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A Koelkast 
1. Lampje voor de verlichting van de binnenkant van de koelkast 
2. Bedieningspaneel
3. In hoogte verstelbare glasplateaus
4. Tweedelig uittrekbaar glasplateau (in hoogte verstelbaar)
5. Vershoudlade FreshZone
6. Fruit- en groentelade
7. Deurvakken van de koelkast (uitvoeringen: diep, ondiep; met of zonder deksel)
8. Flessenhouder 
B Vriezer
9.  Bewaarlade
10. Invrieslade

 Bediening

Aan:  Draai de thermostaatknop in de richting van de wijzers van de 
klok naar de gewenste stand (normaal stand 3/4).

Uit:   Draai de knop terug naar de (0) stand (stop).

Instellen van de temperatuur

•  Hoe hoger de stand van de thermostaat (richting 7) hoe lager de temperatuur in de koelkast.  
De temperatuur in de koelkast kan zelfs dalen tot onder 0 °C. Zet de thermostaat alleen in een  
hoge stand als een lage koeltemperatuur aanbevolen is of als de omgevingstemperatuur lager is  
dan 16°C. Bij een normale omgevingstemperatuur raden wij een gemiddelde stand aan.

•  Verandering in de omgevingstemperatuur is van invloed op de temperatuur van het apparaat.  
Pas de stand van de thermostaat hierop aan.

•  In de uit stand (0) is het koelsysteem uitgeschakeld, maar het apparaat is nog steeds aangesloten 
op het elektriciteitsnet (het lampje van de koelkast brandt als u de deur opent).
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Bewaartijd van bevroren levensmiddelen

Aanbevolen bewaartijd in de vriezer

Levensmiddel Bewaartijd
fruit, rundvlees 10 tot 12 maanden

groente, kalfsvlees, gevogelte 8 tot 10 maanden

wild 6 tot 8 maanden

varkensvlees 4 tot 6 maanden

gehakt vlees 4 maanden

brood, gebak, kant-en-klaarmaaltijden,
magere vis 3 maanden

ingewanden 2 maanden

rookworst, vette vis 1 maand

Het ontdooien van bevroren levensmiddelen

Gebruik ontdooide of deels ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk. Koude conserveert het 
levensmiddel namelijk wel, maar vernietigt niet de micro-organismen die na het ontdooien snel 
actief worden en voor bederf van het levensmiddel zorgen. Gedeeltelijk ontdooien vermindert de 
voedingswaarde van levensmiddelen, vooral van fruit en groente en van kant-en-klare gerechten.

Storingen

Storingsindicatie Storing

•  Het apparaat werkt niet na 
aansluiting op het elektriciteitsnet.

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

•  Het koelsysteem werkt al langere tijd 
ononderbroken.

De omgevingstemperatuur is te hoog. De deur wordt te vaak geopend of blijft te 
lang open staan. De deur is niet goed gesloten (er zit misschien iets tussen de deur, 
de deur hangt, controleer de dichting enz.). U heeft te veel verse levensmiddelen 
tegelijk in het apparaat geplaatst. De sensor in de koelkast (A) is afgedekt door 
verse levensmiddelen. Zorg ervoor, dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren 
(alleen bepaalde modellen). Controleer de luchtcirculatie achter het apparaat als de 
compressor niet voldoende koelt, en reinig de condensator.

•  IJs- of rijpvorming in het interieur van 
de vriezer is het gevolg van:

Te vaak openen of het te lang open laten staan van de deur. Het slecht sluiten van de 
deur. Slechte dichten van de deur. Als de afdichting vuil of beschadigd is, dient deze 
gereinigd of vervangen te worden.

•  Er druppelt water uit het apparaat. De afvoeropening is verstopt, het dooiwater druppelt langs het verzamelgootje.
Reinig de verstopte opening met een rietje. Ontdooi dikke ijslagen met de hand. 

•  De deur gaat moeilijk open. Als u de deur van de vriezer wilt openen nadat deze kort geleden gesloten is, kan het 
gebeuren dat dit moeilijk gaat. Tijdens het openen van de deur ontsnapt er namelijk 
een beetje koude lucht uit het apparaat, dat wordt vervangen door warme lucht uit de 
omgeving. Bij het koelen van deze lucht ontstaat onderdruk die het openen van de 
deur bemoeilijkt. Wacht 5 tot 10 minuten.

•  Overmatige ijsafzetting op de 
achterwand van de vriezer.

De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan. Het plaatsen van warme 
gerechten in de koelkast. Het voedsel of de schaal raakt de achterwand in de 
koelkast. Slechte dichting van de deur. Als de dichting vuil of beschadigd is, moet u 
deze reinigen of vervangen.

Opmerking: sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn 
normaal.

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