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Op het display kan de temperatuur van het koelvak (tussen 2 °C en 8 °C) afgewisseld
door de temperatuur van het vriesvak (tussen -17 °C en -24 °C) worden
weergegeven. Wanneer de letters "FF" op het display worden weergegeven, is de
functie "Snelvriezen" actief.

Temperatuur van het koelvak
U kunt een andere temperatuur instellen met behulp van de knop
"REFRIGERATOR”.

Vacation (Vakantiemodus)
Deze functie kan gebruikt worden als u langdurig afwezig zult zijn. Houd
de knop 'REFRIGERATOR ' 3 seconden ingedrukt om de functie in of uit
te schakelen. Op het display wordt de temperatuur van het koelvak
(+12°C) weergegeven. Nadat u de functie ingeschakeld heeft, moet u
de levensmiddelen uit het koelvak halen en beide deuren gesloten
houden: de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de
vorming van luchtjes te voorkomen. De vriezer blijft wel ingeschakeld.

Uitschakelen van de geluidsalarmen
Om de geluidsalarmen uit te schakelen op de knop "Reset Alarm " drukken.
Toetsenblokkering
Het is mogelijk om de toetsenblokkering in of uit te schakelen door de knop
"Reset Alarm" gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, totdat u een
bevestigingsgeluid hoort: op het display verschijnt gedurende enkele seconden
"LO". Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de Toetsenblokkering is
ingeschakeld, klinkt er een geluid, en op het display wordt gedurende enkele
seconden "LO" weergegeven.

Temperatuur van het vriesvak
U kunt een andere temperatuur instellen met behulp van de knop "FREEZER”. 

Snelvriezen
Deze functie moet 24 uur voordat u grote hoeveelheden levensmiddelen in het vriesvak
legt worden ingeschakeld. Druk meerdere keren op de knop 'FREEZER ' tot op het
display de letters 'FF' verschijnen. De functie wordt automatisch na 48 uur uitgeschakeld
of kan handmatig uitgeschakeld worden door nogmaals op de knop te drukken. Leg
levensmiddelen die ingevroren moeten worden niet tegen andere die al ingevroren zijn.
Als er grote hoeveelheden levensmiddelen ingevroren worden kan het
temperatuuralarm in werking treden (afhankelijk van het model).

Aan / Stand-by
Druk gedurende 3 seconden op de knop om het apparaat in of uit te
schakelen.
In Stand-by, gaat het lampje branden.

Opmerkingen: Door deze handeling wordt het apparaat niet
losgekoppeld van de elektrische voeding.

Alarm Temperatuur of
Storing
Zie onderstaande tabel

Wat moet u doen als… Mogelijke oorzaken: Oplossingen:

Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet. Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat.

Controleer of:
- de stroom is uitgevallen
- de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil
zeggen dat het apparaat gevoed kan worden)
- de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken
- de voedingskabel niet beschadigd is

Alleen voor de uitvoering met twee displays: het
bedieningspaneel is altijd verlicht (ook bij gesloten deur), de
binnenverlichting werkt niet (of knippert) en er klinkt een
geluidssignaal (als dat niet eerder uitgeschakeld werd).

Alarm koelkastdeur open
Het alarm wordt geactiveerd als de deur van de koelkast lang open blijft staan.

Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken en om het volledig uit te
schakelen de deur van de koelkast sluiten. Controleer, door de deur weer open te doen, of de verlichting werkt.

Als de binnenverlichting niet werkt.
Als het bedieningspaneel 2 displays heeft, controleer dan of het om een Alarm koelkastdeur open gaat (zie de regel
hierboven).
In alle andere gevallen moet het lampje misschien vervangen worden.

Modellen met lampje: trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, controleer het lampje en vervang het, indien
nodig, door een nieuw lampje (zie hoofdstuk 'Lampje of led vervangen').
Modellen met ledlampjes: neem contact op met een erkende klantenservice.

De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg. Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom 'Oplossingen')

Controleer of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat
- de ingestelde temperatuur geschikt is
- de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt

Er ligt water op de bodem van het koelvak. De afvoer van het dooiwater is verstopt. Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en Reiniging' van het apparaat).

De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag
van de afdichting van de deur, is warm Dit is geen defect. Dit is een gewenst e�ect om condensvorming te voorkomen. Hier hoeft u niets aan te doen.

Het bedieningspaneel kan niet gebruikt worden: bij elke druk op
een toets, verschijnen op de displays of op het enkele display de
letters 'CL' of 'LO'.

De functie  'Toetsenblokkering' is ingeschakeld.". Schakel de functie 'Toetsenblokkering' uit, zoals beschreven in de Beknopte Handleiding.

Het rode lampje gaat branden en er klinkt een
geluidssignaal (als dit niet eerder werd uitgeschakeld).

Alarm Temperatuur vriesvak
Het temperatuuralarm geeft aan dat de temperatuur in het vak niet optimaal is. Dit kan gebeuren: bij de eerste
ingebruikneming, na het ontdooien en/of het schoonmaken, in geval van het invriezen van grote hoeveelheden
levensmiddelen of wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit.

Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor'Uitschakeling van geluidsalarmen' drukken. Wanneer de

afgaan, contact opnemen met een erkende klantenservice.

Het rode lampje  knippert, op de displays of op het
enkele display worden letters weergegeven en er klinkt een
geluidssignaal (als dit niet eerder werd uitgeschakeld).

Alarm Storing
Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel.

Neem contact met met een erkende klantenservice. Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor
'Uitschakeling van geluidsalarmen' drukken.

Er klinkt een geluidssignaal, op het display knipperen de
temperatuur van de vriezer en het rode lampje (indien
aanwezig).

Alarm Blackout (indien aanwezig)
Klinkt als er een langdurige stroomonderbreking is geweest die geleid heeft tot een verhoging van de temperatuur van
het vriesvak. Op het display knippert de hoogste temperatuur die bereikt werd tijdens de stroomuitval.

Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken. Controleer de toestand
van de levensmiddelen voordat u ze consumeert.

Er klinkt een geluidssignaal. Het rode lampje  knippert, of op
het display verschijnen de letters 'AF' (afhankelijk van het model).

Antibacterieel of antigeur�lter verzadigd (indien aanwezig).
Het antibacterieel �lter moet vervangen worden.

Na de vervanging van het �lter gedurende minstens 3 seconden op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken:
het rode lampje gaat uit.
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Koelvak
A. Lampje of led (afhankelijk van het model)
B. Schappen
C. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
D. Afdekplaat Speciaal vak ("Vlees & Vis" of "Nul graden")

(indien aanwezig)
E. Speciaal vak ("Vlees & Vis" of "Nul graden") (indien

aanwezig)
F. Afdekplaat groente- en fruitlade(n)
G. Groenten- en fruitlade(n)
H. Serienummerplaatje (aan de kant van de groente- en

fruitlade) 
I. Bedieningspaneel 
O. Vak voor melkproducten
P. Deurvakken 
Q. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
R. Deurvak voor �essen 

Minst koude zone
Gemiddeld koude zone
Koudste zone
Crisper voor groente en fruit 

Vriezer 
L. Bovenste lade of deurtje (invrieszone) 
M. Middelste en onderste laden (zone voor het bewaren

van ingevroren en diepgevroren levensmiddelen)
N. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle schappen, vakken en rekken kunnen
worden verwijderd.
De ideale temperatuur voor de conservering van
levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek
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Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, ook
de aanwijzingen die bij het product geleverd
worden aandachtig door.
Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen
kunnen variëren afhankelijk van het model.


