
PRODUCT-INFORMATIEBLAD NL

NLGBDE FR ES PT GRIT DKSE NO FI

A. Koelvak
1. Groente- en fruitlade

2. Afdekschap lade

3. Schappen / zone voor schappen

4. Thermostaatgroep met verlichting

5. Bedieningspaneel

6. Bovenste deurplankje

7. Multifunctionele vakken

8. Flessenhouder

9. Verwijderbare flessenblokkering

10. Sernienummerplaatje (naast de 
groente- en fruitlade)

B. Vriesvak
11. Bovenste mandje (invrieszone)

12. Bewaarvak voor bevroren en 
diepgevroren voedsel

13. IJsbakje (in het mandje)

14. Binnendeur vrieskastvak

minst koude zone

gemiddeld koude zone

koudste zone

Opmerkingen: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle plankjes, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Attentie: de accessoires van de koelkast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
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Deze koel/vriescombinatie wordt in werking gesteld door de thermostaatgroep in het koelvak te regelen. Ook 
de temperatuur van het koelvak en het vriesvak dienen met dezelfde thermostaatknop te worden ingesteld.

Bedieningen voor de instelling van het koelvak en het vriesvak

A. Thermostaatknop
B. Lichtknop
C. Lampekapje
D. Referentieteken thermostaatstand
E. Lampje (max. 15 W)

Thermostaat op � :  koeling en verlichting van het koelvak en het vriesvak zijn uitgeschakeld
Thermostaat op 1 :  weinig intensieve koeling
Thermostaat op 7 :  zeer intensieve koeling

Het wordt geadviseerd de thermostaat op de gemiddelde stand 3 te zetten.

Opmerking: de luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de 
plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne temperatuur van de koelkast. De 
thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden gevarieerd.

Bedieningspaneel van de koelvak

Schakel de invriestoets in om het invriesproces van het voedsel beter te laten verlopen. 
Na 24 uur is het invriesproces compleet en kan de invriestoets uitgeschakeld worden.
Bij een omgevingstemperatuur van minder dan 16°C wordt het voedsel beter geconserveerd als de 
invriesfunctie (D) is ingeschakeld. 

Verwijdering lampekapje

1 - Pak het kapje vast zoals op de afbeelding en duw ertegen

2 - Duw het kapje naar de achterwand van de koelkast

Invriestoets Geel lampje
(vriesfunctie 
geactiveerd)

Rood lampje
(temperatuur 
niet correct)

Groen lampje
(koelkast en 

vrieskast in werking)


