
KORTE HANDLEIDING

Bedieningspaneel

1. Toets On/Off
2. Temperatuurdisplay
3. Insteltoets ‘+/-’
4. Toets Fast-Freeze
5. Symbool Fast-Freeze
6. Toets Alarm
7. Symbool Alarm
8. Symbool Menu
9. Symbool Kinderbeveiliging
10. Symbool Stroomuitval

Temperatuurdisplay

In de display ziet u de ingestelde vriestemperatuur. Als de temperatuur knippert, dan:
• wordt de instelling van de temperatuur veranderd.
• is de temperatuur na het inschakelen nog niet laag genoeg.
• is de temperatuur met meerdere graden gestegen.

Inschakelen

1. Open de deur.
2. Druk op de toets On/Off.

 Het toestel is ingeschakeld. De temperatuur en het symbool ‘Alarm’ knipperen in de display totdat de temperatuur laag 
genoeg is. 

De temperatuur instellen

De aanbevolen temperatuurinstelling is -18 °C.
1. Druk op de insteltoets ‘+/-’.

 De ingestelde temperatuur knippert in de display.
2. Druk meerdere keren op de insteltoets ‘+/-’ om de temperatuur met stappen van 1 °C te verlagen (van -15 °C tot -28 °C).

 Ongeveer 5 seconden nadat de insteltoets voor het laatst wordt ingedrukt, wordt de nieuwe instelling overgenomen. De 
temperatuur in de binnenruimte past zich langzaam aan de nieuwe instelling aan.

Invriezen met Fast-Freeze

Met deze functie kunt u verse levensmiddelen snel tot op de kern invriezen. Schakel deze functie, afhankelijk van de hoeveelheid 
vers voedsel, van tevoren in voordat u het verse voedsel in het toestel legt. Het toestel werkt met maximaal koelvermogen; 
daardoor kunnen geluiden van het toestel tijdelijk luider zijn.
1. Druk op de toets Fast-Freeze.

 Het symbool ‘Fast-Freeze’ licht op in de display. De temperatuur daalt.
2.  Wacht 6 uur (bij een kleine hoeveelheid vers voedsel) of 24 uur (bij de maximale hoeveelheid vers voedsel; zie 

‘invriescapaciteit op het typeplaatje).
3. Verpak de levensmiddelen en leg ze zo breed mogelijk uit in de diepe onderste laden of direct op de onderste plateaus.

 Fast-Freeze schakelt automatisch uit, afhankelijk van de hoeveelheid vers voedsel. Het symbool Fast-Freeze gaat uit en het 
toestel koelt weer in de energiebesparende normale modus.

4. Verdeel het ingevroren voedsel over de diverse laden en plaats eventueel verwijderde laden weer terug.

Laden en plateaus

Verwijder de schuiflades om diepvriesproducten direct op de draagplateaus te bewaren. De plateaus kunnen ook verwijderd 
worden; dan is er plaats voor levensmiddelen van groot formaat (gevogelte, vlees, groot wild en hoog gebak).
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- Alkoholische dranken of andere verpakkingen
die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed
afgesloten worden bewaard. Eventueel uittre-
dende alcohol kan door elektrische compo-
nenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:
- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun

of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het
bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:
- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer

nuttigen.
Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid
en pijn:
- Langdurig huidcontact met koude opper-

vlakken en gekoelde of ingevroren levensmid-
delen vermijden of veiligheidsmaatregelen
treffen, b.v. handschoenen dragen.
Consumptie-ijs, met name waterijs of
ijsblokjes niet onmiddellijk en niet te koud
consumeren.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:
- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben.

Voor het ontdooien geen elektrische kachel-
tjes of stoomreinigers, open vuur of ontdoois-
pray gebruiken.

- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.
Klemgevaar:
- Bij het openen en sluiten van de deur niet in

het scharnier grijpen. Vingers kunnen inge-
klemd raken.

Symbolen op het apparaat:
Het symbool kan zich op de compressor
bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de
compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan
bij het inslikken en indringen in de luchtwegen
dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het
recyclingproces van belang. In de normale modus
bestaat er geen gevaar.

Neem de specifieke aanwijzingen in de
overige hoofdstukken in acht:

GEVAAR duidt een direct gevaar aan, die de
dood of ernstig lichamelijk letsel tot
gevolg kan hebben wanneer dit
gevaar niet vermeden wordt.

WAAR-
SCHUWING

duidt een gevaarlijke situatie aan,
die de dood of ernstig lichamelijk
letsel tot gevolg kan hebben
wanneer dit gevaar niet vermeden
wordt.

VOORZICH
TIG

duidt een gevaarlijke situatie aan,
die lichamelijk letsel tot gevolg kan
hebben wanneer dit gevaar niet
vermeden wordt.

LET OP duidt een gevaarlijke situatie aan,
die materiële schade tot gevolg kan

hebben wanneer dit gevaar niet
vermeden wordt.

Aanwijzing geeft aan dat praktische aanwij-
zingen en tips gegeven worden.

3 Bedienings- en controle-
elementen
3.1 Bedienings- en controle-elementen

Fig. 2 
(1) Toets On/Off (6) Toets Alarm
(2) Temperatuurdisplay (7) Symbool Alarm
(3) Insteltoets “+/-” (8) Symbool Menu
(4) Toets Fast-Freeze (9) Symbool Kinderbeveili-

ging
(5) Symbool Fast-Freeze (10) Symbool Stroomuitval

3.2 Temperatuurweergave
- de ingestelde vriestemperatuur
De temperatuurweergave knippert:
- de temperatuurinstelling wordt veranderd;
- na het inschakelen is de temperatuur nog niet koud genoeg;
- de temperatuur is met meerdere graden gestegen.
De volgende weergaven wijzen op een storing. De mogelijke
oorzaken en maatregelen voor het oplossen: (zie Storingen).
- F0 tot F9
- Het symbool stroomuitval  knippert.

4 In gebruik nemen
4.1 Apparaat inschakelen
u Open de deur.
u Toets On/Off Fig. 2 (1) indrukken.
w Het apparaat is ingeschakeld. Het temperatuurdisplay en

het symbool Alarm Fig. 2 (7) knipperen tot de temperatuur
koud genoeg is.

w Wanneer op het display „DEMO” wordt aangegeven, is de
demonstratiemodus geactiveerd. U kunt contact opnemen
met de Technische Dienst.

Bedienings- en controle-elementen

4 * afhankelijk van model en uitvoering

5.6 Levensmiddelen ontdooien
- in het koelgedeelte
- in een magnetron
- in een oven/heteluchtoven
- bij kamertemperatuur
u Neem alleen zoveel levensmiddelen als u nodig heeft.

Ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk verwerken.
u Ontdooide levensmiddelen alleen bij wijze van uitzondering

weer invriezen.

5.7 Temperatuur instellen
De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:
- hoe vaak de deur wordt geopend
- de ruimtetemperatuur op de opstellocatie
- de aard, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen
Aanbevolen temperatuurinstelling: -18 °C
De temperatuur kan doorlopend worden veranderd. Is de
instelling -28 °C bereikt, dan wordt weer met -15 °C begonnen.
u Temperatuurfunctie oproepen: druk eenmaal de

insteltoets “+/-” Fig. 2 (3) in.
w Op het temperatuurdisplay wordt de tot nog toe

ingestelde waarde knipperend aangegeven.
u Temperatuur in 1 °C stappen wijzigen: Druk de

insteltoets “+/-” Fig. 2 (3) net zo vaak in, totdat de
gewenste temperatuur op het temperatuurdisplay
oplicht.

u Temperatuur doorlopend veranderen: insteltoets ingedrukt
houden.

w Tijdens het instellen wordt de waarde knipperend weerge-
geven.

w Ca. 5 seconden nadat de toets voor de laatste keer werd
ingedrukt, wordt de nieuwe instelling overgenomen en de
ingestelde temperatuur weer aangegeven. De temperatuur
in de binnenruimte past zich langzaam aan de nieuwe instel-
ling aan.

5.8 Fast-Freeze
Met deze functie kunt u nieuwe levensmiddelen snel
tot op de kern invriezen. Het apparaat werkt met
maximaal koelvermogen, daardoor kunnen geluiden
van het koelaggregaat tijdelijk luider zijn.
U kunt maximaal zoveel nieuwe levensmiddelen binnen 24 h
invriezen, als op het typeplaatje onder „invriescapaciteit ... kg/
24h” is aangegeven. De invriescapaciteit is afhankelijk van het
model en de klimaatklasse van het apparaat.
Afhankelijk van de hoeveel nieuwe levensmiddelen die worden
ingevroren, moet FastFreeze bijtijds worden ingeschakeld: bij
een kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen ca. 6h, bij
de maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen 24h
voordat u de levensmiddelen in de vriezer legt.
Verpak de levensmiddelen en leg ze zo breed mogelijk uit. In te
vriezen levensmiddelen niet met reeds ingevroren producten in
contact brengen om ontdooien van deze producten te voor-
komen.
Fast-Freeze hoeft u in de volgende gevallen niet in te scha-
kelen:
- wanneer u reeds ingevroren waren in de diepvriezer legt
- bij het invriezen van max. ca. 2 kg nieuwe levensmiddelen

per dag

5.8.1 Met Fast-Freeze invriezen
u Toets Fast-Freeze Fig. 2 (4) eenmaal kort indrukken.
w Het symbool Fast-Freeze Fig. 2 (5) licht op.
w De temperatuur daalt, het apparaat werkt met maximale

koeling.
Bij een kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

u Ca. 6 u wachten.
u Verpakte levensmiddelen in de diepe onderste laden

leggen.
Bij de maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

u Ca. 24 u wachten.
u Onderste diepe laden uitschuiven en de levensmiddelen

direct op de onderste plateaus leggen.
w Fast-Freeze schakelt automatisch uit. Naargelang hoeveel-

heid nieuwe levensmiddelen op zijn vroegst na 30 h uiterlijk
na 65 h.

w Het symbool Fast-Freeze Fig. 2 (5) gaat uit, wanneer het
invriezen is afgesloten.

u Levensmiddelen in de laden legen en deze weer inschuiven.
w Het apparaat werkt in de energiebesparende normale

modus verder.

5.9 Laden
Aanwijzing
Het energieverbruik stijgt en de koelprestatie vermindert bij
onvoldoende ventilatie.
u Houd de ventilatiespleet binnen aan de achterkant altijd vrij!

Fig. 3 

Fig. 4 
u Om diepvriesproducten direct op de draagplateaus te

bewaren: til de schuiflade achteraan op en trek naar voren
uit.

5.10 Plateaus
u Plateau uitnemen: vooraan

optillen en uittrekken.
u Plateau terugplaatsen: tot aanslag

inschuiven.

5.11 VarioSpace
Naast de schuifladen kunt u
tevens de plateaus verwijderen.
Zo creëert u plaats voor levens-
middelen van groot formaat.
Gevogelte, vlees, groot wild en
hoog gebak kunnen geheel en
al worden ingevroren en later
verder verwerkt.

u De bovenste lade kan met max. 5 kg, de andere laden
kunnen met elk max. 25 kg worden belast.

u De plateaus kunnen elk met 35 kg diepvriesproducten
worden belast.
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KORTE HANDLEIDING

Kinderbeveiliging

Met de kinderbeveiliging zorgt u ervoor dat kinderen bij het spelen het apparaat niet onbedoeld uitschakelen.
1. Houd de toets Fast-Freeze ongeveer 5 seconden ingedrukt.

 Het symbool ‘Menu’ licht op en ‘c’ knippert in de display.
2.  Druk kort op de toets Fast-Freeze.

‘c1’ wordt weergegeven in de display.
3. Druk nogmaals kort op de toets Fast-Freeze.

Het symbool ‘Kinderbeveiliging’ licht op in de display; de kinderbeveiliging is ingeschakeld.

Deuralarm

Als de deur langer dan 60 seconden open staat, klinkt er een geluidssignaal. Het geluidssignaal stopt automatisch als de deur 
wordt gesloten. Het alarm kan handmatig worden uitgeschakeld door op de toets Alarm te drukken (dit werkt zolang de deur 
open staat).

Temperatuuralarm

Wanneer de vriestemperatuur niet laag genoeg is, klinkt er een geluidssignaal. Tegelijkertijd knipperen de temperatuur en het 
symbool ‘Alarm’ in de display. Het geluidssignaal stopt automatisch wanneer de temperatuur weer laag genoeg is. Het symbool 
‘Alarm’ gaat uit en de temperatuur in de display stopt met knipperen. Het alarm kan handmatig worden uitgeschakeld door op de 
toets Alarm te drukken. Wanneer de temperatuur weer laag genoeg is, is ook het temperatuuralarm weer ingeschakeld.

De oorzaak voor een te hoge temperatuur kan zijn:
• warme nieuwe levensmiddelen zijn in de vriezer gelegd.
• bij het herindelen en verwijderen van levensmiddelen is teveel warme kamerlucht naar binnen gestroomd.
• de stroom is voor langere tijd uitgevallen.
• het toestel is defect.

Uitschakelen

1. Houd de toets On/Off ingedrukt totdat de display donker wordt.
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.

Ontdooien met NoFrost

Het NoFrost-systeem ontdooit het toestel automatisch. U hoeft het apparaat niet handmatig te ontdooien.

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.

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