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Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN
N

ST
T

+10°C tot  +32°C
+16°C tot  +32°C
+16°C tot  +38°C

+16°C tot  +43°C

Dagelijks gebruik
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N
tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar 
behoren werken als het voor een langere 

Belangrijk!

laag stroomverbruik.

Toebehoren 1)

Verplaatsbare schappen/lades

Het positioneren van de deurplanken

geplaatst.

ren zoals vereist.
Groentelade

groenten

Vrieslade

IJsblokjes maken

Vers voedsel invriezen 2)

van het toestel.

vriezen.
Diepvrieswaren bewaren 2)

geplaatst.
Waterpas stellen

trillingen uit te sluiten. Om het toestel 

Elektrische aansluiting 
Opgelet!

Waarschuwing!



Nuttige aanwijzingen en tips
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Belangrijk!
In het geval van per ongeluk ontdooien, 
bijvoorbeeld als de stroom voor een langere 
periode uitgeschakeld is dan de waarde 
aangegeven in de technische karakteristie-
kengrafiek onder “Oplopende tijd”, moet het 
ontdooide voedsel snel worden geconsu-
meerd of onmiddellijk worden gekookt en 
vervolgens opnieuw worden ingevroren (na 
het koken).

Ontdooien 2)

  Diepvriesproducten of ingevroren voedsel 
kunnen afhankelijk van de beschikbare tijd in 
het koelvak of op kamertemperatuur worden 
ontdooid alvorens te worden gebruikt.

Geluiden tijdens werking
De volgende geluiden zijn kenmerkend voor 
koelkasten:
Klikken - Wanneer de compressor in- of uit 
wordt geschakeld, kunt u een klik horen.
Brommen - Zodra de compressor in werking is, 
kunt u gebrom horen.
Borrelen - Als het koelmiddel de dunne buizen 
instroomt, kunt u geborrel of spatgeluiden horen.
Spatten - Zelfs nadat de compressor is 
uitgeschakeld, kan dit geluid nog kort te horen 
zijn.

Tips voor energiebesparing

verwarmingselementen of andere warmte-
bronnen.

langer open dan nodig is.

van het toestel op enige afstand van de muur 
zijn geplaatst, volg vervolgens de instructies 
met betrekking tot de installatie op.

laden, groentelade en schappen toont, pas de 
combinatie dan niet aan, dit zal tot meer 
energieverbruik leiden.

Tips voor het koelen van vers voedsel 
Voor het behalen van de beste prestaties:

vloeistoffen in het toestel op.

het een sterke smaak heeft. 

vrij kan circuleren.

Tips voor koeling

en op de glazen plaat boven de groentelade 
plaatsen. Op deze manier slechts één of twee 
dagen bewaren uit veiligheidsoverwegingen.

dienen te worden afgedekt en kunnen op elke 
schap geplaatst worden. Fruit en groenten: 
deze moeten zorgvuldig worden gereinigd en 
in de speciale meegeleverde lade(s) worden 
geplaatst.

of plastic zakken te worden ingepakt om zo 
veel mogelijk lucht buiten te sluiten.

voorzien en moeten in het flessenrek in de 
deur worden bewaard.

Tips voor invriezen
Om u te helpen het beste uit het invriesproces te 
halen, zijn er enkele belangrijke tips:

binnen 24 uur kan worden ingevroren, is 
aangegeven op het typeplaatje.

mogen er geen in te vriezen levensmiddelen 
worden toegevoegd.

in dat grondig gereinigd is.

en volledig kan worden ingevroren en om zo 
later enkel de benodigde hoeveelheid te 
kunnen ontdooien.

vanuit de vriezer en dus nog bevroren gekookt 

duren.
Belangrijk!

ruimte van het koel- en vriesvak, kunt u afhanke-
lijk van uw dagelijks gebruik, één of meerdere 
schap(pen) of lade(s) uit het toestel halen.
1) Als het toestel betreffende accessoires en functies 
bevat.
2) Als het toestel een vriesvak bevat. 



.

Reiniging en zorg

Waarschuwing! Gevaar voor 
elektrische schokken!

,
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zijn;

-

-

Belangrijk!

-

-

-
ger.

inschakelen.
Ontdooien
Waarom ontdooien?

Ontdooiing in vakken voor vers voedsel

Reiniging en zorg

Tips voor het bewaren van 
diepvriesproducten

-

-

-
ren.

-

Opmerking:



Wat te doen als...

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

.

.
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Ontdooiing in vakken voor bevroren voedsel

-

Waarschuwing!

Belangrijk!

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt 
wordt

-

Opmerking:

Waarschuwing!

Belangrijk!
-

Belangrijk!



Vervanging van het lampje
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Het eten heeft te warm.

Binnenverlichting werkt 
niet.

Veel opeenhoping van 
ijs, mogelijk ook op de 
deurdichting.

Ongebruikelijke
geluiden

Water op de vloer of 
op de schappen.

Avvertenza! Waarschuwing! Als het 
LED lampje beschadigd is, dient alleen 
een bevoegd elektricien of bekwaam 
persoon deze te vervangen! 

Vervanging van het LED lampje door onervaren 
personen kan verwondingen of ernstige 
storingen tot gevolg hebben. Hij dient vervan-
gen te worden door een gekwalificeerd persoon 
om gevaren te voorkomen. Neem contact op 
met uw lokale reparatiedienst voor hulp.

vervangen, of trek de stekker of zekering uit.

uw vinger.

schroevendraaier, vervang het lampje, en 
vervang dan de lampenkamp.

De compressor start 
niet onmiddellijk na 
het veranderen van de 
temperatuurinstelling.

ingesteld.
Raadpleeg de rubriek "bij eerste 
gebruik".

Het apparaat staat in de buurt van 
een warmtebron.

Het apparaat komt in aanraking met 
de muur of andere voorwerpen.

De deurdichting is niet luchtdicht 
(mogelijk na het omkeren van de 
deur).

Een onderdeel, bijv. een leiding, 
aan de achterkant van het 
apparaat komt in aanraking met 
een ander onderdeel van het 
apparaat of de muur.

Dit is normaal, er heeft zich geen 
fout voorgedaan.

Waterafvoerleiding zit geblok-
keerd.

Het lichtpeertje is stuk.

Apparaat staat niet waterpas.

Er werd een grote hoeveelheid 
warm eten in de koelkast gestoken 

Draai de temperatuurregelaar 
tijdelijk naar een koudere 
instelling.

Raadpleeg de rubriek "installatiep-
laats"

Raadpleeg de rubriek "De lichtpeer 
vervangen"

Indien nodig plooit u het onderdeel 
voorzichtig uit de weg.

De compressor start na een 
bepaalde tijd.

Raadpleeg de rubriek "reiniging en 
zorg"

Verplaats het apparaat voorzichtig.

Warm de lekkende delen van de 
deurdichting voorzichtig op met 
een haardroger (op een koele 
stand). Pas tegelijkertijd de 
opgewarmde deurdichting aan met 
de hand zodat hij op zijn plaats zit.

De deur stond te lang open. Open de deur maar zolang als 
nodig is.
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Correcte afdanking van dit product

Dit symbool op het product of in de verpakking ervan geeft aan dat dit product 
niet behandeld mag worden als algemeen huishoudelijk afval. In plaats 
daarvan dient het  bezorgd te worden aan een geschikt inzamelcentrum voor 
de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te 
zorgen dat dit product correct afgedankt wordt, helpt u de mogelijke negatieve 
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die 
anders zouden kunnen veroorzaakt worden door een foutieve verwerking van 
dit product. Neem contact op met het inzamelpunt, uw lokale gemeenschap 
of de winkel waar u het product hebt aangekocht voor gedetailleerde 
informatie over de recyclage van dit product.

Verwijdering van het apparaat
Het is verboden dit apparaat weg te gooien met het algemeen huishoudelijk afval.

Verpakkingsmateriaal 
Verpakkingsmateriaal voorzien van een recyclagesymbool kan gerecycleerd worden. 
Deponeer de verpakking in een geschikte inzamelcontainer om het te recycleren.

Alvorens het apparaat af te danken.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd de netsnoer af en gooi deze weg.
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