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Proficiat
U heeft goed gekozen.
Dit nieuwe huishoudelijk apparaat is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie.
Dit met moderne technieken gebouwde model koelkast verbruikt weinig energie en is bovendien milieu-vriendelijk.
Hartelijk bedankt!
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SCHEMA VAN HET APPARAAT

o u i XB

r

q

C
A X
X
q

e
t
z

Xc
w

Xb
Xa

A) Koelafdeling
(om vers voedsel in te bewaren)
1. Rekken (gedeeltelijk in de hoogte verstelbaar)
2. Fruit- en groenteladen
3. Deur van de koelafdeling met:
(indien aanwezig)
a. Verstelbare vakken
b. Bovenste rek
c. Onderste rek
4. Lade
5. Afvoer voor ijswater
6. Typeplaatje

3ç

B) Vriesafdeling (indien aanwezig)
(voorzien van het teken
om vers
voedsel en diepvriesvoedsel te bewaren en
om ijsblokjes te maken).
7. Rek (no figuur, indien aanwezig)
8. Invriesruimte
9. IJsbakjes
C) Bedieningspaneel
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BEDIENINGSPANEEL

3

4

1

5

2

1.
2.
3.
4.

Thermostaat
Lichtschakelaar
Lampedeksel
Controlelampje: Druk op de controlelampje
(indien aanwezig) wanneer de
omgeveningstemperatuur lager dan 6oC is en/
of 2 uur voordat u de in te vriezen
etenswaren in de vriesafdeling.
(zie “Gebruiksaanwijzing”).
5. Wijzer
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VOOR DE INGEBRUIKNAME
x

x

Controleer, nadat u het apparaat hebt
uitgepakt, of het niet beschadigd is en of de
deur goed sluit. Eventuele schade moet u
binnen 24 uur na aflevering aan de verkoper
melden.
Laat het apparaat minstens twee uur staan
voordat u het aansluit.

x

x

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal: volg de geldende plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het afdankt.
Zorg dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een erkend vakman worden
verricht, overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.

RICHTLIJNEN EN TIPS
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Gebruik de koelafdeling uitsluitend mo er verse
levensmiddelen in te bewaren en de
vriesafdeling uitsluitend om er diepvriesvoedsel
in te bewaren, vers voedsel in te vriezen en
ijsblokjes te maken.
Let erop dat u de ventilatieopeningen niet
afdekt of verstopt.
Bewaar geen glazen flessen met
koolzuurhoudende drank in de diepvriezer,
deze kunnen ontploffen.
Eet ijsblokjes en ijslollies niet meteen nadat u
ze uit de diepvriezer heeft genomen; deze
kunnen zo koud zijn dat ze
mondverbrandingen veroorzaken.
Voordat u het apparaat schoon maakt of
onderhoudswerkzaamheden verricht, altijd de
stekker uit het stopcontact trekken of de
hoofdschakelaar uitzetten.
Laat uw kinderen niet in het apparaat spelen
of verstoppen, het gevaar bestaat dat ze
stikken of opgesloten worden.
Wanneer het apparaat wordt afgedankt moet u
het eerst onbruikbaar maken: snij de netkabel
door.
Het apparaat naar een centrum voor
afvalverwerking brengen, waar het koelmiddel
op de juiste manier gerecycled wordt.
De inhoud van de koudeaccu’s is niet geschikt
voor consumptie.

Conformiteitsverklaring
x Dit apparaat is geschikt om met
levensmiddelen in aanraking te komen en het
voldoet aan de Europese Richtlijn 89/109.
x De stevigheid van dit apparaat is beproefd en
voldoet aan de veiligheidsnormen voor
koelingsapparaten VBG 20.
x Aansluiting en plaatsing resp. inbouw dienen
exact volgens de aanwijzingen van de
fabrikant te geschieden. Schakel in
twijfelgevallen een vakman in. De elektrische
aansluiting ter plaatse moet overeenstemmen
met de op het typeplaatje vermelde gegevens.
x Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend
door een gespecialiseerd vakman worden
verricht.

Informatie
x

Dit apparaat bevat geen HCFK (het koelcircuit
bevat R134a) of HFK (het koelcircuit bevat
R600a – Isobutaan). Raadpleeg voor verdere
details het typeplaatje op het apparaat.

Voor apparaten met Isobutaan (R600a)
x

Het koelgas Isobutaan is een natuurlijk gas dat
zeer milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar.
Daarom is het essentiëel dat u goed
controleert of de buizen van het koelcircuit niet
beschadigt zijn.
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DE KOELAFDELING GEBRUIKEN

ç

Uw apparaat is een koelkast met een
sterren
afdeling.
Of een koelkast met
sterren afdeling.
Het apparaat werkt het best bij een
omgevingstemperatuur tussen +10oC en +38oC of tussen
+16oC en +38oC in het geval van een apparaat met
zonder controlelampje (4).

X1

3

X1 . Het apparaat aanzetten

Als de stekker in het stopcontact zit en de thermostaat (1)
niet op x staat, gaat de verlichting aan wanneer de deur
wordt geopend. Zodra u de temperatuur heeft geregeld (zie
volgende hoofdstuk) is het apparaat klaar voor gebruik.

X2 . De binnentemperatuur regelen:
x
x
x
x

thermostaat (1) op x: koeling en verlichting buiten werking
thermostaat (1) op 1: geringste koeling
thermostaat (1) op 3-4: gemiddelde binnentemperatuur
thermostaat (1) op 7: laagste (koudste) binnentemperatuur

Belangrijk
x Druk op het controlelampje wanneer u voedsel invriest en/of
de omgevingstemperatuur lager dan 16oC is.
Het controlelampje (4) gaat branden.
x Druk het controlelampje (4) uit wanneer de
omgevingstemperatuur hoger dan 16oC wordt.
x De beste stand van de thermostaat (1) hangt af van de plaats
van de koelkast, de omgevingstemperatuur en van hoe vaak
de deur wordt geopend.

X2

Voedsel in de koelafdeling bewaren:

X3 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laad de verschillende levensmiddelen in volgens de tekening
hiernaast:
Gekookt voedsel
Zuivel, conserven, boter, kaas
Vlees, vis
Vleeswaren
Fruit, groente, salades
Kleine conserven, eieren
Tubes, kleine conserven
Kleine flessen
Flessen

X3

Opmerking:
x Dek het voedsel af om te voorkomen dat het uitdroogt.
x Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
x Zorg ervoor dat er ruimte blijft tussen de verschillende
etenswaren zodat er lucht kan circuleren.
De koelafdeling ontdooit volautomatisch.
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DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN

Slechts voor apparaten met
of
:
4
.
Een
vriesafdeling
met
is
geschikt
om
er
X diepvrieswaren in te bewaren.
Een vriesafdeling met
is geschikt om er
diepvrieswaren meerdere maanden in te bewaren en
bovendien voor het zelf invriezen van etenswaren.
Op het typeplaatje (6) vindt u de maximumhoeveelheid
verse levensmiddelen die men per etmaal kan
invriezen, uitgedrukt in kilo’s.

X4

Etenswaren invriezen.
reeds 12 uur voordat u de in te vriezen etenswaren in
X5 . Druk
de vriesafdeling legt op het controlelampje (4).
x
x
x

Het controlelampje (4) gaat branden.
Draai de thermostaat (1) op stand 3-4.
Verwijder het rek (indien aanwezig) (7) uit de vriesafdeling.
Leg de etenswaren die u wil invriezen in het midden van de
vriesafdeling met
.

ç

Opgelet:
x Nog niet ingevroren waren mogen niet in aanraking komen
met die welke reeds ingevroren zijn (ongeveer 20 mm
afstand houden).
x Druk het controlelampje (4) 24 uur later weer uit.
x Draai de thermostaat (1) naar de gewoonlijke stand terug.

X5

Belangrijk:
Verpak het voedsel in:
x Aluminiumfolie, cellofaan, waterdichte plastic zakjes, bakjes
met deksel, speciale diepvriesbakjes.
Diepvrieswaren kopen:
x Controleer bij aankoop van diepvrieswaren dat de verpakking
gaaf is, want anders kan de inhoud bederven. Als de
verpakking bollingen of vochtvlekken vertoont, betekent dit
dat deze aan een te hoge temperatuur is blootgesteld zodat
er een begin van ontdooiing heeft plaatsgevonden.
x Gebruik koeltassen voor het vervoer.
x Pak diepvrieswaren als laatste bij het winkelen.
x Leg de diepvrieswaren meteen na thuiskomst in de vriesafdeling.
x Vries gedeeltelijk ontdooide etenswaren niet nogmaals in
maar nuttig deze binnen 24 uur.
x Vermijd temperatuurschommelingen zo veel mogelijk. Houd u
aan de uiterste datum voor verbruik die op de verpakking staat.
x Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van diepvrieswaren.
IJsblokjes maken
Vul de ijsbakjes (9) voor driekwart met water en zet ze op de
bodem van de vriesafdeling.
x Als de bakjes vastvriezen kunt u ze losmaken met de steel
van een lepel.
Gebruik in geen geval scherpe voorwerpen.
x

36

M

Y

N

C

ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN
Voordat u begint aan schoonmaak of ander onderhoud
moet u altijd de stekker uit het stopcontact nemen.
Wij raden aan de vriesafdeling te ontdooien wanneer er
een ijslaag van 3 mm op de wanden is ontstaan.
x Verwijder alle etenswaren uit de vriesafdeling met
of
en draai de thermostaat op x.
x De nog aanwezige produkten verpakt u in een dik pak kranten
(of een deken) en verpakt u alles 30 dicht mogelijk bij elkaar op
een koele plaats.
x Reinig de vriesafdeling met een sponsje en een in water opgelost
onschadelijk schoonmaakmiddel.
x Goed afspoelen en drogen.
x De koelafdeling ontdooit volautomatisch.
de binnenkant van het afvoergat regelmatig schoon, het
X6 . Maak
ijswater onverhinderd kan afvloeien.
Steek de stekker weer in het stopcontact wanneer u klaar
bent met de schoonmaak.

X6

3

ç

Gebruik in geen geval schurende
schoonmaakmiddelen.
Bij langdurige afwezigheid
x Haal de koelkast helemaal leeg.
x Neem de stekker uit het stopcontact.
x Ontdooi en reinig de binnenkant.
x Laat de deur van de koelkast openstaan om kwalijke geuren te
voorkomen.

STORING OPSPOREN
1. Het is niet koud genoeg in de koelkast.
x Verhinderen verkeerd ingeladen levensmiddelen dat de
deur goed kan sluiten?
x Staat de thermostaat op de goede stand?
x Zijn de ventilatieopeningen verstopt?
2. De koelafdeling is te koud.
x Staat de thermostaat op de goede stand?
3. Het apparaat is te luidruchtig.
x Is het wel goed ingebouwd?
x Trillen de buizen aan de achterkant van de koelkast of
raken zij elkaar?
x Het is gewoon dat men de koelvloeistof hoort
stromen.
4. Het apparaat werkt helemaal niet.
x Is de stroom uitgevallen?
x Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
x Is de zekering doorgebrand?
x Is de voedingskabel stuk?
5. Er staat water op de bodem van de koelafdeling.
x Staat de thermostaat op de goede stand?
x Is de ijswaterafvoer verstopt?
7
6. De binnenverlichting werkt niet. X
Ga eerst na of het apparaat werkt, en zo ja:
x Neem de stekker uit het stopcontact.
x 1. Druk op de bovenkant van het lampedeksel
2. Verwijder het deksel van de lamp (3).

1.

X7

2.

x

Vervang de lamp als dat nodig is door een nieuwe
(220»240V, 15 Watt)
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KLATENSERVICE
het apparaat nog steeds niet goed
X8 . Indien
functioneert moet u contact opnemen met de

X8

klatenservice.

INSTALLATIE
het apparaat niet naast een warmtebron.
X9 . Zet
Hoge temperaturen in een vertrek, rechtstreekse bestraling

x
x
x
x

door de zon of plaatsing naast een verwarmingstoestel of een
fronuis verhogen het energieverbruik en moeten daarom ook
worden vermeden. Als plaatsing naast een warmtebron niet
te vermijden is, moeten de volgende afstanden minimaal
worden aangehouden:
Tot kolen- en oliekacheis 30 cm
Tot electrische fornuizen/kookplaten 3 cm
Zet het in een droog en goed geventileerd vertrek.
Maak de binnenkant schoon (zie hoofdstuk “Het ontdooien en
reinigen van het apparaat”).
Monteer de accessoires.
Vergewis u ervan dat de deurafdichting goed sluit, vooral na
de inbouw en het eventueel omzetten van de deur.

X9

Elektrische aansluiting
x

x

x

x

Vergewis u ervan dat de spanning die is vermeld op het
typeplaatje (5) gelijk is aan de spanning van het
elektriciteitsnet in uw woning.
De aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of
persoonlijk letsel die het gevolg zijn van het veronachtzamen
van deze verplichting.
Als het stopcontact niet geschikt is voor de stekker van het
apparaat, dan moet het stopcontact door een erkend vakman
worden vervangen.
Gebruik geen verloopstekkers, verdeelstekkers of
verlengsnoeren.

38

M

Y

