
kvaliteten bibehålls. Med läget SOFT 

FREEZE (lättfrys) kan du enkelt 
portionera maten samt värma, tillaga 
och servera maten direkt från facket 
utan att vänta på att den ska tina.

Kött, fisk och skaldjur, 
soppor, såser, puréer, bröd, 
efterrätter och bakverk.

Läget Soft Freeze (lättfrys) 
rekommenderas inte vid 
förvaring av efterrätter 
gjorda på grädde, t.ex. glass.

FREEZER (FRYS)
(-18 °C)

FREEZER-läget (frys) är till för vanliga 
frysvaror som går att förvara i mellan 
1–12 månader.

Kött, fågel, fisk och skaldjur, 
tillagad mat och rester, vissa 
frukter och grönsaker, glass 
och andra frysta efterrätter.

Alla livsmedelslägen finns inte på alla modeller.

Vissa livsmedelslägen kan inte användas i kombination. 
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FUNKTION BESKRIVNING

ICE (IS) Startar eller stänger av din automatiska ismaskin i bottenfacket. Din 
ismaskin är konstruerad för att automatiskt mata ut is i islådan under 
tills den upptäcker att lådan är full. Ju mer is du använder, 
desto mer tillverkar den. 
Innan första användningen måste det automatiska issystemet spolas. 
Mer information finns i installationsguiden.

ICE BOOST (ÖKAD 
ISPRODUKTION)

Ökar isproduktionen och inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

MAX COLD (MAX KYLA) Påskyndar kylhastigheten genom att sänka facket till dess lägsta 
temperatur under en inställd tid. 

Varaktighet: Pantry (skafferi) - 6 timmar, Fridge (kyl) - 6 timmar, Chill 
(nedkylning) - 4 timmar, 
Soft Freeze (lättfrys) - 12 timmar och Freezer (frys) - 24 timmar. 

Använd MAX COLD (max kyla) när du fyller på din apparat med 
livsmedel, t.ex. när du varit och handlat mat. Den här funktionen 
säkerställer att din mat kyls ner eller fryses in så snabbt som möjligt, 
så att den förblir fräsch och håller så länge som möjligt.

BOTTLE CHILL 
(FLASKKYLNING)

Kyler snabbt ner dina drycker i frysen under 15 minuter. Beroende på 
din drycks volym kanske standardtiden inte är tillräcklig för att kyla 
din dryck. Om drycken inte är tillräckligt kall efter den inställda tiden 
kan du lägga den i facket igen och starta om funktionen BOTTLE CHILL 
(flaskylning).

WATER DISPENSER 
(VATTENDISPENSER)

Ger dig möjlighet att låsa och öppna vattendispensern.

DOOR ALARM 
(DÖRRLARM) 

Gör att du kan stänga av dörrlarmen tillfälligt. Inaktiveras automatiskt 
efter 20 minuter eller när dörrarna stängs.

DISPLAY LOCK/
UNLOCK (LÅS/LÅS UPP 
TECKENFÖNSTER)

Gör det möjligt att låsa knapparna på kontrollpanelen. Detta är 
användbart när du ska rengöra apparaten.

SABBATH (SABBAT) I läget SABBATH (sabbat) stängs larm, lampor och teckenfönster av 
i 80 timmar:

 z Den invändiga lampan kommer inte att tändas när du 
öppnar kylskåpet.

 z Dörrlarmen fungerar inte.
 z Teckenfönstret tänds inte förutom texten SABBATH.
 z Kontrollpanelen fungerar inte.
 z Sabbatläget inaktiveras automatiskt efter 80 timmar.

Om du stänger av kylskåpet när SABBATH är aktiverat återupptas det 
automatiskt när kylskåpet slås på igen.

Alla funktioner finns inte på alla modeller.

FUNKTIONER
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INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNING BESKRIVNING

WI-FI-INSTÄLLNING Kan ge dig möjlighet att ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk och 
fjärrmanövrera via appen.

NOLLSTÄLLNING AV 
VATTENFILTERTIMER

Ger dig möjlighet att nollställa påminnelserna om byte 
av vattenfilter.
Påminnelserna är inställda på var sjätte månad.

TVINGA ISFACKSVÄNDNING Ger dig möjlighet att tvinga isfacket att vända sig. Detta 
används när vattenfiltret spolas efter en semester eller när filtret 
måste bytas.

TECKENFÖNSTERLJUD Ger dig möjlighet att stänga av alla kontrollpanelljud.

TECKENFÖNSTRETS 
LJUSSTYRKA

Ger dig möjlighet att anpassa teckenfönstrets ljusstyrka 
på kontrollpanelen. 

TEMPERATURENHET Ger dig möjlighet att ändra temperaturenheten som visas i 
teckenfönstret mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

VATTENFILTERPÅMINNELSER Aktiverar ett meddelande som anger när det är dags att 
byta vattenfiltret.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING Ger dig möjlighet att återställa din apparats fabriksinställningar. 
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Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Komma igång
Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.

 z Se till att ditt WiFi-nätverk är aktiverat.
 z Du får en steg-för-steg-guide på både din apparat och din mobila enhet.
 z Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat. 

På din mobila enhet:

1 Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
2 Registrera dig och skapa ett konto.
3 Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

1

2

4

3

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att öppna menyn. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj SETTINGS (inställningar). 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj WI-FI SETUP (Wi-Fi-inställning). 
Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

WI-FI-ANSLUTNING

Ansluta till Wi-Fi

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

Följ anvisningarna på skärmen och i appen 
för att slutföra konfigurationen.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

http://www.fisherpaykel.com/connect
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JUSTERA TEMPERATUREN

Från startskärmen trycker du på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 
för att välja önskat fack.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta valet.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

En bekräftelseskärm visas och ändringen 
reflekteras på startskärmen.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att höja eller 
sänka temperaturen.

Justera temperaturen från snabbåtkomst

När du startar din apparat för första gången kommer kylsystemet automatiskt att kyla alla 
fack till deras standardläge och temperatur (3 °C för kylskåp och -18 °C för frysar). Detta 
tar mellan 2–3 timmar. Temperaturen kan anpassas efter användarens önskemål. Följ stegen 
nedan för att snabbt justera livsmedelslägets temperatur i respektive fack. 

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

-0.5°C
Chill

Chill
-0.5°C
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FÖRINSTÄLLDA LIVSMEDELSLÄGEN 

Livsmedelslägen har delats in i förinställda kombinationsgrupper. Kontrollera att 
respektive fack kör det avsedda livsmedelsläget och passar den mat som förvaras där. 
Kontrollera att passande livsmedelsläge har valts för de livsmedelstyper du vill förvara. 
Se ”Livsmedelslägen” och ”Livsmedelshantering” för information. 

Följ stegen nedan för att justera livsmedelsläget i respektive fack.

2
Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra 
i listan till Food Mode Presets 
(Förinställda livsmedelslägen). 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra igenom 
de förinställda kombinationerna.3

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att välja önskad 
livsmedelslägeskombination. 4

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Det aktiva förinställda livsmedelsläget 
visas först i listan över förinställda 
lägen och reflekteras av en punkt intill 
förinställningsnumret. 

5

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Den livsmedelslägeskombination som 
används kommer att visas på startskärmen. 6

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
1

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C
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BYTA FUNKTIONER

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att öppna menyn.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj den önskade funktionen. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att välja önskat fack 
om tillämpligt för funktionen.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att aktivera/inaktivera 
funktionen.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

ON
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ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att öppna menyn.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och leta fram SETTINGS (inställningar). 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och leta fram den önskade inställningen.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att ändra inställningen 
eller för att ange inställningen för fler 
inställningsalternativ.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta valet.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

1

2

3

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

4



22

VATTENDISPENSER

Använda vattendispensern (kylskåp med tre zoner och B-modell)
Vattendispensern sitter på insidan på den vänstra väggen i det översta facket.

För att tappa upp vatten trycker du 
försiktigt på dispenserspaken med ett glas 
eller en behållare.

För att stoppa vattenflödet drar du bara 
bort glaset från dispenserspaken.

Vattenflödet eller mängden vatten 
ökar inte för att du trycker hårdare 
mot dispenserspaken.

När vatten matas ut under en längre tid kan 
en timeoutperiod uppkomma. Ett larm hörs. 
Vänta i fyra minuter innan du tappar upp 
vatten igen.

Låsa/låsa upp vattendispensern

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att öppna menyn. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra till 
WATER DISPENSER (vattendispenser). 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att låsa eller låsa 
upp vattendispensern.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

1

2

3
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Din automatiska ismaskin kommer att producera is i förvaringslådan under den. 
Isframställningen fortsätter tills förvaringslådan är full. Isframställningen återupptas när 
du börjar att använda den lagrade isen.

Vid första uppstarten av din apparat kan din ismaskin ta flera timmar på sig att 
producera is. Detta är normalt. Kontrollera att ismaskinsfunktionen är påslagen (ON). 
Se ”Byta funktioner”.

 z En isskopa medföljer för hygienisk användning.

Om stora mängder is behövs ska du ta bort förvaringslådan och låta isen ramla ner 
i den större fryslådan. Jämna ut isbitarna med isskopan för att kunna förvara så mycket 
is som möjligt.

Töm islådan regelbundet för att kassera gammal is. Diska och torka förvaringslådan noga 
och sätt tillbaka den på sin plats. Se ”Skötsel och rengöring”.

Stäng av ismaskinen om:
 z Ingen vattentillförsel sker på flera timmar.
 z Du tar bort islådan under längre tid.
 z Du ska iväg på semester.

ISMASKIN
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FÖRVARINGSFUNKTIONER

KYLSKÅP

Frukt- och grönsakslådor 
med lock för fuktkontroll

Locken skapar ett fuktigt mikroklimat genom att minska mängden torr 
luft som tränger ner i lådorna. De specialutformade spåren behåller 
kondensen, håller luftfuktigheten hög och minskar dropp på maten 
där nere.

Separera frukt och grönsaker så att etylenkänsliga grödor inte mognar 
för snabbt.

Används även för att förvara delikatessprodukter och drycker, eller för 
att tina upp mat.

Glashylla Värmebehandlat säkerhetsglas.

Kan tas bort och placeras i olika höjder för att passa 
dina förvaringsbehov.

Mejerihylla och dörrhyllor Den översta dörrhyllan är ett mejerifack för förvaring av smör och ost.

De mellersta hyllorna är utformade för allmänna produkter, pålägg 
och drycker.

Den understa hyllan är utformad för förvaring av större drycker eller 
drycker som du ofta använder.

Hyllorna är justerbara

Enskilda flaskhållare Kan placeras utmed valfri hylla för förvaring av olika flaskor.

Förvara flaskor med halsen vänd mot kylskåpets front.

FRYS

Konsolhylla av glas 
(RS6019F2 och RS6019F3) 

Värmebehandlat säkerhetsglas.

Kan tas bort och placeras i olika höjder för att passa 
dina förvaringsbehov.

Dörrhyllor
(RS6019F3)

Utformade för allmänna frysta produkter och alkoholhaltiga drycker 
som t.ex. sprit 
(FREEZER (frys) och SOFT FREEZE (lättfrys)) samt öl och vin  
(CHILL (nedkylning)).

Ismaskin (endast is- och 
vattenmodeller)

Löstagbar isbehållare. (endast RF6019B och RS6019F3)

Hygienisk isskopa. (endast RF6019B och RS6019F3)

Fryslådor Möjliggör enkel förvaring av frysta livsmedel.
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1

2

För att ta bort hyllan tar du tag ordentligt 
i hyllans främre och bakre kant.

Skjut hyllan uppåt vertikalt för att ta loss 
den från de bakre stödklackarna.

Dra hyllan mot dig.

Fast hylla 

1

2

Dra hyllan mot dig för att 
frigöra klämmorna. 

Lyft upp hyllan för att avlägsna den. 

Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klor, blekmedel, koncentrerade 
rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipande skursvampar på någon del av apparaten. 
Vissa av dessa kemikalier kan skada apparaten.

Rengör alla ytor med ett milt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt 
en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

 
Rengöring av utsidan
Kondensorspolar

Din apparats kondensorspolar kräver regelbunden rengöring utförd av en servicetekniker 
som utbildats av och har stöd från Fisher & Paykel. 

Sockelns galler och filter

Vi rekommenderar att gallret och filtret rengörs i samband med att vattenfiltret bytas var 
sjätte månad.

1 Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade genom att regelbundet dammsuga 
golvet framför apparaten för att maximera apparatens driftseffektivitet.

2 En mer regelbunden rengöring kan vara nödvändig i dammiga hem eller i hem med 
husdjur som fäller mycket hår. 

Rengöring av insidan
Konsolhyllor
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Plocka ur lådorna
Skenorna har smorts i förväg för att göra det lättare att öppna och stänga lådorna. För 
att skenorna ska fungera bra ska du inte bort smörjmedlet från dem. Om lådorna inte 
öppnas helt regelbundet kan skenornas förlängning reduceras. Dra ut skenorna helt för att 
återställa förlängningen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1

2

Om du ska plocka ur en låda drar du ut den 
helt på sina skenor och tömmer den.

Tryck på låsflikarna i lådans hörn på båda 
sidorna och tryck sedan lådan uppåt för att 
koppla bort den från skenorna.

Skenor

Låsflik
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1

2

Plocka ur den fasta hyllan.

Lock för fuktkontroll (övre facket)

1

2

Plocka ut lådan.

Dra locket för fuktkontroll mot 
dig för att lossa klämman.

Lock för fuktkontroll (nedre facket) 

Lyft locket för fuktkontroll 
uppåt för att plocka ut det

Lyft upp locket och skjut ut det för att 
plocka ut det.3
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Semester (endast frys)
Innan ni åker:

Stäng av (OFF) ismaskinen på kontrollpanelen. 
Stäng av vattenförsörjningen till apparaten.

När ni kommer hem igen:

Slå på ismaskinen. Släng den första fulla behållaren med is.

Dra lådan mot dig för att 
ta bort den. Tryck in båda 
skenorna i apparaten igen.

Skjut sakta in lådan på låsflikarna tills du 
känner att den klickar fast på skenorna. 
Se till att lådflikarna hakat fast ordentligt 
i skenorna innan lådan används.

För att sätta tillbaka lådan 
drar du ut skenorna och ställer 
lådan ovanpå dem.

Plocka ur lådorna

1

3

2
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LIVSMEDELSHANTERING

För bästa livsmedelshantering
 z Förvara endast färska livsmedel av hög kvalitet i apparaten.
 z Placera färskvaror i apparaten direkt efter inköp. Om de förvaras i rumstemperatur blir 

de dåliga snabbare och det kan leda till skadlig mikrobiell tillväxt.
 z Livsmedel såsom kött, fågel och fisk ska vara väl inslagna eller ligga i förslutna 

förpackningar för att förhindra att de torkar ut, missfärgas, tappar smak eller att lukten 
sätter sig i apparaten. 
Obs! Vi rekommenderar att man förvarar dessa livsmedel på den nedersta hyllan 
i apparaten, eller i någon av lådorna för att förhindra spill och korskontaminering med 
andra livsmedel.

 z Se till att varm mat och dryck får svalna tillräckligt innan den placeras i apparaten. Varma 
föremål kan göra att andra livsmedel värms upp till osäkra temperaturer. Det kan även 
leda till att kondens bildas i förslutna produkter, vilket är något man vill undvika.

 z Drycker ska helst förvaras stående i dörrhyllorna eller liggande i flaskställen.
 z Se till att råa och tillagade livsmedel förvaras separat för att undvika att maten förorenas.
 z Konsumera livsmedlen inom den rekommenderade förvaringsperioden. Kasta mat som 

uppvisar tecken på att ha blivit dålig.
 z Försök öppna dörren så sällan som möjligt för att bevara optimal förvaringstemperatur 

inuti apparaten.
 z Vi rekommenderar att MAX COLD (max kyla) används när du fyller på din apparat 

med livsmedel, t.ex. när du varit och handlat mat. Den här funktionen säkerställer att 
maten kyls ner/fryses så snabbt som möjligt, så att den förblir fräsch och håller så 
länge som möjligt.

 z Förvaring i andra temperaturer är de rekommenderade inställningarna kan 
påverka hållbarheten.

Produkter som förvaras i kylskåpet
 z Mejeriprodukter som smör och ost ska förvaras på dörrhyllan med lock för att minimera 

att lukten sprider sig till andra livsmedel.
 z Ägg ska förvaras i kartongen för att undvika att de tar lukt från andra livsmedel genom 

den porösa skalstrukturen.
 z Frukt och grönsaker bör förvaras i de fuktkontrollerade behållarna. Dessa behållare 

skapar ett fuktigt mikroklimat som förlänger hållbarheten för frukt och grönsaker.

Produkter som förvaras i frysen
Vi rekommenderar att kolsyrade drycker endast kyles när funktionen BOTTLE CHILL 
(flaskylning) är aktiverad.

Förvara inte kolsyrade drycker utan denna funktion när frysläget är aktiverat. Om dryckerna 
inte plockas bort kan det leda till frusen vätska och flask-/burkexplosion.

 z Se till att förpackningen töms på luft för att undvika att iskristaller bildas och frysbränna.
 z Vi rekommenderar att maten tinas i kylen för att behålla färskhet och kvalitet. Se till att 

delvis eller helt tinade livsmedel aldrig fryses om, utan tillagas omedelbart.
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ANVÄNDARVARNINGAR OCH LJUDSIGNALER

Fel
 z Om ett fel mot förmodan skulle inträffa kommer fyra snabba ljudsignaler att höras och 

felet visas på kontrollpanelen.
 z Registrera felkoden som visas på kontrollpanelen och kontakta en servicetekniker som 

utbildats och stöttas av Fisher & Paykel för att få felet åtgärdat. Du kan göra detta 
genom att gå in på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Normala ljud från apparaten
Integrerade kylskåp och frysskåp har konstruerats för att ha utmärkt energiklass 
och kylfunktion. Därför kan de avge ljud som låter lite annorlunda jämfört med din 
gamla apparat.

Lågfrekvent 
tickande ljud

Detta är ventilen som styr kylningen av respektive utrymme. Detta buller hörs 
bara i några sekunder åt gången.

Ljudet 
från fläkten

Den här produkten har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under 
kylningsperioder, t.ex. efter att dörren har öppnats ofta, cirkuleras luften runt av 
fläktar i apparaten och skapar ljud av luftcirkulation. Det är normalt.

Smällar 
eller brak

Detta kan ske när den automatiska avfrostningsfunktionen är aktiv.

Rinnande vatten Detta är systemets kylmedel och kan låta som ett kokande eller gurglande ljud.

Ett pysande ljud 
efter att frysens 
dörr har stängts

Detta på grund av tryckskillnaden mellan den varma luft som trängt in i skåpet 
och som plötsligt kyls ned, och luften utanför.

Brummande ljud Detta är kompressorn som låter och det är helt normalt.

Ljud från 
ismaskinen

Motordrift (lågt brummande ljud).

Vatten när ismaskinen och/eller vattenbehållaren fylls upp.

Vattenventilen öppnas och stängs (pysande ljud).

Is lossnar från isbrickan (knäppande ljud).

Is faller ner i lådan (dunsande ljud).

Andra ljud Skåpet står inte stabilt eller plant.

Flaskor eller burkar skramlar på hyllorna.

http://www.fisherpaykel.com
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Om du upplever problem med apparaten ska du kontrollera följande innan du kontaktar en 
servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller kundtjänst.

Produktdelar och tillbehör kan köpas via Fisher & Paykels kundtjänst eller online på 
fisherpaykel.com (den här tjänsten är endast tillgänglig på utvalda marknader).

PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER LÖSNING

Apparaten 
fungerar inte

Ingen elektricitet 
i vägguttaget.

Kontrollera att kontakten är ansluten korrekt 
och att strömmen är påslagen.

Pröva med en annan apparat i samma uttag.

Kontrollera husets jordfelsbrytare.

Lampan lyser inte. Lampan fungerar inte. Användaren kan inte utföra service på 
lampan. Kontakta din återförsäljare eller 
din servicetekniker som utbildats och 
auktoriserats av Fisher & Paykel.

Apparaten fungerar inte. Kontrollera att apparaten är påslagen med 
väggbrytaren eller skiljebrytaren.

Lampa och display 
fungerar inte

Produkt i SABBATH-läge. Håll 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 intryckt för att låsa upp, bläddra till 

SABBATH och inaktivera.

Förvaringsfack 
för varma

Temperaturinställningen är 
inte korrekt.

Se ”Livsmedelslägen”.

Dörren öppnas ofta. Öppna endast dörren vid behov för att låta 
temperaturen stabilisera sig.

En stor mängd mat 
har nyligen lagts in.

Välj MAX COLD (Max kyla) för att sänka 
temperaturen snabbt.

Maten blir fryst i 
kylskåpet.

Temperaturinställningen är 
för låg.

Öka temperaturinställningen. Se ”Justera 
temperaturen” och ”Livsmedelslägen”.

Mat har placerats precis 
framför luftuttagen.

Flytta bort köldkänslig mat från luftuttagen.

Obekanta ljud Skåpet står inte stabilt 
eller plant.

Se installationsguiden som medföljde 
denna apparat.

Frysen avfrostas. Detta är normalt.

Ljud från 
ismaskinen

Normal ismaskinsdrift. Se ”Användarvarningar och ljudsignaler”.

Livsmedelsläge är 
inte tillgängligt

Alla livsmedelslägen är inte 
tillgängliga för alla fack.

Se ”Förinställda livsmedelslägen” för 
tillgängliga livsmedelslägeskombinationer.

http://www.fisherpaykel.com
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PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER LÖSNING

När apparatens dörr 
öppnas hörs fyra 
snabba ljudsignaler 
och en kod visas på 
kontrollpanelen

Registrera koden på kontrollpanelen 
och kontakta kundtjänst.

Vatten 
i grönsakslådorna

Kondens uppkommer på grund 
av fuktig omgivning orsakad av 
frukt och grönsaker.

Viss kondens är gynnsam 
vid förvaring av frukt och grönsaker.

Torka bort vattnet med en trasa.

Kondens/is i facket Dörren har öppnats ofta eller 
under långa stunder.

Öppna inte dörren i onödan.

Dörrtätningen läcker. Kontrollera och rengör dörrtätningen. 

Ej ovanligt under perioder med 
hög luftfuktighet.

Torka torrt.

Dörren stängs inte ordentligt. Placera varorna i facket så att dörren 
kan stängas ordentligt.

Dörrarna inte korrekt inriktade. Ring en servicetekniker.

Lådan kan inte dras ut 
eller skjutas in jämnt

Förpackningsmaterial 
har fastnat.

Kontrollera att ingen mat eller 
förpackningsmaterial har fastnat bakom 
facket/lådan.

Dörren går inte 
att stänga

Något blockerar 
dörrstängningen.

Flytta hindret.

Apparaten inte installerad på 
rätt sätt.

Se din installationsguide som medföljer 
denna apparat för att säkerställa att din 
apparat har installerats korrekt.

Frysdörren kan 
inte öppnas

Dörren har öppnats nyligen. Vänta 30 sekunder och försök igen.

Små eller stora isbitar Vattenledningen är böjd/klämd. Kontrollera att den externa 
vattenledningen inte är böjd/klämd. 
Om den inte är böjd/klämd, kontakta 
kundtjänst för att boka in en tekniker 
som kan kontrollera vattenledningen.

Igensatt vattenfilter. Byt vattenfilter innan du ringer efter en 
servicetekniker.

Fryst mat är mjuk 
eller smälter

Ta bort varorna, placera dem i 
en annan frys eller kyl och ring 
kundtjänst omedelbart.

Temperaturinställningen är 
inte korrekt.

Justera temperaturinställningen. 
Se ”Livsmedelslägen”.
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PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER LÖSNING

Den automatiska 
ismaskinen 
fungerar inte

Ismaskinen har inte startats. Starta ismaskinen. Se ”Byta funktioner”.

Vattenförsörjningen avstängd 
eller inte ansluten.

Anslut vattenförsörjningen.

Vattentrycket är för lågt. Kontrollera vattentrycket.

Vattenledningen är böjd/klämd. Kontrollera om vattenledningen är böjd/
klämd.

Filtret är igensatt. Vattenfiltret kanske måste bytas ut.

Isbitarna har klumpat ihop sig 
i lådan.

Plocka ut islådan, lossa isbitarna och 
avlägsna is som har klumpat sig. Sätt 
tillbaka islådan.

Frysfacket fungerar inte. Kontakta kundservice.

Isbitarna smakar 
konstigt

Det kan hända att icke-försluten 
mat sprider en odör/smak.

Kasta isbitarna och rengör isbehållaren. 
Se ”Rengöring av insidan”.

Förpacka eller täck över mat som 
luktar starkt.

Inkommande vatten 
smakar dåligt.

Byt filterkassett. Reservdelar och 
tillbehör kan beställas via kundtjänst.

Isbitarna fryser 
långsamt

Dörren är på glänt. Stäng dörren.

Frysfacket är för varmt inställt. Sänk temperaturinställningen. 
Se ”Justera temperaturen”.

Isen är blöt/klumpar 
sig

Filtret är blockerat. Byt ut filterinsatsen.

Frysens dörr hålls öppen länge. Knacka försiktigt på isen för att få loss 
den eller töm isbehållaren och gör ny is 
om det bildas stora klumpar.Hög omgivande temperatur.

Islådan har lämnats utanför 
frysfacket under en längre tid.

Isen klibbar samman efter 
en tid.

Isen är missfärgad Vattenfiltret har inte spolats. I den installationsguide som medföljde 
din apparat finns information om hur du 
spolar vattenfiltret.
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EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER 
INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

EU Den här apparaten är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att produkten 
kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för 
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid felaktig hantering av produkten.

Symbolen  som står på typskylten, eller på dokumenten som medföljer produkten, 
indikerar att apparaten inte ska hanteras som hushållsavfall. Den ska lämnas över till 
ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av 
apparaten ska ske enligt lokala miljöförordningar gällande avfallshantering och med garanti 
för att kylkretsen inte skadas.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av 
produkten kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, närmsta återvinningscentral eller den 
Fisher & Paykel-återförsäljare som du köpte produkten av.
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GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

Åtkomst till din garanti- och serviceguide
Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst 
till din garanti och boka en service, eller titta online på  
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/ 
warranty-information

Den här produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för 
kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

Åtkomst till din garanti- och serviceguide
Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din 
garanti och boka en service. Se din separata garanti- och servicebok, 
eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/au/ 
help-and-support/warranty-information

NZ

AU

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell

Serienummer

Inköpsdatum

Inköpare

Återförsäljare

Område

Stad

Land

https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information


36

GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

Den här produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för 
kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar finns 
tillgängliga för alla produkter från Fisher & Paykel i minst tio år från tillverkningsdatum.

KUNDSERVICE

Innan du ringer efter reparation eller assistans
Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Se användarmanualen och kontrollera att:

1 Din produkt är korrekt installerad.
2 Du lärt dig dess normala funktioner.
3 Du har läst ”Innan du ringer efter reparation eller assistans”, ”Fel” och ”Felsökning”.

Om du fortfarande behöver hjälp eller reservdelar efter att du kontrollerat dessa punkter 
ska du kontakta din närmsta servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel, 
kundtjänst eller oss direkt via webbplatsen fisherpaykel.com.

Åtkomst till din garanti- och serviceguide
Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst  
till din garanti och boka en service, eller titta online på  
https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/ 
warranty-information

UK

Åtkomst till din garanti- och serviceguide
Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst  
till din garanti och boka en service, eller titta online på  
https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/ 
warranty-information

IE

Åtkomst till din garanti- och serviceguide
Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst  
till din garanti och boka en service, eller titta online på  
https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/ 
warranty-information

EU

http://www.fisherpaykel.com
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GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

Om du behöver hjälp i Storbritannien
Ring till Fisher & Paykels kundservicecenter och prata med någon av våra 
kundvårdskonsulter.

Avgiftsfritt: 08000 886 605 
Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Turing House, Ortensia Drive,  
Milton Keynes MK17 8LX

Om du behöver hjälp i Irland
Ring till Fisher & Paykels kundservicecenter och prata med någon av våra 
kundvårdskonsulter.

Avgiftsfritt: 1800 625174 eller 01 807 7960 
Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

Om du behöver service

Fisher & Paykel har ett nätverk av servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher 
& Paykel, vilka kan utföra all typ av service på din apparat. Vårt kundservicecenter kan 
rekommendera en servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel i ditt 
område. Du kan också boka en online på fisherpaykel.com/uk/help-and-support eller 
fisherpaykel.com/ie/help-and-support

 
Om du ringer, skriver eller kontaktar oss via vår webbplats, vänligen ange:  
ditt namn och din adress, modellnummer, serienummer, inköpsdatum och en fullständig 
beskrivning av problemet. Denna information behövs för att vi ska kunna hjälpa dig på ett 
bättre sätt.

Produktinformation finns i skåpet längst ner till höger.

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell

Serienummer

Inköpsdatum

Inköpare

Återförsäljare

Område

Stad

Land

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support
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Modellerna som visas i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga på alla 
marknader och kan när som helst komma att ändras. 

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som 
beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på 

grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar. 

För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan 
du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.

http://www.fisherpaykel.com
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