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1. Plaats de koelkast/diepvriezer niet in de buurt van
warmtebronnen, of in direct zonlicht of vocht.

2. Om de koelkast goed te kunnen laten functioneren,
moet er  een goede luchtcirculatie rondom
aanwezig zijn.

3. Om trillingen te vermijden dient de koelkast
waterpas te staan.
Indien nodig de stelschroeven bijregelen om
oneffenheden van de vloer op te vangen.
De voorkant moet net iets hoger staan dan de
achterkant zodat de deur beter sluit.
De stelschroeven kunnen gemakkelijk bijgeregeld
worden door de vriezer iets te kantelen.
Draai de stelschroeven in de richting van de klok 
(       ) om de unit iets hoger te zetten, tegen de
wijzers van de klok in (       ) voor lager.

4. Zet dit apparaat op een plaats waar een
temperatuur heerst tussen 10 °C en 43 °C.
Indien de temperatuur rond de vriezer te laag of te
hoog is, vermindert de koelcapaciteit.

EN VERDER
1. Maak uw diepvriezer grondig schoon en

verwijder al het stof dat er tijdens het transport
in terecht is gekomen.

2. Plaats de accessoires zoals bijvoorbeeld de
emmer voor de ijsklontjes, laden, schappen,
enz., op hun juiste plaats.
De onderdelen zijn bij elkaar ingepakt om
mogelijke beschadiging tijdens het vervoer te
voorkomen.

3. Verbind het snoer (of de stekker) met het
stopcontact. Sluit geen andere apparaten aan
op hetzelfde stopcontact. De beste oplossing
is een aparte groep en een apart stopcontact
voor de koelkast.
Bovendien dient u het apparaat zodanig te
plaatsen dat u gemakkelijk bij de stekker kunt.

4. Laat uw diepvriezer eerst 2 of 3 uur koelen
voordat u er etenswaren in opbergt.
Controleer of er koude lucht circuleert in het
vriesvak.
Uw koelkast is nu klaar voor gebruik.

42

INSTALLATIE

DEZE DIEPVRIEZER IS MET GROTE ZORG GEFABRICEERD EN VOORZIEN VAN DE
NIEUWSTE TECHNOLOGIE.
WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ZIJN PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID AAN UW
VERWACHTINGEN VOLDOEN.
LEES  DEZE HANDLEIDING EERST GRONDIG DOOR VOORDAT U DE DIEPVRIEZER
AANZET.
U VINDT ER ALLE INSTRUCTIES IN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD,
PLUS EEN AANTAL NUTTIGE TIPS.

RuimteRuimte

3828JD8228R(OM)‡ (41~57)   01.1.6 2:50 AM  ̆ ` 42



43

INDELING

VRIESVAK
AFDELING

KOELKAST
AFDELING

Vriesvak Temperatuur
Regeling Schaal

Automatisch Ijs
Maker en Ijs bank

(facultatief)

Vriesvak plank

Deur Afkoeling

Temperatuur
Regeling Schaal

Lamp

Planken

Snack Hoek

Frismaker
(Om het fruit en de

groente fris te
bewaren)

Vriesvak Deur Bak

Koelkast Deur Rek

Melkinrichting Hoek

Blik Dienaar

Verstelbaar Deur Bak

Aanleggen Schroef
(binnenkant)

Grond Traliewerk

Algemeen Type
Ijs Bak ( facultatief)

Wijn Rek (facultatief)

(Op de koelkastdeur, 
wordt een koud lucht 
doorgang geinstalleerd om 
de koude lucht voor de 
deurkant van de koelkast 
afdeling te leveren.)
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BEDIENING

AANZETTEN
Wanneer uw koelkast voor de eerst keer wordt geïnstalleerd, dient u deze eerst 2 tot 3 uur op normale
temperatuur te laten koelen en te laten stabiliseren voordat u gaat laden met verse of bevroren
etenswaren.
Wacht 5 minuten voordat u de motor weer aanzet indien de werking wordt onderbroken.

TEMPERATUURREGELING

❒ KOELKAST
● Uw koelkast heeft twee regelmogelijkheden om de temperatuur in het 

vriezer- en koelcompartiment te regelen.

● Zet eerst de temperatuurregelaar van de KOELKAST op 5 en van de
VRIEZER op 2.
Laat het apparaat zo 24 uur draaien (een dag) zodat  het kan stabiliseren.
Stel dan de compartimenttemperatuur af volgens uw wensen.

● TEMPERATUURREGELAAR KOELKAST - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hoe hoger het cijfer, des te kouder zal het koelvak worden.

● Om de koelkast uit te zetten draait u de knop naar rechts naar het woordje
“off”.

● TEMPERATUURREGELAAR VRIEZER - 1, 2, 3
Op stand 3 wordt het vriesvak kouder.
Maar het koelvak wordt warmer omdat er een minder koude luchtstroom
in het koelvak stroomt.

● Bij koud weer slaat de motor minder vaak aan en het vriesvak heeft daarom de neiging iets warmer te
worden.
Als u de vriezer kouder wilt, draai dan de  temperatuurregelaar van de VRIEZER op stand 3.

● Wanneer u in een keer heel veel etenswaren in de vriezer laadt of de deur vaak open doet, dan zal de
temperatuur iets stijgen. Zet in dat geval de temperatuurregelaar van de VRIEZER op 3 om te koelen. Draai
daarna de knop van de VRIEZER terug naar de oorspronkelijke positie om energie te besparen.

● Bij warm weer of wanneer u veel etenswaren in het koelvak heeft geladen, zal de temperatuur van de
koelkast stijgen.
Om de koelkast kouder te krijgen, draait u  temperatuurregelaar van de VRIEZER naar stand 1. Zo wordt meer
koude lucht naar het koelvak gestuurd, de temperatuurregelaar van de KOELKAST zet u op stand 6~8.
Indien de temperatuurregelaar van de VRIEZER op stand 3 staat, zal het koelvak niet koud genoeg worden.
Temperatuurregelaar VRIESVAK 

TEMPERATUURREGELAAR KOELKAST

5

FREEZER
C O N T R O L
1  MIN FREEZE

2  NORMAL

3  MAX FREEZE

❒ VRIEZER
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IJSBLOKJES MAKEN (indien aanwezig)
● Indien het bakje tot het hoogste niveau met water is gevuld, is het moeilijk

om de ijsblokjes eruit te halen.

● Om snel te vriezen zet u de temperatuurregelaar van de vriezer op 3.

MAAK DRAAIENDE BEWEGING OM DE IJSBLOKJES LOS TE MAKEN
(zie tekening)
● Niet met het ijsbakje op bijvoorbeeld aanrechtblad slaan om ijs los te

maken.
Door de kou kan het bakje breken.

● Om de ijsblokjes los te maken kunt u het bakje even onder de waterkraan
houden of onderdompelen in water.

ONTDOOIEN
● Ontdooien gebeurt automatisch.

● Ontdooid water stroomt naar beneden in het verdampingsbakje dat zich onderaan aan de achterkant
van de koelkast bevindt. Het daarin opgevangen water verdampt automatisch.

HET AFSTELLEN VAN HET VOCHTGEHALTE
IN DE GROENTELADE
U kunt de vochtigheidsgraad in de gesloten groenteladen
bijregelen. Stel de knop af op een willekeurig punt tussen MAX en
MIN.

● MIN-stand (open) laat vocht uit de groentelade ontsnappen voor
de beste manier van het bewaren van fruit.

● MAX-stand (dicht) houdt het vocht in de groentelade voor de
beste manier van het bewaren van verse bladgroenten.

45

BEDIENING
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SCHAP VRIEZER
Verwijder het ijsschap. Til de voorkant van het schap iets op
en trek het naar voren om het eruit te halen.

AFSTELLING HOOGTE  VAN DE
SCHAPPEN IN DE KOELER 
De schappen in de koelkast zijn regelbaar zodat er plaats is
voor verschillende soorten etenswaren.

● Een schap verwijderen

Licht de voorkant van het schap op in de richting (1) en til
op naar richting (2). Trek het schap eruit.

● Een schap verplaatsen

Til de voorkant van het schap op en verplaats de
schaphaakjes in de openingen naar de gewenste hoogte.
Laat dan de voorkant van het schap zakken zodat de
haakjes in de openingen vallen.

SNACK CORNER
Houd het met een hand vast en trek het iets naar voren.
Iets naar boven optillen en eruit trekken.

46

BEDIENING

VOORZICHTIG ● Zorg er voor dat het schap goed horizontaal licht, omdat het schap er anders uit  kan
vallen waardoor er etenswaren worden geknoeid of verloren gaan.
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ETENSWAREN OPSLAAN
● Bewaar verse etenswaren in het koelvak. De wijze van invriezen en ontdooien van voedsel is een

belangrijke factor voor het behoud van versheid en smaak.

● Sla geen etenswaren op die gemakkelijk bij lage temperaturen bederven zoals bananen, ananas en
meloenen.

● Laat warme etenswaren eerst afkoelen voordat u ze in de koelkast opbergt. Warm in de koelkast
geplaatste etenswaren kunnen andere voedselproducten doen bederven en leidt tot hoger
energieverbruik!

● Verpak etenswaren altijd in plastic folie of in bakjes met een deksel. Dit voorkomt vochtafgifte door
verdamping en helpt het voedsel zijn smaak en voedingswaarde te behouden.

● Sluit de ventilatieopeningen niet af met etenswaren. Een soepele circulatie van koude lucht zorgt
voor een gelijkmatige koelkasttemperatuur.

● Open de deur niet te vaak. Door de deur vaak te openen komt er warme lucht naar binnen, waardoor
de temperatuur stijgt.

● Plaats geen etenswaren te dicht in de buurt van de temperatuurregelaar zodat u er gemakkelijk bij
kunt.

VRIESVAK
● Zet geen flessen in het vriesvak - deze kunnen kapot gaan als de inhoud bevriest.

● Vries eenmaal ontdooid voedsel niet voor de tweede keer in. Dit veroorzaakt verlies van smaak en
voedingswaarde.

● Als u voor langere tijd diepvriesvoedsel invriest, zoals bijvoorbeeld consumptie-ijs, zet het dan op het
schap en niet in het opbergvak van de deur.

KOELVAK
● Zet geen vochtige etenswaren op de koelschappen die zich ver onderin de koelkast bevinden, omdat

ze door direct contact met de koude lucht  kunnen bevriezen. Om dit te voorkomen is het beter dat u
de etenswaren opbergt in gesloten bakjes.

● Reinig de etenswaren voordat u ze in de koelkast opbergt. Groente en fruit moet gewassen en
drooggewreven worden en verpakte etenswaren moeten schoon worden gewreven om te voorkomen
dat ander voedsel kan bederven.

● Wanneer uw koelkast zich in een warme en vochtige ruimte bevindt, kan het vaak
openen van de deur of het opbergen van veel groenten dauwvorming veroorzaken. Dit
heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren van het apparaat. Verwijder de
dauw met een droge stofvrije doek.

● Verpak groente en fruit in plastic folie wanneer zich waterdruppels vormen tegen de
onderkant van de afdekplaat van de groentelade.
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SUGGESTIES VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

LET OP
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Het is belangrijke dat u de  koelkast schoon houdt ter
voorkoming van ongewenste luchtjes. Gemorste
etenswaren moeten meteen worden verwijderd omdat
deze zuur kunnen worden en vlekken kunnen
veroorzaken op kunststof oppervlakken wanneer het er
te lang op blijft liggen. 

Gebruik voor geen enkel oppervlak metalen
schuursponsjes, borstels schuurmiddelen of sterk
alkalische schoonmaakproducten. 

Denk eraan dat vochtige voorwerpen vast blijven plakken
aan zeer koude oppervlakken. Raak de bevroren
oppervlakken niet met  vochtige of natte handen aan.

BUITENKANT - Gebruik een lauwwarme oplossing van
een zacht zeep of schoonmaakmiddel om de buitenzijde
van uw koelkast te reinigen. Gebruik een schone,
vochtige doek en vervolgens nadrogen.

BINNENKANT - Gewone reiniging van de binnenzijde en
de binnenste delen is aanbevolen. Was alle vakken met
een zacht schoonmaakproduct. Afspoelen en nadrogen.

ONDERDELEN INTERIEUR - Reinig de schappen,
deurvakken, stapelrekken en magneetsluitingen van de
deur met een zacht schoonmaakproduct en warm water.
Afspoelen en nadrogen.
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REINIGING

VAKANTIE
Tijdens vakantieperioden van gemiddelde duur is het
beter dat u de koelkast gewoon aan laat staan. Zet
invriesbare producten in de vriezer zodat u ze langer kunt
bewaren. Wanneer u voor een lange tijd afwezig bent,

• Haal dan de stekker uit het stopcontact of zet de
regelknop van de koelkast op “off”.

• Verwijder alle etenswaren en andere dingen uit het
apparaat.

• Maak het grondig schoon.
• Laat de schappen in de koelkast zodat kinderen er niet
in kunnen spelen.

• Zet de deuren open en blokkeer ze zodat ze niet
gesloten kunnen worden

STROOMSTORING
De meeste stroomstoringen duren meestal niet langer dan
een of twee uur en zullen de koelkasttemperatuur niet
beinvloeden. Zolang de stroomstoring duurt, moet u echter
wel het openen van de deur tot een minimum beperken. 
Plaats tijdens stroomstoringen van langere duur, blokken
droog ijs bovenop de bevroren pakketjes.

VERHUIZING
Verwijder of maak alle losse onderdelen in de
koelkast goed vast.
Draai de stelschroeven helemaal in de bodem
om te voorkomen dat ze beschadigd worden.

ANTI-CONDENSATIEPIJP
De buitenzijde van de
koelkast kan soms warm
worden, vooral net na
installatie.
Dit is niets om u
ongerust over te maken.
Dit wordt veroorzaakt
door de anti-
condensatiepijp, die
warme koelvloeistof
pompt ter voorkoming
van condensvorming op
de buitenzijde van de koelkast.

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING
Haal altijd de stroom toevoerkabel uit het
stopcontact wanneer u gaat schoonmaken in de
buurt van elektrische onderdelen (lampen,
schakelaars, knoppen, etc.) Neem het teveel
aan water op met een spons of een doek om te
voorkomen dat water of vloeistoffen in
elektrische onderdelen kunnen lopen en
kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen
ontvlambare of giftige schoonmaakproducten.

ANTI-CONDENSATIEPIJP

VOORZICHTIG
● Droog ijs is zeer koud! Breng het niet in contact met de blote huid. Het heeft een temperatuur

van ver beneden -18 °C en veroorzaakt bevriezingsverschijnselen en beschadigt de huid en
ander weefsel.

● Droog ijs is bevroren kooldioxide. Gebruik het alleen in goed geventileerde ruimten. Omdat
uit het ijs kooldioxide-damp vrijkomt, kan dit een licht gevoel in het hoofd, flauwvallen,
verstikking of dood veroorzaken.
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LAMP VERVANGEN

1. Haal de stroomkabel uit het stopcontact.

2. Verwijder de koelkastschappen.

3. Trek de koelkastlamp naar boven.
Maak de haakjes los aan de beide uiteinden van het lampschild en trek
het schild naar beneden om het te verwijderen.

4. Draai de lamp tegen de wijzers van de klok in.

5. Plaats een nieuwe lamp en monteer alles in omgekeerde volgorde. 
De vervangende lamp moet dezelfde specificaties hebben als de
oorspronkelijke.(Max 40 W)

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

GEBRUIK NOOIT EEN
VERLENGSNOER
Sluit indien mogelijk, de koelkast aan op een
eigen aparte elektrische groep om te
voorkoming dat het apparaat of andere
huishoudelijke apparaten of verlichting een
overbelasting veroorzaken waardoor er een
stroomstoring optreedt.

STROOMKABEL VERVANGEN
Wanneer het snoer is beschadigd, moet het
door fabrikant of de servicevakman of door een
soortgelijke gekwalificeerde persoon worden
vervangen om mogelijk gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING SPELENDE
KINDEREN
GEVAAR : Risico dat  spelende kinderen erin

wegkruipen en opgesloten raken.
Voor u een oude koelkast of vriezer
weggooit:
Haal de deuren eraf. Laat de
schappen op hun plaats zodat
kinderen er niet gemakkelijk in
kunnen klimmen.

AARDING
Indien zich een kortsluiting zou voordoen,
vermindert aarding het risico van een
elektrische schok doordat de elektrische stroom
via de aardedraad kan worden afgevoerd.
Dit apparaat moet geaard zijn om een mogelijke
elektrische schok te voorkomen.
Oneigenlijk gebruik van het aardingscontact kan
leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg een
gekwalificeerde elektricien of servicevakman
wanneer u de aardingsinstructies niet helemaal
begrijpt of wanneer u twijfelt of het apparaat wel
goed geaard is.

Dit apparaat moet geaard zijn.

NIET WACHTEN! DOE HET NU!

BERG ER NOOIT EXPLOSIEVEN EN
CHEMICALIËN IN OP
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EEN VAKMAN BELLEN IS VAAK NIET NODIG!
WANNEER U DENKT DAT UW KOELKAST NIET GOED WERKT, CONTROLEER DAN EERST DE
ONDERSTAANDE MOGELIJKE OORZAKEN:

50

VOOR U DE VAKMAN BELT

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK

KOELKAST WERKT NIET ● Er is een smeltzekering doorgebrand of een 
beveiligingsschakelaar staat uit.

● Het snoer is niet aangesloten of de stekker zit los in het 
stopcontact.

KOELVAK OF VRIESVAK IS ● Temperatuurregelaar staat niet goed ingesteld.
TE WARM ● Het toestel staat te dicht tegen de muur of te

dicht bij een warmtebron.
● De deur wordt te vaak geopend en het is warm weer.
● De deur sluit niet volledig.
● De deur heeft lange tijd open gestaan.
● Er worden grote hoeveelheden voedsel in de koelkast 

bewaard.

HET APPARAAT MAAKT ● De koelkast staat op een zwakke of oneffen 
ABNORMAAL GELUID ondergrond.of de stelschroef moet worden bijgesteld.

● Er staan onnodige voorwerpen achterin de
koelkast.

KOELKAST RUIKT ● Voedsel met sterke luchtjes moet onder een deksel
ONAANGENAAM afgesloten worden bewaard of in folie worden 

gewikkeld.

● Het interieur heeft een reinigingsbeurt nodig.

ER ONTSTAAT CONDENSVORMING ● Dit is niet ongebruikelijk in perioden met
OP DE BUITENKANT VAN hoge luchtvochtigheid.
DE KOELKAST ● De deur heeft misschien op een kier gestaan.
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INSTALLATIE IJSBLOKJESMAKER (OPTIE)
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AUTOMATISCHE IJSBLOKJESMAKER
● De automatische ijsblokjesmaker kan automatisch 14 ijsblokjes tegelijk maken, 110-120 blokjes per dag.

Deze hoeveelheden kunnen echter varieren. Dit hangt af van de omstandigheden, bijvoorbeeld hoe vaak
de deur van de koelkast open en dicht gaat.

● Het ijs maken stop wanneer de ijsvoorraademmer vol is.

Het is normaal dat er geluid wordt veroorzaakt wanneer ijsblokjes in de ijsvoorraademmer
vallen.

WANNEER DE IJSBLOKJESMAKER NIET NAAR BEHOREN WERKT

Het ijs klontert aan elkaar.
● Wanneer er ijsblokjes aan elkaar klonteren, neem dan de ijsblokjes uit de voorraademmer, breek ze in

kleine stukjes, en doe ze opnieuw in de ijsvoorraademmer.

● Wanneer de ijsmaker  te kleine of aan elkaar geklonterd ijs produceert, moet de hoeveelheid water dat
naar de ijsmaker wordt aangevoerd worden bijgesteld. Neem contact op met het servicecentrum.

● Indien niet vaak ijs wordt gebruikt, kan het aan elkaar klonteren.

Stroomstoring
● Het ijs kan in het vriesvak vallen. Haal de ijsvoorraademmer eruit en verwijder al het ijs; droog de emmer

na en plaats hem terug.

De unit is net geïnstalleerd
● Een pas geinstalleerde koelkast heeft ongeveer 12 uur nodig voordat er ijsblokjes in het vriesvak kunnen

worden gemaakt.

VOORZORG
Gooi de eerste 20 ijsblokjes weg nadat de koelkast voor het eerst is geinstalleerd.

In de eerste ijsblokjes kunnen namelijk deeltjes zitten of er kan een smaakje aanzitten. Dit wordt veroorzaakt
door de aanvoerleiding of de watervoorraadcontainer.

Dit is ook nodig wanneer de koelkast lange tijd niet is gebruikt.

Zet nooit blikjes drank of andere etenswaren in de ijsvoorraademmer voor snelle koeling.

Hiermee kunt u automatische ijsblokjesmaker beschadigen.

Verwijder nooit de afdekplaat van de ijsmaker .

Zorg dat het oppervlak waterpas zodat de ijsvoorraademmer geheel gevuld wordt met ijs.

Het ijs kan zich rond de ijsblokjesmaker opstapelen waardoor het apparaat denkt dat ijsvoorraademmer vol is.

Indien het ijs gevlekt is, neem dan onmiddellijk contact op met het servicecentrum. Gebruik geen ijs voordat
het probleem is opgelost.

52

BEDIENINGSINSTRUCTIES (OPTIE)

LET OP
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PROBLEMEN OPLOSSEN (OPTIE)

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK WAT MOET U DOEN

● Maak de emmer leeg en was
hem.Verwijder oude ijsblokjes.

● Voedsel goed inpakken

● Zie reiniging

● Zet ijsmaker aan of draai
watertoevoer open.

● Breek ze los met de vingers
en gooi overblijvende klonten
ijs weg.

● Vriestemperatuur kan te hoog
zijn. Regel de temperatuur bij
naar een koudere stand, een
stand per keer, tot zich geen
klonten meer vormen.

● Zet de schakelaar in de AAN-
stand.

● Zie aansluiten waterleiding.

● Wacht 24 uur zodat de
koelkast op de juiste
koeltemperatuur is.

● Maak een gelijkmatig niveau
met de hand.

● Bel een loodgieter om de klep
schoon te maken.

● Controleer of de deur goed
sluit.

● Zie temperatuur regelen.

De jjsvoorraademmer moet
worden gereinigd.

Etenswaren verspreiden een
geur/smaak zit in ijsblokjes.

Het interieur van de koelkast
dient gereinigd te worden.

De ijsmaker staat uit of de
watertoevoer staat dicht 

Er zitten onregelmatig
gevormde ijsblokjes  in de
voorraademmer

De schakelaar van de
ijsblokjesmaker staat UIT

De watertoevoer staat dicht of
is niet aangesloten. 

Het vriesvak is te warm.

Er hebben zich ijsblokjes
opgestapeld in de
voorraademmer zodat de
ijsmaker is afgesloten.

De afsluitkraan die de koelkast
met de waterleidingbuis
verbindt is verstopt

De deur staat open

Temperatuurregelaar staat niet
koud genoeg

IJsblokjes hebben een
geurtje/smaakje.

IJsmaker werkt niet (op
sommige modellen.)

Automatisch ijsblokjesmaker
werkt niet (op sommige
modellen)

IJsblokjes zijn te klein 
(op sommige modellen)

Produceren van ijsblokjes gaat
te langzaam
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■ Wat garandeert Atag

Op dit apparaat geeft Atag u 5 jaar onderdelengarantie en 1 jaar gratis service. De garantie op Atag keukenapparatuur is alleen
geldig indien het toestel voor huishoudelijk gebruik is ge�nstalleerd en in gebruik is voor doeleinden waarvoor het is geconstrueerd.
De garantieperiode gaat in op de datum van aflevering. Deze datum moet u op verzoek kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een
afleveringsbon of aankoopnota. Onderdelen die defect zijn geraakt door materiaal-, constructie- of fabricagefouten, worden
gedurende een periode van 5 jaar gratis geruild.
Tijdens het eerste jaar ontvangt u ook gratis service. Dat wil zeggen dat bij reparaties geen administratiekosten, voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht. Bij het verzenden van gratis onderdelen worden gedurende het eerste jaar geen
verzendkosten in rekening gebracht.

■ Tot wie kunt u zich wenden

In de landen waar Atag een vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot deze wenden als u een beroep wilt doen op de Atag
Servicedienst. In de overige landen neemt u contact op met uw leverancier. 
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■ Nederland

ATAG keukentechniek b. v.
Bezoekadres: Nijverheidsweg 1, 7071 CH Ulft
Postadres: Postbus 8, 7070 AA Ulft
Telefax: 0315 - 687888
ATAG consumenteninformatie: (0315) 68 78 87
ATAG Service: (0544) 39 39 44
ATAG Onderdelen: (0544) 39 39 55
ATAG fax: 0800 022 08 88 (gratis)

■ België

ATAG Belgi� n. v.
Bezoekadres: Keerstraat 1
Postadres: Industriezone Erpe- Mere, 9420 ERPE- MERE
Telex: 12467 ATAG B
Telefax: 053 - 80.60.57
Servicedienst - consumenteninformatie: 053- 80.62.08
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Buiten de garantie vallen

Buiten de
garantie vallen ■

■ Transportschade en Installatiefouten

Controleer uw nieuwe apparatuur voordat u deze in gebruik neemt. Als u beschadigingen aantreft, neem dan contact
op met uw leverancier. Defecten en schaden die het gevolg zijn van een installatiefout vallen buiten de garantie.
Schade ontstaan door onvoldoende ventilatie van het toestel of een foutieve elektrische aansluiting wordt niet vergoed.
Ook gebreken die ontstaan omdat er wijzigingen aan de apparatuur zijn aangebracht, zijn van garantie uitgesloten.

■ Gebruiksfouten en verkeerd of onvoldoende onderhoud

Dit geldt bijvoorbeeld voor glasbreuk en emaillebeschadigingen, ontstaan door stoten of vallen 
van voorwerpen op of tegen de apparatuur. Door onvoldoende of verkeerd onderhoud kunnen verkleuringen aan
oppervlakten ontstaan en rubbers en kunststoffen snel verouderen. Ook dit valt niet onder de garantie.

■ Gebruiksslijtage of veroudering

Voorbeelden hiervan zijn defect geraakte lampen, verkleuringen van kunststof of gelakte delen en krassen op de
apparatuur.
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