
Introduktion
Tack för att du köpt ett ActiveSmart™-kylskåp från Fisher & Paykel. Detta är en snabbguide som hjälper dig att installera och använda ditt kylskåp. Mer 
detaljerad information finns i den användarmanual som följde med din produkt. Du kan även besöka www.fisherpaykel.eu.

Viktiga försiktighetsåtgärder
Alla modeller

VARNING! – Följ grundläggande försiktighetsåtgärder när du använder ditt kylskåp, inklusive:
 ■ Läs alla instruktioner innan kylskåpet tas i bruk. 

Fara
 ■ Den här produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn under 8 år) med nedsatt fysisk 

eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har tillsyn av och får anvisningar om 
användning av produkten och de risker som finns av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

 ■ Barn ska inte utan tillsyn utföra rengöring eller underhåll.
 ■ Små barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
 ■ Risk för att barn blir instängda. Innan du kastar ditt gamla kylskåp:

– Plocka av dörrarna
– Låt hyllorna sitta kvar så att barn inte kan klättra in enkelt.

 ■ Tillverkarens installationsanvisningar för produkt- och skåpventilation måste följas när produkten installeras.
 ■ Håll ventilationsöppningar i produktens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
 ■ Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp avfrostningsprocessen än 

de som rekommenderas av tillverkaren.
 ■ Skada inte kylmedelskretsen.
 ■ Använd stabilitetskonsolen och instruktionsbladet som medföljer för att undvika en instabil apparat.

R600a
Detta kylskåp kan innehålla det brandfarliga kylmedlet isobutan.  
( ).

Elektriskt
 ■ Denna produkt måste installeras korrekt i enlighet med anvisningarna innan den kan användas.
 ■ Koppla aldrig ur ditt kylskåp genom att dra i nätkabeln.
 ■ Ta ett ordentligt tag i själva kontakten och dra den rakt ut ur vägguttaget.
 ■ Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som ditt kylskåp och använd inga förlängningssladdar 

eller förgreningar.
 ■ Reparera eller byt omedelbart alla kablar som är slitna eller på annat sätt har skadats. Använd inte en kabel 

som är sprucken eller sliten utmed sin längd eller vid kontakten eller anslutningen in i själva produkten.
 ■  Om nätkabeln är skadad måste den bytas av ditt auktoriserade servicecenter för Fisher & Paykel, eftersom 

speciella verktyg behövs för detta.
 ■ Var försiktig när enheten ska flyttas så att du inte kör över eller skadar nätkabeln.
 ■ Dra ur nätkabeln innan kylskåpet ska rengöras eller en glödlampa ska bytas.
 ■ Använd inte elektriska produkter i de delar av produkten som är avsedda för förvaring av livsmedel om de 

inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

Förvaring av livsmedel och drycker
 ■ Förvara INTE explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar  med antändliga drivgaser, i den här 

produkten.
 ■ Förvara aldrig flyktiga eller lättantändliga material i ditt kylskåp eftersom de kan explodera.

ActiveSmart™-kylskåp
Snabbguide

Ice & Water och Non-Ice & Water-modeller 
E372B, E402B, E406B, E522B, RF522W, RF522A och RF540A/RF610A SV

 ■ Frys aldrig in kolsyrade drycker eller vätskor i glasbehållare. Vätskor expanderar när de fryser, vilket kan få 
behållaren att explodera.

 ■ 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.

Rengöring
 ■ Kylskåpets in- och utsida bör rengöras regelbundet. Rengör endast med flytande diskmedel som lösts upp 

i lite varmt vatten. Använd inga andra rengöringsprodukter eftersom de kan innehålla lösningsmedel som 
kan få ditt kylskåps plastkomponenter att spricka.

Endast Ice & Water-modeller
 ■ SKALL INTE användas med vatten som mikrobiologiskt sett är opålitligt eller av okänd kvalitet utan lämplig 

desinficering före eller efter systemet.
 ■ VARNING – anslut endast till drickbar vattenförsörjning.
 ■ ANSLUT INTE till rörtryck över 827 kPa (119 psi) eller under 150 kPa (22 psi).
 ■ ANSLUT INTE till varmvattenledning (max. 38 °C [100 °F]).
 ■ Kapa INTE rören till kortare längd än 200 mm (8 tum).
 ■ MONTERA INTE i närheten av elkablar eller vattenledningar som är i vägen vid borrning när filtersystemets 

placering skall bestämmas.
 ■ MONTERA INTE filtret på en plats där det blockeras av andra föremål som t.ex. vattenbehållare m.m.
 ■ Montera INTE filtret eller vattenrör i direkt solljus eftersom en långvarig exponering för ljus kan försvaga 

plastkomponenterna.
 ■ MONTERA INTE på en plats som inte är mottaglig för frystemperaturer eftersom höljet kan skadas.
 ■ SKRUVA INTE fast filtret i kylskåpet.
 ■ Montera INTE filtret eller vattenrör i områden med höga temperaturer, till exempel i en kopplingsskarv.
 ■ UNDVIK att förorena rören vid installation.
 ■ Använd INTE kopparrör. De plaströr som medföljer ska alltid användas.
 ■ Tappa INTE ur vatten kontinuerligt under längre tid än 2 minuter.

1 InstallatIonsInstruktIoner
1a Ström

 ■ Produkten måste installeras så att kontakten är åtkomlig.
 ■ Anslut kylskåpet till ett eget vägguttag så att produkten inte 

oavsiktligen stängs av. 
 ■ Strömkraven finns angivna på märkplåten längst ner till höger i fronten 

när dörren är öppen.
 ■ Det är nödvändigt att jorda produkten ordentligt.
 ■ Vänta 10 minuter innan produkten startas på nytt om den oavsiktligen 

stängts av. 

1b Placering
 ■ Ditt kylskåp bör inte placeras i direkt solljus eller intill någon värmande 

enhet som exempelvis en spishäll, ugn eller diskmaskin.
 ■ Om din produkt är en Ice & Water-modell måste en vattenutkastare 

finnas tillgänglig för anslutning till kylskåpet. Se panel 4 för 
installationsanvisningar.

1c Ventilation och installation
Se till att det lämnas utrymme runt kylskåpet för ventilation. Följande 
mått är de minsta avstånd som måste hållas fria runt kylskåpet:

Båda sidor = 20 mm   Baksida = 30 mm   Ovansida = 50 mm

 ■ Se till att utrymme finns så att kyl- och frysdörrarna kan öppnas.
 ■ Alla nödvändiga skåpsmått finns i installationsanvisningarnas tabeller 

och diagram i användarmanualen.

1d Installation av is och vatten 

Viktigt!
 ■ Det är nödvändigt att tryckventilen (PRV) ansluts före filtret. Denna 

ventil försäkrar att vattnet inte flödar tillbaka till huvudledningen 
från kylskåpets vattensystem. Om PRV-ventilen inte ansluts till 
vattenledningen kan det i vissa fall hända att ditt Ice & Water-kylskåps 
funktioner inte fungerar.

 ■ Vattenanslutningen ska kopplas in av en behörig rörmokare eller en 
servicetekniker som är auktoriserad av Fisher & Paykel.  Instruktionerna 
är endast avsedda för professionella installatörer. Följ dem noga för att 
försäkra om apparatens korrekta funktion.

 ■ De nya rören som medföljer maskinen skall användas. Gamla rör bör 
inte användas.

1 23

Bild 1 Anslutning till vattenförsörjningen

1 Försäkra dig om att kylskåpet inte är anslutet till strömförsörjningen.
2 Leta rätt på avstängningskranen för vattenanslutning – endast för 

kallvattentillförsel (diskmaskinskran eller blandare). T-koppling och 
krankoppling medföljer inte.

3 Anslut det blå 200 mm röret PRV-ventilens utventil (blå hylsa) och 
vattenfilterkassettens inventil enligt bild 1, punkt 1. Dra försiktigt i båda 
ändarna för att försäkra att det sitter på plats.



4 Anslut det vita 6 mm röret till vattenfilterkassettens utventil enligt bild 1, 
punkt 2. Dra försiktigt för att försäkra att det sitter på plats.

5 Mät hur långt rör som krävs från PRV:n till vattenanslutningen (inte 
kortare än 250 mm (10 tum)).

6 Skär av röret och kontrollera att ändarna är raka och rena.
7 Anslut röret till krananslutningen och PRV:ns undersida (vit hylsa) och 

sedan till kranen enligt bild 1, punkt 3. Notera att den medföljande 
krananslutningen bör passa de flesta installationer.

8 Anslut en låsnyckel till vardera sidan av vattenfilterkassetten mellan 
kassetten och låshylsan.

9 Spola vattenfiltret och leta efter läckor genom att rikta rörets ände ner i 
en hink. Vrid på avstängningskranen och spola igenom minst 10 l vatten.

10 Hitta önskad plats för vattenfiltret och notera följande punkter noga:
 ■ Montera vattenfiltret lodrätt (vattenfiltrets huvud uppåt). 
 ■ Försäkra dig om att filtret är placerat på en lättåtkomlig plats för 

byte var 6:e månad. 
 ■ Ett avstånd på minst 64 mm från filterkassettens undersida krävs för 

att kunna ta ut kassetten.
 ■ Skruva inte fast vattenfiltret i kylskåpet.

11 Sätt dubbelsidig skumplast på baksidan av vattenfiltrets huvud och 
placera filtret i önskad position.

12 Dra 6 mm-röret till kylskåpets baksida och se till att det finns tillräckligt 
mycket rör för att kunna dra ut kylskåpet för reparation.

13 Anslut röret till vattenventilen (solenoid) till höger om enhetens 
(kompressorns) utrymme. Se upp med varma rör.

14 Dra försiktigt i röret för att försäkra dig om att det sitter fast.
15 Den färdiga installationen ska se ut som i bild 1.
16 Vrid på avstängningskranen och kontrollera att alla anslutningar är torra 

och droppfria.
17 Linda upp vattenrören bakom kylskåpet. Flytta in ditt kylskåp på plats 

och var försiktig så att du inte böjer eller klämmer vattenledningen som 
leder in i vattenventilen (solenoid).

18 Första gången du ska hämta vatten ur kranen dröjer det en liten stund 
innan vattenbehållaren fyllts. 

19 Låt ytterligare tre liter vatten rinna igenom systemet för att spola ur 
behållaren ordentligt.

20 Du kan nu börja njuta av kylt vatten och is från ditt ActiveSmart™-
kylskåp.

1e Stabilitet
 ■ Det är viktigt att alla fyra hörnen på kylskåpets undersida har ordentlig 

kontakt med golvet, så att skåpet inte vickar åt något håll.
 ■ Om produkten placeras på ett mjukt, ojämnt eller lutande golv kan 

skåpet vrida sig, vilket kan medföra att dörrarna inte blir riktigt täta. 
 ■ Innan du ställer kylskåpet på plats ska du se till att de justerbara fötterna 

är helt inskruvade genom att vrida dem moturs.
 ■ Ställ kylskåpet i position. Vrid de justerbara fötterna medurs för att sänka 

ner dem mot golvet. Höj upp produktens front tills den står stabilt och 
dörrarna stänger sig själva när de varit öppna.

 ■ Den främre nivåfoten på gångjärnssidan ska ta upp större delen av 
skåpets vikt och skåpet ska vara stabilt, d.v.s. skåpet ska inte gunga eller 
vicka.

1f Nivåjustering av kylskåpets dörrar (endast franska 
dörrmodeller)

 ■ På ojämna golv kan de främre fötterna användas för justering av de två 
dörrarna.

 ■ Om den vänstra dörren är för låg skruvar du loss den vänstra foten så 
att skåpet lyfts upp tills de två dörrarnas övre kanter hamnar på samma 
nivå. Om den högra dörren sitter lägre justerar du den högra foten på 
samma sätt. 

1g Innan livsmedel placeras i färskvarufacket eller frysfacket.
 ■ Ta bort allt emballage från kylskåpet, rengör enhetens insida och kör 

sedan kylskåpet tomt i 2-3 timmar innan du lägger in mat.

Energieffektivitet
För att din produkt ska dra så lite ström som möjligt:

 ■ Täck inte din produkt med något material som förhindrar att luft kan 
flöda runt skåpets sidor.

 ■ Lämna utrymme framför ventiler i skåpet för bästa fördelning av den 
kalla luften.

 ■ Låt varm mat svalna innan den placeras i produkten.
 ■ Fyll inte fack och lådor för mycket.
 ■ Öppna inte dörrarna mer än nödvändigt.
 ■ Välj en temperaturinställning som inte är för kall.
 ■ Kontrollera om dörrtätningarna läcker.

2  anVÄnDa Den InBYGGDa  
  kontrollPanelen

Alla modeller är utrustade med en inbyggd skärm som består av flera 
LED-indikatorer och flera kapacitiva touchknappar. Tre versioner av den 
inbyggda skärmen visas nedan.

Inbyggd kontrollpanel

Bild 2 Inbyggd kontrollpanel 
för Tasman-modeller

Bild 3 Inbyggd 
kontrollpanel för Designer- 
och Elegance-modeller

Bild 4 Inbyggd 
kontrollpanel för Ice & 
Water-modeller

2a Temperaturjustering
När kylskåpet startas för första gången kommer det kraftfulla 
kylsystemet automatiskt att kyla ned både kyl- och frysutrymmena till 
deras respektive inställda temperaturer. Detta tar mellan 2-3 timmar.

Bild 5 Inbyggda kontroller för temperaturjustering

För att justera utrymmenas temperaturer:
1 Kylutrymmets LED tänds automatiskt. Temperaturen visas som en serie 

lysdioder.
2 Använd  eller  för att justera kylutrymmets temperatur.  
3 För att justera frysutrymmets temperatur trycker du en gång på 

knappen  så att frysutrymmets LED tänds.  
4 Använd  eller  för att justera frysutrymmets temperatur.  

2b  Larmavstängning
Denna funktion stänger av dörrlarmet i 20 minuter när du behöver ha 
dörren öppen lite längre än normal, t.ex. vid rengöring.

Tryck på knappen  på den inbyggda kontrollpanelen för att aktivera. 
Larmavstängningslampan tänds när funktionen är aktiverad.

2c Specialfunktioner
 Snabbfrys (endast Designer- och Ice & Water-modeller)

FAST FREEZE (snabbfrys) ökar fryseffekten genom att sänka frysen till 
dess lägst temperatur i 12 timmar, vilket hjälper till att bevara matens 
färskhet, struktur och smak under infrysningen.

 ■ Tryck på knappen  på den inbyggda kontrollpanelen för att aktivera. 
Lampan FAST FREEZE tänds när funktionen är aktiverad. 

 Flaskkylning (endast Designer- och Ice & Water-modeller)

Med denna funktion kan du kyla dina drycker snabbare i frysen utan att 
bekymra dig över att glömma dem där. Timern är inställd på 15 minuter, 
men den tid det tar att kyla drycken beror på förpackningens storlek. 
Om din dryck inte är kall nog efter 15 minuter lägger du bara in den i 
frysen igen och återställer funktionen BOTTLE CHILL (flaskkylning).

 ■ Tryck på knappen  på den inbyggda kontrollpanelen för att aktivera. 
Lampan BOTTLE CHILL tänds när funktionen är aktiverad. Symbolen  
tänds på den utvändiga skärmen (endast Ice & Water-modeller).

 ■ Ett larm ljuder när de 15 minuterna gått. 
 ■ För Non-Ice & Water-modeller: Öppna färskvarufackets lucka och tryck på 

knappen  på den inbyggda kontrollpanelen för att stänga av larmet.
 ■ För Ice & Water-modeller: Symbolen  blinkar på den utvändiga 

skärmen. Tryck på knappen  på den utvändiga skärmen för att stänga 
av larmet.

 ■ Kom ihåg att ta ut din dryck ur frysen.

2d Ismaskin
Första gången ismaskinen används

Bild 6 Inbyggda kontroller för ismaskin

 ■ Ismaskinen är avstängd när du startar ditt kylskåp för första gången efter 
installationen. Lampan ovanför symbolen ICE ON/OFF är släckt.  

 ■ Tryck på knappen  för att starta ismaskinen. Lampan ovanför 
symbolen ICE ON/OFF tänds när ismaskinen är på.

 ■ Håll knapparna  ,  och  intryckta samtidigt i fyra sekunder och 
stäng därefter dörren/dörrarna. Isfacket vänds. Tvinga igenom ytterligare 
en vändning. Isfacket vänds och spiller vattnet i behållaren. Töm ur 
vattnet och ställ tillbaka behållaren.

 ■ Om behållaren är full med is eller felaktigt isatt kommer ismaskinen inte 
att fungera. Om alla behållare plockas bort fungerar inte ismaskinen.

 ■ Kasta isbitar som frysts in under de första 24 timmarnas drift. 
 ■ Vi rekommenderar att du stänger av ismaskinen om:

– vattnet är avstängt i flera timmar,
– isbehållaren ska plockas bort en längre tid,
– du ska iväg på semester.

3  anVÄnDa Den utVÄnDIGa   
  skÄrMen oCH     
  Vattenkranen

Ice & Water-modeller är utrustade med en utvändig skärm och en 
vattenkran.

Bild 7 Utvändig skärm och kran för Ice & Water-modeller

3a Utvändig skärm
Det finns en knapp med LED-indikator och två LED-symboler utmed 
skärmens överkant.

Kranens låsknapp och lampa

Låser/låser upp vattenkranen. Lampan lyser när vattenkranen 
är låst.

Flaskkylningsindikator

Indikerar när BOTTLE CHILL är på och blinkar när drycken är 
klar.

Indikator för filterbyte

Indikerar när det är dags att byta vattenfilter.

3b Vattenkran
Första gången vattenkranen används

 ■ Efter installationen tar det ungefär en minut efter att vattenkranens 
knapp tryckts in, innan vattnet rinner ut ur kranen. Då hinner tanken 
fyllas helt.

 ■ När tanken fyllts ska du tömma ur och kassera 3 l för att skölja tanken.
 ■ Observera att några droppar vatten kan komma ut ur kranen de närmsta 

dagarna efter installationen, när den sista luften som fångats i tanken är 
på väg att tryckas ut.

4  YtterlIGare InForMatIon
Innan du ringer efter reparation eller assistans…

Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Referera till 
installationsanvisningarna i din användarmanual. I synnerhet avsnittet 
om felsökning, och kontrollera att: 

1 Din produkt är korrekt installerad.
2 Du lärt dig dess normala funktioner.

Om du behöver hjälp eller reservdelar efter att dessa punkter 
kontrollerats ska du gå in på www.fisherpaykel.eu, där de regionala 
serviceleverantörerna finns angivna.
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