
KORTE HANDLEIDING

Bedieningspaneel

1. LED verlichting
2. Temperatuurdisplay
3. Aan-/uittoets
4. Lichtknop

Temperatuurdisplay

In de display ziet u drie indicatielampjes. Deze lampjes geven de temperatuurinstelling aan.

laag               hoog Temperatuurinstelling
 Hoog (het minst koud)
 Midden-hoog
 Midden
 Midden-laag
 Laag (het koudst)
 Fast cooling (snel koud)

Inschakelen en de temperatuur instellen

1. Open de deur.
2. Druk op de aan-/uittoets.

 Het toestel is ingeschakeld. De indicatielampjes die gaan branden geven de temperatuurinstelling aan.
3. Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om de temperatuurinstelling aan te passen.

 Bij elke druk op de toets gaan er verschillende indicatielampjes branden.

Fast cooling functie

Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur in de koelkast zo snel mogelijk daalt. Dit is ideaal voor de afkoeling van recent in de 
koelkast geplaatste producten. Gebruik deze instelling wanneer u een grote hoeveelheid voedsel in het toestel legt.
1. Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om de temperatuurinstelling ‘Fast cooling’ in te stellen.

Alle indicatielampjes gaan branden; de functie is ingeschakeld.
2.  Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om een andere temperatuurinstelling te kiezen zodat ‘Fast cooling’ weer wordt 

uitgeschakeld.
 Als de Fast cooling functie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de functie (na een aantal uren) automatisch 
uitgeschakeld.

Uitschakelen

1. Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de indicatielampjes en de verlichting uit gaan.
2. Laat de toets los.

Het toestel is uitgeschakeld.

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de 
stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.
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Ventilator in-/uitschakelen

De ventilator staat vooraf ingesteld op AAN. Dit zorgt voor een betere temperatuurverdeling wat de kwaliteit van de producten in 
de koelkast ten goede komt. Als u ervoor kiest om de ventilator uit te schakelen, moet de ventilator weer ingeschakeld worden bij 
een omgevingstemperatuur hoger dan 27 °C of als er waterdruppels op de draagplateaus liggen.
1. Houd de lichtknop ingedrukt.

 De verlichting gaat uit.
2.  Houd nu ook de aan-/uittoets ingedrukt (houd de lichtknop ook ingedrukt).

 ▷ De verlichting knippert 1 keer; de ventilator staat UIT.
 ▷ De verlichting knippert 3 keer; de ventilator staat AAN.

Deuralarm

Als de deur een lange tijd open staat, gaat de verlichting knipperen. Sluit dan de deur. Controleer daarna of de verlichting bij het 
openen van de deur niet meer knippert.

Het toestel ontdooien

Het ontdooien van het toestel vindt geheel automatisch plaats. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand 
is een teken van de automatische ontdooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens in een bak, waar het 
verdampt.

Het toestel reinigen

Let op! Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Gebruik geen 
reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken. 

Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale 
koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en 
droog ze zorgvuldig. Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

Storingstabel

Storing Oorzaak/Oplossing

Het toestel is 
aangesloten op de 
stroomvoorziening, 
maar werkt niet.

Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.

De LED verlichting 
werkt niet.

Wanneer de LED verlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. U mag niet zelf LED 
verlichting repareren.

De LED verlichting 
knippert.

Als de deur een lange tijd open staat, gaat de verlichting knipperen. Sluit de deur.

In de display knipperen 
1, 2 of 3 groene 
indicatielampjes.

Storing in het toestel. Neem contact op met het servicecentrum en geef het type, model en het 
serienummer door die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het toestel worden 
vermeld. 

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.
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