KORTE HANDLEIDING

KOELKAST KVO282

Bediening
Inschakelen
Draai de knop van de thermostaat rechtsom op de gewenste stand.
Hoe hoger de stand, hoe kouder en dus hoe lager de temperatuur is in het toestel.

Uitschakelen
Draai de knop van de thermostaat linksom naar stand

.

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit 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.

Het toestel ontdooien
Automatisch ontdooien van de koelkast
De koelkast hoeft niet te worden ontdooid. Het ijs dat zich vormt aan de achterwand van het
interieur ontdooit automatisch als de compressor in rust is. De druppeltjes lopen in de goot en
door een opening in de bak in de bodem van het toestel. Zorg ervoor dat de dooiwaterafvoer vrij
blijft. Met bijvoorbeeld een satéprikker kunt u een verstopte afvoer weer vrij maken.

Handmatig ontdooien van de koelkast
Als er aan de achterwand van het interieur te veel ijs zit (3-5 mm), zet u het toestel uit en ontdooit
u het handmatig. Gebruik geen scherpe voorwerpen, oplosmiddelen of sprays.
Het condensbakje verwijderen en legen
Het verdient ook aanbeveling het condensbakje te legen dat zich op de bodem van het toestel
bevindt.
1. Verwijder de onderste lijst van het keukenelement.
2. Reik met twee vingers in de opening van de plastic strip en maak de strip los.
3. Trek de strip naar u toe en verwijder de strip.
4. Haal het condensbakje eruit en leeg het.
5. In de omgekeerde volgorde plaatst u het condensbakje en de strip weer terug.

Het 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.
De condensator stofvrij maken
Met een stofzuiger kunt u het stof van de condensator verwijderen. Verwijder
daarvoor eerst het condensbakje.
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Storingstabel
Storing

Oorzaak/Oplossing

Het toestel is
aangesloten op de
stroomvoorziening,
maar werkt niet.

Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.

IJsvorming.

Deur vriescompartiment niet goed gesloten. Zorg dat de deur goed gesloten is.
Vriescompartiment niet periodiek ontdooid. Ontdooi het vriescompartiment om de ijslaag te
verwijderen.
Deurrubbers vervuild of beschadigd. Reinig de deurrubbers. Neem contact op met het servicecentrum
als de deurrubbers beschadigd zijn.

Er lekt water uit de
koelkast.

Dooiwater afvoer verstopt. Maak de dooiwater afvoer vrij.

De LED verlichting
werkt niet.

Wanneer de LED verlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. U mag niet zelf LED
verlichting repareren.

*810132*
810132

810132 / VER 1 / 17-09-2019

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

