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A. Koelvak
1. Groente- en fruitlade
2. Schappen/Zone voor schappen
3. Led-verlichting
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de groente- en

fruitlade)
9. Elektronische bedieningsgroep.
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor

het filter de speciale aanwijzingen

B. Vriesvak (indien aanwezig)
1. IJsbakje (in het vak)
2. Binnendeur vriezer
3. Rooster (in het vak)

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model
verschillen. Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.
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A. Indicatielampje ingestelde temperatuur. Als op
het display de letter “A” gaat knipperen, contact
opnemen met de Klantenservice.

B. Stand-by-knop “Aan”.
C. Knop voor het instellen van de gewenste

temperatuur (+3, +4, +5, +6, +7°C).
D. Fast Freezing-knop, voor apparaten met

vriesvak (de functie Fast Freezing moet
minstens 3 uur voordat er vers voedsel in het
vriesvak geplaatst wordt worden ingeschakeld
en wordt na 26 uur automatisch uitgeschakeld). 

D. Fast Cooling-knop, voor apparaten zonder
vriesvak (de functie wordt na ongeveer 6 uur
automatisch uitgeschakeld).

E. Als de functie Fast Freezing (of Fast Cooling)
ingeschakeld is, brandt het gele lampje.

F. Knop voor het uitschakelen van het
geluidsalarm (het geluidsalarm klinkt nadat de
deur van minuten open gestaan heeft)

G. Rood lampje knippert wanneer het alarm 'deur
open' actief is of wanneer op het display de
letter “A” knippert.

H. Beveiliging “Child Lock”, om het kinderslot in
te schakelen moet u tegelijkertijd de knoppen F
en D indrukken,zo wordt verhinderd dat
andere mensen (bijv. kinderen) de ingestelde
temperatuur en functies veranderen. Om de
functie “Child Lock” uit te schakelen opnieuw
de knoppen F en D tegelijk ingedrukt houden.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
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Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld
om te werken op de aanbevolen temperatuur van
+5°C.
De binnentemperatuur kan als volgt worden
ingesteld tussen +3°C en +7°C:
• druk eenmaal op knop Cvoor het instellen van

de binnentemperatuur: op de digitale indicator
knippert de eerder ingestelde temperatuur.

• De conserveringstemperatuur kan nu met elke
druk op de knop met 1°C worden gewijzigd: de
waarde knippert (tussen +3°C en +7°C).

• Ongeveer 5 seconden nadat de knop voor het
laatst is ingedrukt wordt de ingestelde

temperatuur opgeslagen in het geheugen en
stopt de indicator met knipperen.

• De temperatuur van het vriesvak 
(ongeveer -18 / -24°C) kan niet gekozen
worden maar wordt automatisch ingesteld door
de elektronische regeling.

Opmerking: als de stroom uitvalt, blijven de
geselecteerde functies ingesteld.

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR VAN
DE KOELKAST
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A. Refrigerator Compartment
1. Crisper drawer
2. Shelves / Shelf area
3. LED indicators
4. Upper door tray
5. Door trays
6. Bottle rack
7. Bottle restrainer (if present)
8. Rating plate (at the side of crisper drawer)
9. Electronic control unit.
10. Fan with filter (if present), see specific

instructions for filter.

B. Freezer compartment (if present)
1. Ice cube tray (inside the compartment)
2. Freezer compartment inner door
3. Grille (inside compartment)

Note: The number of shelves and type of accessories may vary, depending on the model.
All shelves, door trays and racks are removable.

Important: Refrigerator accessories must not be washed in a dishwasher.
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A. Display indicating the set temperature. If the
letter “A” flashes on the display, contact the
After-sales Service.

B. Stand-by “ON” button.
C. Temperature Selection Button (+3, +4, +5,

+6, +7°C)
D. Fast Freeze button, for appliances with a

Freezer compartment (the Fast Freeze
function should be activated at least 3 hours
before freezing fresh food. It deactivates
automatically after 26 hours).

D. Fast Cool button, for appliances without a
Freezer compartment (the function deactivates
automatically after approx. 6 hours).

E. The yellow LED stays on while the Fast Freeze
function (or Fast Cool) is active.

F. Button for muting the acoustic alarm (the alarm
sounds if the door is left open for more than
two minutes).

G. The red LED flashes when the door open alarm
is activated or when the letter “A” flashes on
the display.

H. “Child Lock”: to activate the function, press
buttons F and D at the same time. This
prevents other people (e.g. children) from
changing the temperature or selected functions.
To deactivate the “Child Lock” function repeat
the same procedure, long-pressing buttons F
and D at the same time.

CONTROL PANEL DESCRIPTION
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The appliance is normally factory set for operation
at the recommended temperature of +5°C.
To adjust the internal temperature between +3°C
and +7°C, proceed as follows:
• Press button C once to adjust the internal

temperature: the digital display will flash,
showing the previously set temperature.

• Each time the button is pressed, the
temperature setting is changed by 1°C: the
value (between +3°C and +7°C) flashes in
sequence on the display.

• Approximately 5 seconds after the button has
been pressed for the last time, the set
temperature is stored and the digital display
stops flashing.

• The temperature of the freezer compartment
(approx. -18 / -24°C) cannot be selected

but is automatically set by the electronic
controller.

N.B.: In the event of a power failure, selected
functions remain stored in the memory.

REFRIGERATOR COMPARTMENT
TEMPERATURE ADJUSTMENT
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