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Gefeliciteerd
U heeft een zeer goede keuze gemaakt.
Met de aanschaf van dit elektrische huishoudelijke apparaat heeft u een apparaat gekozen dat hoge
technische prestaties verenigt met een perfecte werking in de praktijk.
Dit nieuwe type koelkast is volgens zeer hoge technische criteria geconstrueerd en zal ook een
aanzienlijke energiebesparing mogelijk maken. Bovendien houdt het apparaat rekening met het
milieu.
Veel plezier bij het lezen en...

hartelijk dank!
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
B

C
A

3

1

4
2

A) Koelvak
(voor het bewaren van verse
levensmiddelen)
1. Schappen (gedeeltelijk in hoogte
verstelbaar)
2. Groente- en fruitladen

B) Vriesvak (indien bijgeleverd)
(gekenmerkt door het symbool
voor
het bewaren van diepvriesproducten en het
maken van ijsblokjes).
C) Bedieningen

3. Binnendeur koelkast met:
(indien bijgeleverd)
a. Verstelbare vakken.
b. Flessenvak
4. Typeplaatje
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BEDIENINGEN

3

4

1. Thermostaat
2. Lichtknop
3. Lampenkapje
4. Verlichte schakelaar voor inschakeling van
het vriezen of de werking bij lage
buitentemperaturen (indien bijgeleverd)
5. Referentieschaal temperatuurkeuze vak
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VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT
z Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur
vanaf de levering van het product van
eventuele schade op de hoogte te worden
gesteld.
z Laat het apparaat twee uur rusten
alvorens het aan te sluiten op het
elektriciteitsnet.

z Het apparaat is vervaardigd van materiaal
dat kan worden gerecycled; volg de
plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u hem afdankt.
z Zorg ervoor dat de installatie en de
elektrische aansluiting door een
gekwalificeerd technicus worden verricht
overeenkomstig de aanwijzingen van de
fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
z Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
z Let erop dat de ventilatieopeningen van het
apparaat niet worden afgedekt of verstopt
raken.
z Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in
glas in het vriesvak; deze kunnen ontploffen.
z Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit
het vriesvak komen, aangezien deze zo koud
zijn dat ze brandwonden kunnen
veroorzaken.
z Verwijder de stekker uit het stopcontact of
sluit de stroomtoevoer af voordat u begint
met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden.
z Om het risico van verstikking en opsluiting te
vermijden, mag het kinderen niet worden
toegestaan in de vriezer te spelen of zich
hierin te verstoppen.
z De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door technici die daartoe
geautoriseerd zijn door de fabrikant, en over
het benodigde speciale gereedschap
beschikken.
z De aansluiting op het elektriciteitsnet en de
installatie dienen te geschieden
overeenkomstig de door de fabrikant
verstrekte gegevens. Roep indien nodig de
hulp in van een gespecialiseerd technicus.
De eigenschappen van het elektriciteitsnet
moeten overeenstemmen met de gegevens
die op het typeplaatje staan vermeld.
z Ingrepen op het apparaat mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door gespecialiseerde
technici.

Conformiteitsverklaring

z Dit apparaat is geschikt voor aanraking met
voedingsmiddelen en is in overeenstemming
met het D.L. 108 van 25.01.1992
(Europese Richtlijn 89/109/EEG).
z Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
“Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG
- de beschermingsvoorschriften van de
“EMC”-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door
de richtlijn 93/68/EEG.
z De kwaliteit van de dichtheid van het
apparaat is gecontroleerd en voldoet aan de
voorschriften voor ongevallenpreventie voor
koelapparaten [VBG] 20.
z Maak het apparaat, wanneer u besluit het af
te danken, onbruikbaar door de
voedingskabel door te snijden.
z Breng het apparaat naar één van de speciale
verzamelcentra voor herwinning van
koelgassen.

Informatie

z Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit
bevat R 134 a) of HFC (het koelcircuit bevat
R 600 a-isobuthaan). Voor nadere details zie
het serienummerplaatje op het apparaat.
Voor apparaten met isobuthaan (R 600 a)
Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen
invloed heeft op het milieu, maar wel
ontvlambaar is.
Het is derhalve noodzakelijk te controleren of
de leidingen van het koelcircuit niet
beschadigd zijn.
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GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak
met
sterren.
Het apparaat levert optimale prestaties als de
omgevingstemperatuur er omheen tussen
+10° C en +38° C ligt, voor apparaten met
sterren zonder indicatielampje (4),
tussen +16° C en +38° C.

c

c.Ingebruikneming van het apparaat
Als de stekker van het apparaat in het
stopcontact gestoken is, en de thermostaat
(1) niet op het symbool z staat, gaat de
binnenverlichting telkens branden wanneer
de deur geopend wordt.
Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals
beschreven wordt in het volgende hoofdstuk
– is het apparaat gereed om te werken.

d.Als u de binnentemperatuur moet
instellen:

z Thermostaat (1) op z: koeling en verlichting
zijn uitgeschakeld.
z Thermostaat (1) op 1: er wordt voor een
minimale koeling gezorgd.
z Thermostaat (1) op 3-4: er wordt voor een
gemiddelde temperatuur gezorgd.
z Thermostaat (1) op 7: er wordt voor de
maximumtemperatuur gezorgd.
Belangrijk
z Als de omgevingstemperatuur lager is dan
16° C, drukt u op de verlichte schakelaar (4),
die gaat branden.
z Zet het indicatielampje (4) uit zodra de
omgevingstemperatuur stijgt tot boven
16° C.
z De instelling van de thermostaat (1) is
afhankelijk van de plaats waar het apparaat
geïnstalleerd is, van de temperatuur van het
vertrek en de frequentie waarmee de deur
geopend wordt.
z De thermostaat is van te voren afgesteld voor
een goede conservering van het voedsel.

Bewaren van levensmiddelen in het
koelvak:

e. Zet het voedsel in het apparaat zoals op de
afbeelding hiernaast wordt geïllustreerd:
1. Gekookt voedsel
2. Zuivel, conserven, kaas, boter
3. Vis, vlees
4. Fruit, groente, salades
5. Kleine conserven, eieren
6. Tubes, kleine conserven
7. Flessen

Opmerking:

z De voedingsmiddelen moeten worden
afgedekt, om te voorkomen dat ze uitdrogen.
z Warm voedsel moet eerst afkoelen, voordat
het in de koelkast gezet mag worden.
z Zorg ervoor dat de lucht goed kan circuleren
tussen de geconserveerde
voedingsmiddelen (laat ruimte vrij tussen de
verschillende producten).
Het koelvak wordt geheel automatisch
ontdooid.
36
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GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
Alleen voor apparaten met
:
heeft, kunnen er al
ingevroren voedingsmiddelen in worden
bewaard.
Belangrijk:
Wikkel het voedsel en verzegel het in:
z aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte
plastic verpakking, polyethyleen bakjes met
deksel, diepvriesbakken.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet
u op de volgende punten letten:
z De verpakking of het pak moet onbeschadigd
zijn, omdat het product anders kan bederven.
Als een pakje bol staat of als er vochtplekken
op zitten, is het niet onder optimale
omstandigheden bewaard en kan het al
gedeeltelijk zijn ontdooid.
z De diepvriesproducten dienen in isolerende
tassen te worden vervoerd.
z De diepvriesproducten dienen als laatste te
worden gekocht.
z Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst
meteen in het vriesvak.
z De gedeeltelijk ontdooide
diepvriesproducten mogen niet opnieuw
worden ingevroren, maar moeten binnen 24
uur worden geconsumeerd.
z Variaties in temperatuur moeten worden
vermeden of tot een minimum worden
beperkt.
De uiterste houdbaarheidsdatum op de
verpakking moet worden gerespecteerd.
z De instructies op de verpakking voor het
conserveren van diepvriesproducten dienen
altijd te worden opgevolgd.

f. Als het vriesvak

f

IJsblokjes maken
z Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het
op de bodem van het vriesvak.
z Gebruik de handgreep van een lepel om de
bakjes die zich aan het vak hebben
vastgehecht los te maken.
Gebruik geen puntige of scherpe
voorwerpen.
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HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN
Haal eerst de stekker uit het stopcontact,
voordat u onderhoud gaat plegen op het
apparaat of het gaat schoonmaken. Wij raden u
aan het vriesvak een of twee maal per jaar te
ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de
wanden drie millimeter dik is geworden.
z Haal de levensmiddelen uit het vriesvak met
en draai de thermostaat op z.
z Wikkel de diepvriesproducten strak tegen
elkaar in kranten (of in een deken) en zet hen op
een koele plaats.
z Reinig het vriesvak met een vochtige spons met
lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel.
z Spoel en droog zorgvuldig.
z Het koelvak wordt automatisch ontdooid.
g. Reinig regelmatig de opening met behulp van
het bijgeleverde gereedschap, om een
constante afvoer van het dooiwater zeker te
stellen.
Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op
het elektriciteitsnet.

g

Gebruik geen schuurmiddelen.
Een langere periode niet gebruiken.

z Maak de vakken leeg.
z Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
z Ontdooi het apparaat en reinig de
binnenwanden.
z Laat de deur open om te voorkomen dat er
onaangename geuren ontstaan.

STORINGEN OPSPOREN
1. De temperatuur in de vakken is te hoog.
z Verhinderen de voedingsmiddelen een
correcte sluiting van de deuren?
z Staat de thermostaat op de goede stand?
z Wordt de luchtcirculatie gehinderd?
2. De temperatuur in het koelvak is te laag.
z Staat de thermostaat op de goede stand?
3. Het apparaat maakt te veel lawaai.
z Is het apparaat correct geïnstalleerd?
z Raken de buizen aan de achterkant elkaar of
trillen ze?
z Het is normaal dat men lawaai hoort van
de koelvloeistof die circuleert.
4. Het apparaat werkt niet?
z Is de stroom uitgevallen?
z Zit de stekker goed in het stopcontact?
z Is de zekering doorgebrand?
z Is de voedingskabel beschadigd?
5. Er staat water op de bodem van het koelvak.
z Staat de thermostaat in de goede stand?
z Is de afvoer van het dooiwater misschien
verstopt?
6. De binnenverlichting functioneert niet. h
Controleer eerst de aanwijzingen onder
punt 4, en vervolgens:
z Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
z 1. Duw de onderkant en de bovenkant van de
lampenkap in de richting die wordt aangeduid
met de 1, en haal hem weg in de richting die
wordt aangeduid met de 2.
2. Verwijder het lampenkapje (3).
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z Vervang het lampje door een nieuwe
exemplaar (220÷240V, 15 Watt).
z Schakel de diepvriesschakelaar tijdelijk in,
als het gele lampje gaat branden.

h
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KLANTENSERVICE
i.Als het apparaat nog steeds niet goed

functioneert, wendt u dan tot onze
klantenservice. Vermeld het
servicenummer van het apparaat, dat te
vinden is aan de binnenkant linksonder
op het identificatieplaatje, alsook in de
documentatie van het apparaat.

i

k

INSTALLATIE
j. Installeer het apparaat niet in de buurt van

z
z
z
z

warmtebronnen. Installatie in een hete
omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de
zon of opstelling van het apparaat in de
buurt van een warmtebron (kachel, fornuis)
verhogen het stroomverbruik en dienen te
worden vermeden. Als dit niet mogelijk is,
moeten de volgende minimum afstanden
worden aangehouden:
30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen
of petroleum
3 cm vanaf elektrische fornuizen.
Installeer het apparaat op een droge en goed
geventileerde plaats.
Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk “HET
VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN”).
Breng de accessoires aan.
Controleer de afdichting van de deur, in het
bijzonder na montage of eventuele omkering
van de opening van de deur.

j

Elektrische aansluiting

k. Controleer of de spanning op het typeplaatje
correspondeert met de spanning in uw
woning.
z De aarding van het apparaat is wettelijk
verplicht. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventueel
persoonlijk letsel of schade aan dieren of
voorwerpen, die te wijten zijn aan het
veronachtzamen van deze voorschriften.
z Indien de stekker en het stopcontact niet
overeenkomen, het stopcontact laten
vervangen door een gekwalificeerde
technicus.
z Gebruik geen adapters, meervoudige
stopcontacten of verlengsnoeren.
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