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Koelkast/Gebruikershandleiding

Beste klant,
We willen optimale prestaties bereiken met onze producten die in moderne 

faciliteiten worden gefabriceerd met nauwgezette kwaliteitscontroles.
Om die reden moet u de gebruikersgids volledig lezen voor u het product in gebruik 

neemt en bewaar de handleiding als referentiebron. Als u het product aan een andere 
persoon geeft, moet u deze handleiding ook meegeven.

De gebruikershandleiding zorgt voor een snel en veilig gebruik van het 
product.
•	 Lees de gebruikershandleiding voor de installatie en bediening van het product.
•	 U moet de geldige veiligheidsinstructies altijd naleven.
•	 Bewaar de handleiding binnen handbereik voor een eventuele raadpleging in de 

toekomst. 
•	 Lees alle andere documenten die worden geleverd met het product.

Vergeet niet dat deze handleiding van toepassing kan zijn op meerdere 
productmodellen. De handleiding vermeldt eventuele variaties tussen de 
verschillende modellen heel duidelijk.

Symbolen en opmerkingen
De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

C
Belangrijke informatie en 
handige tips.

A
Risico van fatale gevolgen en 
schade aan eigendom.

B
Risico van elektrische 
schokken.
De verpakking van het 
product is vervaardigd uit 
recyclebaar materiaal, in 
overeenstemming met de 
Nationale Milieuwetgeving.
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1    Belangrijke Veiligheids- en omgevingsinstructies

Deze sectie bevat de noodzakelijke veiligheidsinstructies 
om risico op letsels of materiële schade te vermijden. 
Het niet naleven van deze instructies resulteert in de 
nietigverklaring van alle mogelijke productgaranties.
Bedoeld gebruik

A
WAARSCHUWING: 
Indien het apparaat in zijn beschermingskap is of 
geplaatst is, zorg ervoor dat de ventilatieopeningen 
niet gedekt zijn. 

A
WAARSCHUWING: 
Gebruik geen mechanische apparaten of andere 
apparaten behalve apparaten welke door de 
producent worden geadviseerd om het proces 
voor ontdooien te versnellen.  

A WAARSCHUWING:  
Beschadig koelmiddelstroom circuit niet. 

A
WAARSCHUWING:: 
Gebruik geen elektrische apparaten welke niet 
aanbevolen worden door de producent binnen de 
opslag ruimten voor voedsel.

Dit apparaat is ontworpen om huiselijk gebruik of bij 
onderstaande soortgelijke gevallen gebruikt te 
worden.  

- Voor het gebruik in personeel keukens bij winkels, 
bureaus en overige werkplaatsen;

- Voor het gebruik door klanten bij boerderijen en 
hotels, motels en overige plaatsen waar klanten 
kunnen verblijven;
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Veiligheids-en omgevingsinstructies1    Belangrijke Veiligheids- en omgevingsinstructies
1.1. Algemene veiligheid
•	 Dit product mag niet worden gebruikt door personen 

met fysieke, gevoelsmatige en mentale handicaps, 
door personen met onvoldoende kennis en ervaring 
of door kinderen. Het apparaat mag enkel worden 
gebruikt door dergelijke personen als ze onder 
toezicht en instructies staan van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen 
mogen niet met dit apparaat spelen.

•	 Als er een defect optreedt, moet u de stekker 
verwijderen uit het stopcontact.

•	 Nadat u de stekker hebt verwijderd, moet u 5 minuten 
wachten voor u hem opnieuw in het stopcontact 
voert.

•	 Verwijder de stekker van het product uit het 
stopcontact als u het niet gebruikt.

•	 U mag het product niet aanraken met natte handen! 
Trek niet aan het netsnoer maar houd het steeds vast 
bij de stekker.

•	 U mag de stekker van de koelkast niet invoeren als 
het stopcontact los zit.

•	 Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens 
de installatie, onderhoudswerken, reiniging en 
reparaties.

•	 Als u het product gedurende een lange periode 
niet gebruikt, moet u de stekker van het product 
uit het stopcontact verwijderen en alle etenswaren 
verwijderen.

•	 Gebruik het product niet als het compartiment met 
circuitkaarten op het bovenste deel achteraan van 
het product (elektrische kaart doos deksel) (1) open 
is.
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Veiligheids-en omgevingsinstructies

Koelkast/Gebruikershandleiding

1 1

•	 Gebruik geen stoom of stoomreinigers om de 
koelkast te reinigen en het ijs te smelten. Stoom kan 
in contact komen met de geëlektrificeerde zones en 
kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken!

•	 U mag het product niet reinigen door er water op 
te verstuiven of te gieten! Gevaar van elektrische 
schokken!

•	 Als er een defect optreedt, mag u het product 
niet gebruiken want dit kan elektrische schokken 
veroorzaken. Neem contact op met de geautoriseerde 
dienst voor u iets doet.

•	 Voer de stekker in een geaard stopcontact. 
De aarding moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde elektricien.

•	 Als het product voorzien is van een LED-type 
verlichting moet u contact opnemen met de 
geautoriseerde dienstverlening om het te vervangen 
als er een probleem optreedt.

•	 Raak geen bevroren goederen aan met natte handen! 
Ze kunnen blijven plakken aan uw handen!

•	 Plaats geen vloeistoffen in flessen en blikjes in het 
vriesvak. Deze kunnen namelijk barsten!

•	 Plaats vloeistoffen rechtop nadat u het deksel stevig 
hebt gesloten.

•	 U mag geen ontvlambare stoffen in de buurt van het 
product verstuiven want deze kunnen branden of 
ontploffen.
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Veiligheids-en omgevingsinstructies

•	 Bewaar geen ontvlambaar materiaal en producten 
met ontvlambaar gas (sprays, etc.) in de koelkast.

•	 Plaats geen containers met vloeistof bovenop het 
product. Water spatten op een geëlektrificeerd 
onderdeel kan elektrische schokken veroorzaken en 
fataal aflopen.

•	 Het product blootstellen aan regen, sneeuw, zonlicht 
en wind veroorzaakt elektrisch gevaar. Als u het 
product verplaatst, mag u er niet aan trekken bij het 
handvat. Het handvat kan los komen.

•	 Zorg ervoor uw handen of lichaam niet te klemmen in 
een van de bewegende delen van het product.

•	 U mag niet stappen of leunen op de deur, laden 
of gelijkaardige delen van de koelkast. Dit kan er 
toe leiden dat het product valt en het kan schade 
veroorzaken aan de onderdelen.

•	 Let erop het netsnoer niet te klemmen. 
 

1.1.1 HC waarschuwing
Als het product voorzien is van een koelsysteem met 
R600 gas moet u er op letten het koelsysteem en de 
leiding niet te beschadigen wanneer u het product 
gebruikt of verplaatst. Dit gas is ontvlambaar. Als 
het koelsysteem beschadigd is, moet u het product 
uit te buurt van brandhaarden houden en de ruimte 
onmiddellijk ventileren. 

C
Het label links aan de binnenzijde geeft het 
type gas aan dat in het product wordt gebruikt. 
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Veiligheids-en omgevingsinstructies
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1.1.2 Voor modellen met een waterfontein
•	 De druk van de koud waterinlaat mag maximum 

90psi (6,2 bar) bedragen. Als uw waterdruk hoger 
is dan 80psi (5,5 bar) moet u een drukbegrenzer 
gebruiken in uw netwerk. Als u niet weet hoe u uw 
waterdruk kunt controleren, moet u hulp vragen van 
een professionele loodgieter.

•	 Als het risico bestaat op een waterslageffect 
in uw installatie moet u altijd een waterslag 
preventie apparatuur installeren. Raadpleeg een 
professionele loodgieter als u niet zeker bent of er 
een waterslageffect aanwezig is in uw installatie.

•	 Installeer deze niet op de warme waterinlaat. Neem 
de nodige maatregelen tegen het bevriezen van de 
leidingen. De watertemperatuur bedrijfsinterval 
moet minimum 33°F (0,6°C) en maximum 100°F 
(38°C) zijn.

•	 Gebruik enkel drinkwater.
1.2. Bedoeld gebruik
•	 Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. 

Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik. 
•	 Het product mag enkel worden gebruikt om 

etenswaren en dranken op te slaan.
•	 U mag geen gevoelige producten bewaren die een 

gecontroleerde temperatuur vereisen (vaccins, 
warmtegevoelige medicatie, medische producten, 
etc.) in de koelkast.

•	 De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele schade als het gevolg van misbruik 
of een incorrecte hantering.

•	  Originele reserveonderdelen worden geleverd 
gedurende een periode van 10 jaar vanaf de product 
aankoopdatum.
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Veiligheids-en omgevingsinstructies

1.3. Kinderveiligheid
•	 Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
•	 Laat kinderen nooit spelen met het product.
•	 Als de deur van het product voorzien is van een slot 

moet u ze uit de buurt van kinderen houden.
1.4. Conformiteit met de WEEE-richtlijn 
en Verwijdering van afvalproducten
 Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt 

een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en 
materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor 
recycling. U mag het afvalproduct niet verwijderen met het normale 
huishoudelijke en andere afval aan het einde van de levensduur. Breng het 
naar een inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische 
apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze 
inzamelcentra.

1.5. Conformiteit met de RoHS-richtlijn
•	 Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen 

schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de Richtlijn.

1.6. Informatie op de verpakking
•	 Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar 

materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag 
het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval 
weggooien. Breng het naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal 
aangewezen door de lokale autoriteiten.
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2 Installatie

C
        De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven 

niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet 
tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere 
modellen.

1

*2

5

6

4
3

*8
9

*7

*8

*10

1.	 Thermostaatknop
2.	 Schappen in de koelkast
3.	 Afvoerkanaal dooiwater - 

afvoerpijp
4.	 Deksel groentelade
5.	 Groenteladen

6.	 Afstelbare poten
7.	 Boter- en kaasvak
8.	 Deurrekje
9.	 Eierrekken
10.	Flessenrek

* Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen
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3  Installatie
3.1. Punten waarop 
gelet moet worden 
bij de verplaatsing 
van een koelkast

1.	 Uw koelkast moet van de stroom zijn 
afgesloten. Voor het vervoer van uw 
koelkast moet deze leeg zijn gemaakt 
en gereinigd.

2.	 Voordat deze wordt verpakt, moeten 
schappen, accessoires, groentelade, 
enz. in de koelkast worden vastgemaakt 
met tape en beschermd zijn tegen 
stoten. De verpakking dient met 
dikke tape of geschikt touw worden 
ingebonden en de vervoerregels op 
de verpakking dienen strikt te worden 
nageleefd.

3.	 Originele verpakking en 
schuimmaterialen moeten worden 
bewaard voor toekomstig transport of 
verhuizen.

B
WAARSCHUWING:	Indien 
de informatie die in deze 
gebruikershandleiding 
wordt gegeven, niet wordt 
opgevolgd, is de fabrikant in 
geen geval aansprakelijk.

B
WAARSCHUWING:	Een 
beschadigde stroomkabel 
kabel moet door een 
gekwalificeerd elektricien 
worden vervangen.

B

WAARSCHUWING:	Het 
product mag niet in werking 
worden gesteld voordat het 
gerepareerd is! Er bestaat 
anders gevaar op een 
elektrische schok!

3.2. Voordat u de 
koelkast inschakelt,

Controleer het volgende voordat u uw 
koelkast gaat gebruiken:
1.	 Bevestig 2 plastic wiggen zoals 

hieronder afgebeeld. Plastic wiggen zijn 
bedoeld om afstand te houden, om zo 
een luchtcirculatie te behouden tussen 
uw koelkast en de muur. (De afbeelding 
is slechts een schets en is niet gelijk aan 
uw product.)

2.	 Maak de binnenkant van de koelkast 
schoon, zoals aanbevolen in het 
hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

3.	 Sluit de stekker van de koelkast 
aan op het stopcontact. Als de 
koelkastdeur wordt geopend, gaat de 
binnenverlichting van de koelkast aan.

4.	 Als de compressor begint te draaien, 
komt er een geluid vrij. De vloeistof en 
de gassen die zich in het koelsysteem 
bevinden, zouden ook wat lawaai 
kunnen veroorzaken zelfs wanneer de 
compressor niet werkt. Dit is normaal. 

5.	 De buitenkant van de koelkast kan 
warm aanvoelen. Dit is normaal. Deze 
oppervlakken zijn bedoeld om warm 
te worden om condensvorming te 
voorkomen.
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Installatie

Koelkast/Gebruikershandleiding

3.3. Elektrische aansluiting
Sluit uw apparaat aan op een geaard 

stopcontact, beschermd door een 
zekering met de juiste capaciteit.
Belangrijk:
•	 De aansluiting moet in naleving zijn met 

nationale voorschriften.
•	 De stroomstekker moet na installatie 

eenvoudig bereikbaar zijn.
•	 Elektrische veiligheid van uw koelkast 

wordt alleen gegarandeerd wanneer 
het aardingssysteem in uw huis aan de 
normen voldoet.

•	 Het voltage op het etiket dat zich links 
binnenin uw product bevindt moet 
gelijk zijn aan uw netstroomvoltage.

•	 Verlengkabels	en	verdeelstekkers	
mogen	voor	aansluiting	niet	worden	
gebruikt.

3.4. Afvoeren van 
de verpakking

De verpakkingsmaterialen kunnen 
gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd het 
verpakkingsmateriaal buiten bereik 
van kinderen of voer deze af conform 
afvalinstructies zoals bepaald door uw 
lokale autoriteiten. Gooi het niet weg 
met het normale huishoudafval, maar 
maak gebruik van ophaalplaatsen voor 
verpakkingen die door lokale autoriteiten 
zijn aangewezen.

De verpakking van uw koelkast is 
vervaardigd uit herbruikbare materialen.
Afvoeren	van	uw	oude	koelkast

Voer uw oude koelkast af zonder het 
milieu op enige wijze te schaden.
•	 U kunt uw bevoegde dealer of het 

afvalcentrum van uw gemeente 
raadplegen over het afvoeren van uw 
koelkast.

•	 De condensator van uw apparaat 
bevindt zich aan de achterzijde, 
zoals hieronder afgebeeld. Om 
energiezuiniger te zijn met 
minder energieverbruik trekt u de 
condensator naar uzelf toe, zoals 
aangegeven op onderstaande 
afbeelding.  

* Is mogelijk niet beschikbaar in alle 
modellen

 better energy  
efficiency

2-b

initial position

PULL

PULL
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Installatie

3.5. Stelvoetjes aanpassen
Wanneer uw koelkast niet waterpas 

staat;
U kunt uw koelkast waterpas stellen 

door aan de stelvoetjes te draaien 
zoals getoond in de afbeelding. De 
hoek van het stelvoetje wordt verlaagd 
wanneer u in de richting van de zwarte 
pijl draait en verhoogd wanneer u in 
de tegenovergestelde richting draait. 
Wanneer iemand u hierbij helpt door de 
koelkast lichtjes op te tillen vereenvoudigt 
dit het proces.

3.6. Waarschuwing 
Deur open

Er gaat een alarmsignaal af wanneer 
de deur van de koelkast of van het 
diepvriesgedeelte gedurende een 
bepaalde periode open wordt gelaten. Dit 
geluidssignaal stopt zodra er een knop op 
de indicator wordt ingedrukt of wanneer 
de deur gesloten wordt.

3.7. De openingsrichting 
van de deur wijzigen

De openingsrichting van uw koelkast 
kan gewijzigd worden afhankelijk van 
de plaats waar u ze gebruikt. Indien 
dit nodig is, bel naar uw dichtstbijzijnd 
erkend servicebedrijf.

Voordat u uw koelkast afvoert, snijd de 
elektrische stekker af. Indien het apparaat 
is uitgevoerd met deursluitingen, dit slot 
dan onbruikbaar maken om kinderen 
tegen gevaar te beschermen.
Plaatsing	en	installatie

 

A

ls de toegangsdeur 
van de kamer waarin 
de koelkast wordt 
geïnstalleerd niet 
breed genoeg is voor 
de koelkast om erdoor 
te passen, bel dan de 
bevoegde dienst zodat 
deze de deuren van uw 
koelkast kan verwijderen 
en de koelkast zijdelings 
door de deur kan.

1.	 Installeer uw koelkast op een plaats 
waar deze gemakkelijk kan worden 
gebruikt.

2.	 Houd uw koelkast uit de buurt van 
warmtebronnen, vochtige plaatsen en 
direct zonlicht.

3.	 Er moet geschikte luchtventilatie rond 
uw koelkast zijn om een efficiënte 
werking te verkrijgen. Als de koelkast 
in een uitsparing in de muur wordt 
geplaatst, moet er minstens 5 cm 
afstand zijn ten opzichte van het 
plafond en minstens 5 cm ten opzichte 
van de muur. Plaats uw product niet 
op materialen zoals een kleden of 
vloerbedekking.

4.	 Plaats uw koelkast op een vlak 
vloeroppervlak om schokken te 
vermijden.
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4  Voorbereiding
•	 Uw	koelkast	moet	worden	geïnstalleerd	

op minstens 30 cm afstand van 
warmtebronnen zoals kookplaten, 
centrale verwarming en kachels en op 
minstens 5 cm afstand van elektrische 
ovens. De koelkast mag niet in direct 
zonlicht worden geplaatst.

•	 De	omgevingstemperatuur	van	de	
kamer waarin u de koelkast installeert 
dient minstens 10°C te zijn. In verband 
met efficiëntie wordt gebruik van uw 
koelkast in koudere omstandigheden 
niet aanbevolen.

•	 Controleer	of	de	binnenzijde	van	uw	
koelkast volledig schoon is.

•	 Bij	installatie	van	twee	koelkasten	
naast elkaar, moeten de koelkasten op 
een afstand van minstens 2 cm van 
elkaar worden geplaatst.

•	 Wanneer	u	de	koelkast	voor	de	
eerste keer in gebruik neemt, gelieve 
tijdens de eerste zes uur de volgende 
instructies in acht te houden.

 - De deur niet regelmatig openen.
 - Koelkast moet in bedrijf gesteld 

worden zonder levensmiddelen.
 - De stekker van de koelkast 

niet uittrekken. Indien zich een 
stroomstoring voordoet buiten uw 
macht, zie de waarschuwingen in het 
deel “Aanbevolen oplossingen voor 
problemen”.

•	 De	manden/lades	die	met	het	
koelcompartiment worden 
meegeleverd moeten altijd 
worden gebruikt om voor een 
laag energieverbruik en betere 
opslagcondities te zorgen.

	•	 Wanneer	voedsel	in	contact	komt	
met de temperatuursensor in het 
vriezercompartiment dan kan dit het 
energieverbruik van het apparaat 
verhogen. Derhalve dient contact met 
de sensor(s) voorkomen te worden.

•	 Originele	verpakking	en	
schuimmaterialen moeten worden 
bewaard voor toekomstig transport of 
verhuizen.

•	 In	bepaalde	modellen	schakelt	het	
instrumentenpaneel uit 5 minuten 
nadat de deur werd gesloten. Het wordt 
opnieuw ingeschakeld als de deur 
wordt geopend of als een knop wordt 
ingedrukt.

•	 Als	gevolg	van	
temperatuurschommelingen door het 
openen/sluiten van de deur van het 
product tijdens zijn werking, is condens 
op de deur-/koelkastschappen en de 
glazen houders normaal
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C
        De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven 

niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet 
tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere 
modellen.

5  Gebruik van uw koelkast/diepvriezer

De werkingstemperatuur wordt 
geregeld via de temperatuurbediening.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0 = Systeemkoeling staat uit.
1 = Laagste koelstand (warmste 
instelling)
5 = Hoogste koelstand (koudste 
instelling)

 
De gemiddelde koelkasttemperatuur 

moet ongeveer +5 °C bedragen.
Kies een stand afhankelijk van de 

gewenste temperatuur.
Merk op dat er in het koelgebied 

verschillende temperaturen zijn.
Het koudste gedeelte bevindt zich 

onmiddellijk boven het groentevak.
De binnentemperatuur hangt ook af van 

de omgevingstemperatuur, hoe vaak de 
deur geopend wordt en de hoeveelheid 
voedsel die in de koelkast wordt bewaard.

Wanneer u de deur vaak opent, stijgt de 
binnentemperatuur.

Het is daarom raadzaam om de deur na 
elk gebruik zo snel mogelijk te sluiten.

De binnentemperatuur van uw koelkast 
verandert om de volgende redenen;
•	 Seizoenstemperaturen,
•	 Frequent	openen	van	de	deur	of	de	

deur lang open laten staan,
•	 Etenswaar	dat	in	de	koelkast	wordt	

geplaatst zonder dat deze tot 
kamertemperatuur is zijn afgekoeld,

•	 De	plaats	van	de	koelkast	in	de	kamer	
(bijv. blootgesteld aan zonlicht).

•	 Met	de	thermostaat	kunt	u	een	als	
gevolg van deze redenen variërende 
binnentemperatuur aanpassen. De 
cijfers rond de thermostaatknop geven 
de mate van koeling aan.

•	 Wanneer	de	omgevingstemperatuur	
hoger is dan 32°C, draait u 
de thermostaatknop in de 
maximumpositie. 

•	 Wanneer	de	omgevingstemperatuur	
lager is dan 25°C, draait u de 
thermostaatknop naar de 
minimumpositie.
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Gebruik van uw koelkast
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5.1. Koelen

Bewaren van voedsel
Het koelkastgedeelte dient voor het 

bewaren van verse etenswaren en 
dranken.

Bewaar melkproducten in het daartoe 
bedoelde vak in de koelkast/diepvriezer.

Flessen kunnen in de flessenhouder 
worden gezet of in het flessenvak van de 
deur.

Rauw vlees kan het best worden 
bewaard in een polyethyleen zak onderin 
de koelkast/diepvriezer.  

Laat hete voedingswaren en dranken 
eerst afkoelen tot kamertemperatuur 
voor u ze in de koelkast/diepvriezer 
plaatst.
•	Let	op
Bewaar geconcentreerde alcohol enkel 

rechtopstaand en goed afgesloten.
•	Let	op
Bewaar geen explosieve bestanddelen 

of containers met ontvlambaar drijfgas 
(slagroomverdelers, spuitbussen, enz.) 
in het apparaat. Er bestaat een kans op 
explosie.

5.2. Het plaatsen van 
de levensmiddelen

Eierrek Eieren

S c h a p p e n 
van het 
koelgedeelte

Levensmiddelen 
in pannen, bedekte 
borden, gesloten 
bakjes

D e u r va k ke n 
koelgedeelte

Kleine en verpakte 
levensmiddelen of 
drank (zoals melk, 
vruchtensap en bier)

Groentelade Groente en fruit

Ontdooien van het apparaat

Het apparaat ontdooit automatisch.
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit 

prolonge sa durée de vie.

B
AVERTISSEMENT:	
Débranchez l’alimentation 
avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus 
et abrasifs, de savon, de produits 
nettoyage	domestiques,	d’essence,	
de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le 
nettoyage du produit.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café 
de carbonate dans de l’eau. Trempez 
un morceau de tissu dans cette eau et 
essorez-le. Nettoyez soigneusement 
l’appareil avec ce chiffon et ensuite 
avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement 
de	la	lampe	ainsi	que	d’autres	
composants	électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon 
humide. Retirez tous les aliments 
de l’intérieur afin de démonter la 
porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour 
les démonter. Nettoyez et séchez 
les étagères, puis refixez-les en les 
faisant glisser à partir du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du 
chlore, ou des produits de nettoyage 
pour les surfaces externes et les 
pièces chromées de l’appareil. Le 
chlore entraîne la corrosion de ce type 
de	surfaces	métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants 
ou abrasifs, du savon, des produits 
ménagers de nettoyage, des 
détergents, de l’essence, du benzène, 
de la cire, ect. ; autrement, les 
marques	sur	les	pièces	en	plastique	
pourraient s’effacer et les pièces 
elles-mêmes pourraient présenter 
des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour 
nettoyer et sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs

À sa sortie d’usine, cet appareil ne 
contient aucun matériau odorant. 
Cependant; la conservation des aliments 
dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent 
donner lieu aux mauvaises odeurs.

Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à 
l’aide de carbonate dissout dans l’eau 
tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des 

récipients fermés. Des micro-
organismes peuvent proliférer des 
récipients non fermés et émettre de 
mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés 
ou avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique

Si de l’huile se répand sur les surfaces 
en	 plastique,	 il	 faut	 immédiatement	 les	
nettoyer avec de l’eau tiède, sinon elles 
seront endommagées.
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7 Probleemoplossing

Controleer deze lijst voor u contact opneemt met de dienst. Dit kan u tijd en geld 
besparen. Deze lijst omvat regelmatig voorkomende klachten die niet het resultaat 
zijn van gebrekkig vakmanschap of materiaal. Sommige functies die hier worden 
vermeld zijn mogelijk niet van toepassing op uw product.
De koelkast werkt niet.
•	 De stekker is niet volledig ingevoerd. >>> Voer de stekker volledig in het 

stopcontact.
•	 De zekering verbonden met de aansluiting die het product van stroom voorziet 

of de hoofdzekering is gesprongen. >>> Controleer de zekeringen.
Condensatie op de zijwand van het koelvak (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
en FLEXI ZONE).
•	 De deur werd te vaak geopend >>> Zorg ervoor de deur van het product niet te 

vaak wordt geopend.
•	 De omgeving is te vochtig. >>> Installeer het product niet in vochtige 

omgevingen.
•	 Etenswaren met vloeistoffen worden bewaard in niet afgedekte containers. 

>>> Bewaar de etenswaren die vloeistof bevatten in afgedekte containers.
•	 De deur van het product werd open gelaten. >>> Houd de deur van het product 

niet te lang open.
•	 De thermostaat is ingesteld op een te lage temperatuur.  >>> Stel de 

thermostaat in op de gewenste temperatuur. 
De compressor werkt niet.
•	 In het geval van een plotse stroompanne of als het netsnoer wordt verwijderd 

en opnieuw ingevoerd, is de gasdruk in het koelproduct van het product niet in 
evenwicht en dit schakelt de thermische beveiliging van de compressor in. Het 
product start opnieuw op na circa 6 minuten. Als het product na deze periode 
niet opnieuw start, moet u contact opnemen met de dienst.

•	 De ontdooifunctie is actief. >>> Dit is normaal voor een volledig automatisch 
ontdooiend product. Het ontdooien wordt periodiek uitgevoerd.

•	 De stekker van het product zit niet in het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de 
stekker in het stopcontact zit.

•	 De temperatuurinstelling is incorrect. >>> Selecteer de correcte 
temperatuurinstelling.

•	 De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal werken zodra de 
stroom opnieuw wordt ingeschakeld. 

Het operationele lawaai van de koelkast wordt erger als ze in gebruik is.
•	 De operationele prestaties van het product kan variëren naargelang de 

wisselingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en houdt geen defect 
in. 
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Probleemoplossing

De koelkast schakelt te vaak in of schakelt te lang in.
•	 Het nieuwe product kan groter zijn dan het vorige. Grotere producten werken 

gedurende langere perioden.
•	 De temperatuur in de ruimte kan hoog zijn. >>> Het product zal normaal 

werken gedurende lange perioden bij hogere kamertemperaturen.
•	 Het is mogelijk dat de stekker van het product recent in het stopcontact werd 

gevoerd of dat nieuwe etenswaren in het product werden geplaatst. >>> Het 
duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken als het 
recent in het stopcontact werd gestoken of als er nieuwe etenswaren in het 
product werden geplaatst. Dit is normaal.

•	 Het is mogelijk dat er recent grote hoeveelheden warme etenswaren in het 
product werden geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.

•	 De deuren werden vaak geopend of open gehouden voor lange perioden. >>> 
De warm lucht die in het product circuleert, zal ervoor zorgen dat het product 
langer moet werken. Open de deur niet te vaak.

•	 De deur van de diepvriezer of het koelvak kan op een kier staan. >>> Controleer 
of de deur volledig gesloten is.

•	 Het product kan ingesteld zijn op een te lage temperatuur. >>> Stel de 
temperatuur hoger in en wacht tot het product de ingestelde temperatuur 
bereikt.

•	 De sluitring van de koelvak of vriesvak deur kan vuil zijn, versleten of stuk zijn 
of incorrect aangebracht. >>> Reinig of vervang de sluitring. Een beschadigde 
/ versleten deur sluitring kan er toe leiden dat het product langere perioden 
werkt om de huidige temperatuur te handhaven.

De temperatuur in het vriesvak is uiterst laag maar de temperatuur in het 
koelvak is geschikt.
•	 De temperatuur in het vriesvak is bijzonder laag ingesteld. >>> Stel de 

temperatuur van het vriesvak in op een hogere temperatuur en controleer 
opnieuw.

De temperatuur in het vriesvak is uiterst laag maar de temperatuur in het 
vriesvak is geschikt.
•	 De temperatuur in het koelvak is bijzonder laag ingesteld. >>> Stel de 

temperatuur van het koelvak in op een hogere temperatuur en controleer 
opnieuw.

De etenswaren in de laden van het koelvak zijn bevroren.
•	 De temperatuur in het koelvak is bijzonder laag ingesteld. >>> Stel de 

temperatuur van het vriesvak in op een hogere temperatuur en controleer 
opnieuw.
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Probleemoplossing
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De temperatuur in het koelvak of de diepvriezer is te hoog.
•	 De temperatuur in het koelvak is bijzonder hoog ingesteld. >>> De 

temperatuurinstelling in het koelvak beïnvloedt de temperatuur in het vriesvak. 
Wijzig de temperatuur in het koel- of vriesvak en wacht tot de relevante 
compartimenten de ingestelde temperatuur bereiken.

•	 De deuren werden vaak geopend of open gehouden voor lange perioden. >>> 
Open de deur niet te vaak.

•	 De deur kan op een kier staan. >>> Sluit de deur volledig.
•	 Het is mogelijk dat de stekker van het product recent in het stopcontact werd 

gevoerd of dat nieuwe etenswaren in het product werden geplaatst. >>> Dit 
is normaal. Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur 
te bereiken als het recent in het stopcontact werd gestoken of als er nieuwe 
etenswaren in het product werden geplaatst. 

•	 Het is mogelijk dat er recent grote hoeveelheden warme etenswaren in het 
product werden geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.

Schudden of lawaai.
•	 De grond is niet horizontaal of duurzaam. >>> Als het product schudt wanneer 

het langzaam wordt verplaatst, moet u de voetjes instellen om het product in 
evenwicht te brengen. Zorg er ook voor dat de vloer voldoende duurzaam is om 
het product te kunnen dragen.

•	 Alle voorwerpen die op het product zijn geplaatst, kunnen lawaai veroorzaken. 
>>> Verwijder alle voorwerpen die op het product werden geplaatst.

Het product maakt lawaai van stromende vloeistof, sprays, etc.
•	 De operationele principes van het product omvatten vloeistoffen en gassen 

>>> Dit is normaal en houdt geen defect in.
Er komt een windgeluid voort uit het product.
•	 Het product gebruikt een ventilator voor de koelprocedure. Dit is normaal en 

houdt geen defect in.
Er is condensatie op de interne wanden van het product.
•	 Warme of vochtige weersomstandigheden verhogen ijsvorming en condensatie. 

Dit is normaal en houdt geen defect in.
•	 De deuren werden vaak geopend of open gehouden voor lange perioden. >>> 

U mag de deur niet te vaak openen; als ze open staat, moet u de deur sluiten.
•	 De deur mag niet op een kier staan. >>> Sluit de deur volledig.
Er is condensatie aanwezig op de buitenzijde van het product of tussen de 
deuren.
•	 Het weer kan vochtig zijn. Dit is normaal in vochtige weersomstandigheden. 

>>> De condensatie zal verdwijnen naarmate de vochtigheidsgraad daalt. 
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Probleemoplossing
De binnenzijde ruikt slecht.
•	 Het product wordt niet regelmatig gereinigd. >>> Maak de binnenzijde 

regelmatig schoon met een spons, warm water en koolzuurhoudend water.
•	 Sommige containers en verpakkingsmateriaal kunnen geurtjes afgeven.  >>> 

Gebruik de containers en het verpakkingsmateriaal zonder geurtjes.
•	 De etenswaren werden in niet afgedekte containers geplaatst. >>> Bewaar 

de etenswaren in afgedekte containers. Micro-organismen kunnen zich 
verspreiden uit niet afgedekte etenswaren en onaangename geurtjes 
veroorzaken.

•	 Verwijder alle verstreken of bedorven etenswaren uit het product.
De deur sluit niet.
•	 De verpakkingen van etenswaren mogen de deur niet blokkeren. >>> Verplaats 

alle voorwerpen die de deur blokkeren.
•	 Het product staat niet recht op de vloer. >>> Pas de voetjes aan om het product 

in evenwicht te brengen.
•	 De grond is niet horizontaal of duurzaam. >>> Zorg ervoor dat de vloer 

horizontaal is en voldoende duurzaam om het product te kunnen dragen.
Het groentevak is geblokkeerd.
•	 De etenswaren kunnen in contact komen met de bovenste sectie van de lade. 

>>> Herschik de etenswaren in de lade.

A
WAARSCHUWING:	Als het probleem aanhoudt nadat u de instructies in 
deze sectie hebt gevolgd, kunt u contact opnemen met uw verkoper of 
een Geautoriseerde Dienst. Probeer het product niet te repareren.
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