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Inleiding

Registratie
Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model- en
het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit
toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer
hieronder de gevraagde informatie en hou deze
handleiding bij als bewijs van uw aankoop. Bevestig het
verkoopticket hier.

Datum van aankoop:

Verdeler waarbij u het toestel kocht:

Adres van de verdeler:

Telefoonnummer van de verdeler:

Modelnummer:

Serienummer:

Belangrijke Veiligheidsinstructies

BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Deze handleiding bevat belangrijke
veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en 
volg ze op.

Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool.
Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren
over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het
product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten
worden vooraf gegaan door het veiligheid
waarschuwingsymbool en het gevaarwoord GEVAAR,
WAARSCHUWING of LET OP. Deze woorden betekenen:

U zult gedood worden, of ernstig
gewond raken indien u de instructies
niet opvolgt.

GEVAAR

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u
vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en
wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

U zult gedood worden, of
ernstig gewond raken indien
u de instructies niet opvolgt.

WAARSCHUWING

Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke
situatie aan die, indien niet vermeden, kan
leiden tot klein of gemiddeld letsel, of
alleen productschade.

LET OP
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het plaatsen
van de koelkast niet afgeklemd of samengedrukt
wordt nadat de netstekker tijdens het installeren is
losgemaakt.
Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.
Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees
dan voorzichtig dat het toestel niet over het
voedingssnoer heen rolt of het voedingssnoer
beschadigt.

Om de kans op brand, elektrische schokken,
verwondingen aan personen of schade te voorkomen
tijdens het gebruik van uw product, volgt u basis
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op, inclusief het
volgende:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. Stroom aansluiten

Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te
worden.
• Het gebruik van verschillende

apparaten op hetzelfde stopcontact
kan leiden tot brand.

• De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen
en de dispenser kan gaan lekken.

Let op dat de stekker niet naar boven wordt
geduwd, of geplet wordt aan de achterkant van de
koelkast.
Water kan in de stekker stromen of de
stekker kan beschadigd raken wat
brand of elektrische schokken kan 
veroorzaken.

WAARSCHUWING

Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of
onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp,
dit leidt tot beschadigingen.
De stroomkabel kan beschadigd raken
en brand vatten of leiden tot elektrische
schokken.
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze
ook niet aan.
Dit leidt tot elektrische schokken of
brand door elektrische schade aan de
stroomkabel of elders.

Trek de stekker uit indien u de binnenlamp van de
koelkast gaat schoonmaken, behandelen of
vervangen.
• Dit kan elektrocutie of letsel

veroorzaken.
• Indien u de binnenlamp van de koelkast

vervangt, let dan op dat de rubberring die voorkomt
dat elektrische vonken in de kast plaatsvinden, niet
verwijderd wordt.

Raak de kabel en stekker niet aan met natte
handen.
Dit kan elektrocutie of andere schade
veroorzaken.

Verwijder water of stof van de stroomstekker en
plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed
vast.
Stof, water of onstabiele aansluiting
kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.

Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar
trek aan de stekker.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand
veroorzaken.
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Let op aarding.
Raadpleeg een gekwalificeerde
elektricien of serviceman indien u
de aardingsinstructies niet volledig
begrijpt of indien niet zeker bent
of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.
Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische
schokken veroorzaken.
De stekker moet geaard zijn en op een geaard
stopcontact gebruikt worden.
Niet-geaarde verlengkabels kunnen brand veroorzaken.

Wacht 5 minuten, of langer,
voordat u de stekker weer insteekt.
Anders kan het gebruik van de vriezer
mislukken.

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is,
of de gaten van het stopcontact
zitten los, gebruikt u ze niet.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting en
brand veroorzaken.

Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke
voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de
koelkast.
Dit kan tijdens het openen en sluiten van
de deur vallen en letsel, brand of
elektrische schokken veroorzaken.

Hang niet aan de deur of de planken van de deur of
de thuisbar van de vriezer of de koelruimte.
De koelkast kan vallen en de handen
beschadigen. Let er vooral op dat
kinderen dit niet doen.

2. Bij gebruik van de koelkast

Na 5
minuten

Aardekabel

Kopervlak

Meer dan
76 centimete
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Door het met geweld openen en sluiten van de
deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de
deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.

Plaats geen brandende kaars in de koelkast om
geuren te verwijderen. Gebruik geen droogmiddelen
zoals silicagel om de binnenkant van de
koelkast te drogen en steek in de
koelkast geen kaars aan om geurtjes te
verdrijven.
Dit kan leiden tot explosies en brand.

Voorkom dat kinderen in de koelkast kruipen.
Het is levensgevaarlijk als kinderen in de
koelkast kruipen.

Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een
plek waar water of regen erop
komt.
De isolatie van elektrische onderdelen
kan beschadigd raken waardoor
elektriciteit kan lekken.

Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether,
benzene, alcohol, medicijnen, LPG,
spuitbussen of cosmetica op in de
koelkast.
Dit kan leiden tot explosies en brand.
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Vermijd kachels. Installeer de koelkast nooit
dichtbij open vuur of in een
ruimte waar brandbaar gas kan
vrijkomen.
Dit kan brand veroorzaken.

Trek de netstekker bij onweer of wanneer de
koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het
stopcontact.
Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar
en het risico van een elektrische schok.

Berg geen medicijnen of academische materialen
op in de koelkast.
Indien er materiaal met een strikte
temperatuurcontrole opgeslagen wordt,
kan dit bederven of er kan een
onverwachte reactie plaatsvinden die
leidt tot risico’s.

Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de buurt
van de koelkast.
Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica,
medicijnen of enige bak met water in
de koelkast.
Dit veroorzaakt brand, elektrische
schokken, letsel of het voorwerp valt.
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Gebruik een koelkast die onder
water is geweest pas na controle.
Dit kan elektrocutie of brand
veroorzaken.

Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het
stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.
• Er kan een explosie ontstaan door

vonken.
• Omdat deze koelkast natuurlijk gas

(isobutaan, R600a) gebruikt als
milieuvriendelijke refrigerant, is
zelfs een kleine hoeveelheid (80-90g) ontvlambaar.
Indien er gas lekt door ernstige schade tijdens de
levering, de installatie of het gebruik van de koelkast,
kan een vonk brand of brandwonden veroorzaken.

Spuit geen water op de buitenkant of de
binnenkant van de koelkast en reinig niet met
benzine of thinner.
De isolatie van elektrische onderdelen
kan beschadigd raken waardoor
elektriciteit kan lekken.

Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de
koelkast, trekt u meteen de stekker 
uit en neemt u contact op met het
servicecentrum.
Dit kan brand veroorzaken.

Servicecentrum
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Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden
door personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale
mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het
gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.

Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het
apparaat; dat kan gevaarlijk zijn. 

Laat alleen bevoegde monteurs de koelkast
demonteren, repareren of wijzigen.
Dit kan letsel, elektrocutie of brand 
veroorzaken.

Verwijder, indien u de koelkast wegdoet, de
verpakkingsmaterialen van de deur.
Anders kan een kind zich opsluiten.

Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke
doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen
van materiaal, gebruik op een schip, etc).
Hierdoor kan er een onverwacht risico
ontstaan, zoals brand, elektrische
schokken, bederf van opgeborgen
materiaal, of een chemische reactie.



Inleiding

132

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Plaats geen handen of metalen stokken in de
uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van
de koelkast, het hittebestendig
rooster (uitlaatgat) aan de
achterkant.
Dit kan elektrocutie of letsel
veroorzaken.

Leg het voedsel niet willekeurig in de koelkast.
Bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast
kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de koelkast vallen
en personen verwonden.

Installeer de koelkast op een stevige, waterpas
ondergrond.
Installatie op een onstabiele plek kan de
dood veroorzaken door het omvallen van
de koelkast tijdens 
het openen of sluiten van de deur.

Raak voedsel of bakken in de
vriezer niet aan met natte handen.
Dit kan verwondingen veroorzaken.

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade
aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd
voorzichtig.

CAUTION
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat u bij het openen en sluiten van de
deur of de homebar van de koelkast niemand in de
omgeving verwondt.
Openen of sluiten van de deur kan
ervoor zorgen dat voeten of handen
vast komen te zitten in de opening
van de deur, of een kind kan gewond
raken door een hoek.

Plaats geen flessen in de vriezer.
De inhoud kan bevriezen en de fles kan
breken en letsel veroorzaken.

Plaats geen handen in de onderkant
van de koelkast.
De ijzeren plaat aan de onderkant kan
letsel veroorzaken.

Draag de koelkast aan het handvat onderaan de
voorkant en de bovenkant aan de achterkant.
Uw handen kunnen anders wegglijden
waardoor letsel veroorzaakt kan
worden. De koelkast met toebehoren
weegt zwaar. Met het oog op het
risico van (rug)letsel en ongelukken
mag de koeklast nooit door één persoon alleen vervoerd
worden.

Plaats geen levende dieren in de
koelkast.
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

• Voor hij in gebruik wordt genomen, moet deze koel-
en vriescombinatie correct worden geïnstalleerd en
worden geplaatst in overeenstemming met de
installatie-instructies.

• Lees de handleiding voordat u dit apparaat gaat
installeren.

• Trek nooit aan het voedingssnoer om de stekker van de
koel- en vriescombinatie uit het stopcontact te halen.
Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één
ruk uit het stopcontact.

• Raak de koude oppervlakten in het vriesvak niet aan
wanneer de koel- en vriescombinatie aan staat. Vermijd
dit in het bijzonder wanneer uw handen nat of vochtig
zijn. Uw huid zou kunnen blijven kleven aan deze
uiterst koude oppervlakten.

• Verwijder de stekker uit het wandcontactdoos voordat
u gaat reinigen. 
Let op dat u de kabel nooit beschadigt, scherp buigt,
of er hard aan trekt, beschadigingen aan de kabel
kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.
Plaats nooit glazen producten in de vriezer, deze
kunnen breken zodra de inhoud is bevroren.

• Spuit geen water direct in of op de koel/vries
combinatie.
Er bestaat een risico op brand of explosie.

• Steek de stekker niet in het wandcontactdoos met natte
handen. U loopt het risico op een elektrische schok. 

• Plaats de koel/vries combinatie niet in een vochtige
plaats waar er met water gespat wordt.
Incorrecte isolatie van de elektrische onderdelen kan
leiden tot brand of elektrische schokken.

Waarschuwing

Inleiding
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Belangrijke Veiligheidsinstructies

Dit kan leiden tot elektrische schokken
of brand.

Pas de lengte van
de stroomkabel niet

aan.

• Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet. Dit
kan leiden tot abnormaal gebruik, wat kan leiden tot
verwondingen.

• Trek de stekker uit het wandcontactdoos voordat u het
binnenlampje vervangt. 
Er is anders een kans op elektrische schokken.

• Sluit de koel/vries combinatie bij voorkeur aan op een
enkel wandcontactdoos, niet samen met andere
huishoudelijke apparaten. Dit om kortsluiting te
voorkomen.

De voedingsstekker van de koel-en vriescombinatie zou
zich op een makkelijk te bereiken plaats moeten
bevinden. Zo kan het toestel snel worden uitgeschakeld
bij een eventuele noodsituatie.

Makkelijk bereikbare
voedingsstekker

Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare
gassen en vloeistoffen in de nabijheid van dit toestel of
andere huishoudtoestellen.

Niet bewaren

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan
aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok
verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de
elektrische stroom via een kabel weg kan stromen.
Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet
dit toestel over aarding beschikken. Een onjuist gebruik
van de aardingstekker kan een elektrische schok
veroorzaken.

Aarding

Indien het voedingssnoer beschadigd is, dan moet dit,
om gevaar te vermijden, worden vervangen door de
producent, door de serviceleverancier van de producent
of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

Vervangen van het
voedingssnoer

Gevaar Kinderen kunnen in het toestel vast komen te zitten.
Haal de deuren van het toestel voor u de afgedankte
koel- en vriescombinatie bij het afval plaatst. Laat de
schappen in het apparaat zitten, zodat kinderen er
moeilijk kunnen inkruipen.



Inleiding

136

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan-
koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieu-
vriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u
het toestel vervoert en installeert, wees dan voor-
zichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het
koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de
pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren
veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan
voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd
andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor
dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht.
De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt
welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is
nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar
gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koel-
circuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a
koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatie-
plaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan
welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt
Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op.
Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.

Waarschuwing Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet
ingebouwde toestel vrij blijven.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van
de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar
voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering
van door de fabrikant aangeraden apparaten.
Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende
spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt
bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw
serviceleverancier of met een gelijkwaardig
gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de
correcte procedure voor de afvalverwerking.
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• Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker
niet in het stopcontact.
Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand
veroorzaken.

• Haal de stekker van de koelkast nooit uit het
stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken.
Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in
één enkele ruk uit het stopcontact.
Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel
lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.

• Maak de stekker nooit schoon met behulp van een
natte of vochtige doek. Verwijder vreemde stoffen
van de pinnen van de stekker.
Indien u dat niet doet, dan kan dit brand veroorzaken.

• Plaats uw handen niet op de onderkant van het
apparaat.
Scherpe hoeken kunnen verwondingen veroorzake. 

• Nadat u de stekker van het toestel uit het stopcontact
heeft getrokken, wacht u ten minste vijf minuten
voor u deze opnieuw in het stopcontact steekt.
Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt bediend,
dan kan dit materiële schade veroorzaken.

• Indien het toestel gedurende lange tijd niet wordt
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.

• Zorg ervoor dat kinderen het bedieningspaneel
aan de voorzijde van het toestel niet kunnen
aanraken of ermee kunnen spelen.

• De koelvloeistof die in de koel- en vriescombinatie
wordt gebruikt en de gassen die aanwezig zijn in
het isolatiemateriaal, moeten op geëigende wijze
worden vernietigd. Voor u het toestel bij het afval
plaatst, gaat u best na of er geen schade is aan de
pijpen aan de achter-zijde van het toestel.

Let op!
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Overzicht van de onderdelen

Lamp
Zuivelvak

Eihouder

Deurmand

Flessenbak

2 flessen
deurmand

Uitneembaarglazen
schap

Opvouwbare plank

Snackvak

Multi luchtstroom
leiding

Groentelade
houdt groenten en

fruit knapperig

Extra Vers

Bakje voor de
ijsblokjes

Ijskant

Vriesvak

Waterpas-
schroeven
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Instellen van de temperatuur

Scherm voor het instellen
van de temperatuur

Uw koelkast-vrieskast heeft temperatuurregelaars voor
het koelvak en het vriesvak.

Instellen van de
Temperatuur en
van de functies

Temperatuur aanpassen Knop
voor Koelgedeelte

Bedieningspaneel

Temperatuur aanpassen Knop
voor Extra Vers gedeelte

PowerSnelvriezer

Temperatuur aanpassen Knop
voor Vriezergedeelte
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• De in de fabriek ingestelde temperatuur van het koel-en
vriesvak is respectievelijk 3°C en -20°C. U kan nu de
gewenste temperatuur instellen in het koel-en vriesvak.

Instellen van de
temperatuur in het

koel-en vriesvak

• U schakelt de koelkast in of uit door de
knop langer dan 3 seconden ingedrukt
te houden.

Power

De werkelijke binnentemperatuur hangt af van de
toestand van het voedsel. De vermelde temperatuur is
de streeftemperatuur en niet de effectieve binnen-
temperatuur van het toestel.
Bij het opstarten is de koelfunctie eerder zwak. Stel de
temperatuur in op boven-vermelde wijze wanneer u de
koelkast 2~3 dagen in gebruik heeft.

Opmerking

• De temperatuur van de
vriezer of koelkast verandert
per druk op de temperatuur
controle knop met 1 graad.



141

Werking

• Selecteer de functie Extra Vriezen indien u
voedingswaren snel wenst in te vriezen.

• Met deze functie kunt u levensmiddelen extra snel
invriezen. Druk eenmaal op de knop Extra FRZ
(Snelvriezen) waardoor het snel invriezen start en het
lampje oplicht.

• Snel invriezen duurt ongeveer 3 uur. Als dit programma
voltooid is, keert het diepvriesvak automatisch terug
naar de eerder ingestelde temperatuur. U kunt het snel
invriezen stoppen. Druk nog een keer op de knop Extra
FRZ. Het lampje gaat uit, het snel invriezen stopt en de
diepvrieskast gaat terug naar de eerder ingestelde
temperatuur.

Snelvriezer

Met deze functie kunt u zelf problemen controleren.
Druk op de temperatuur controle knop indien u denkt
dat de koel/vries combinatie niet goed functioneert.
- Indien het indicatorlicht naar boven of beneden gaat

zijn er geen problemen met uw koel/vries combinatie.
- Indien het indicatorlicht niet naar boven of beneden

gaat, trek de stekker uit het wandcontactdoos en neem
contact op met uw service centrum.

Zelf testen

“On”
selectie

“Off”
selectie

Het alarm gaat af indien de deur van de koel/vries
combinatie te lang open staat.

Deur Alarm
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Extra Vers
Temperatuuroverga

nghoek

Gebruiksmethode

• Wanneer u op deze toets drukt, dan kan u groenten,
fruit (op een relatief lage bewaartem-peratuur) of
andere voedingswaren zoals te ontdooien vlees, verse
vis, etc. bewaren.

• Naargelang het type voedingswaren dat u bewaart, kan
u een optimaal temperatuur- bereik selecteren.

• 3 stappen temperatuur selectie: 2°C, -1°C, -3°C is
beschikbaar.
Groenten/Fruit en voedsel dat koud dient te worden
opgeborgen hebben vochtigheid nodig en vlees/vies
dient anders bewaard te worden, alles afhankelijk van
het soort voedsel.

De Snack Lade kan zowel naar links als naar rechts
geschoven worden.

Snack Lade
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• Vul de ijsmaak bak in de
ijsmaakhoek met water. Indien u
de bak geheel vult met water kan
het gebeuren dat de klontjes niet
goed los komen, gebruik water om
de klontjes goed te kunnen delen.

• Het ijs zal in de ijsopslag bak 
vallen door de delingshendel van
het ijsmaak gedeelte te draaien.

IJsmaken

• Het voedsel ontdooit automatisch.
• Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar

het automatisch verdampt.

Ontdooien

• Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het
ijs volledig bevroren is kan het resterende water in
het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs
een blok vormt.

Opmerking

Om de ijsklontjes makkelijk te verwijderen, laat u voor
het draaien water over de bak lopen.

Tip
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Werking

• U kunt grotere producten, zoals grote flessen, opslaan
door de voorste helft van de plank op te vouwen onder
de rest van de plank. 
Trek naar u toe om de plank weer volledig te maken.

Opvouwbare Plank
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Tips om voedsel te bewaren

• Bewaar voedsel dat snel slecht wordt, zoals bananen en
meloen, niet in lage temperaturen.

• Laat warme gerechten eerst afkoelen voor u ze in de
koel- en vriescombinatie plaatst. Door warm voedsel in
de koel- en vriescombinatie te plaatsen, kan het andere
voedsel slecht worden. Bovendien kan dit uw
elektriciteitsrekening de hoogte injagen!

• Gebruik een recipiënt met een deksel wanneer u warme
gerechten bewaart. Zo vermijdt u dat het voedsel
uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook voor dat het
voedsel haar smaak en voedingswaarde bewaart.

• Zorg ervoor dat voedsel de ventilatieopeningen niet
blokkeert.
Een gelijkmatige circulatie van koude lucht zorgt ervoor
dat de temperatuur in de koel- en vriescombinatie gelijk
blijft.

• Open de deur niet te vaak. Door de deur te openen,
laat u warme lucht in de koel- en vriescombinatie
waardoor de temperatuur in het apparaat stijgt.

• Bewaar nooit te veel voedingswaren in het deurvak. Dit
kan ervoor zorgen dat de deur niet helemaal dicht kan.

• Bewaar geen flessen in het diepvries-, Extra Vers of snack-
vak. Flessen kunnen bevriezen en daardoor breken.

• Vries eerder ontdooide etenswaren niet opnieuw in.
Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarde.

• Plaats farmaceutische producten, wetenschappelijk
materiaal of andere producten die temperatuurgevoelig
zijn, niet in de koelkast.
Producten met strikte temperatuursvereisten worden
beter niet in de koelkast geplaatst.

• Als u verse levensmiddelen snel wilt inviezen, leg ze dan
in de middelste lade van het diepvriesvak en druk op de
knop Extra FRZ (Snelvriezen).

• Plaats niet voor het luchtgat in de bovenste lade van de
vriezer. Dit vermindert de vriezer capaciteit.

Voedsel bewaren

Let op!
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Tips om voedsel te bewaren

Wanneer u de koel-en vriescombinatie in een warme,
vochtige ruimte plaatst, vaak de deur opent of er veel
groenten in opbergt, dan kan er condens in het apparaat
ontstaan. Dit heeft geen gevolgen voor de prestaties van
de koel- en vriescombinatie.
Neem de condens op met een zuivere, stofvrije doek.

Opmerking

• Om een goede luchtcirculatie te bereiken moet u de
laden van de diepvrieskast volledig sluiten.

• Als u een grote hoeveelheid voedsel in de diepvrieskast
moet opslaan, kunt u één van de middelste laden uit
de diepvrieskast verwijderen en het voedsel
rechtstreeks op de in de lade daaronder opgeslagen
diepvriesproducten deponeren. 
Om een diepvrieslade te verwijderen trekt u hem zo ver
mogelijk naar buiten. Vervolgens licht u hem aan de
voorzijde iets omhoog en kunt u de lade uit de
diepvrieskast nemen.
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Verzorging en onderhoud

Algemene informatie

• Een stroomonderbreking van 1 tot 2 uur kan geen
kwaad voor het bewaarde voedsel. Probeer de deur niet
al te vaak te openen en te sluiten.

Stroomonderbreking

• Haal het voedsel uit de koel-en vriescombinatie en
maak de losse elementen stevig vast met behulp van
plakband.

• Verplaats de koel/vries combinatie niet schuivend.

Verhuizen

• koel-& vriescombinatie en
tussen de verdeling tussen
het vries- en koelvak is er
een anticondenspijp
aangebracht om te
vermijden dat er water uit
het toestel druppelt.

• Na het plaatsen van het
toestel of wanneer de
omgevingstemperatuur relatief hoog is, kan de koel- en
vriescombinatie warm aanvoelen.
Dit is helemaal normaal.

Anticondenspijp
Anticondenspijp
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Verzorging en onderhoud

3. Schroef de lamp eruit (tegen de richting van de
wijzers in) en plaats een nieuwe lamp.

4. Breng de elementen in omgekeerde volgorde
opnieuw op hun plaats.
De vervanglamp moet dezelfde eigenschappen
hebben als de originele lamp.

1. Trek de stekker uit de
wandcontactdoos of
schakel de
hoofdschakelaar uit.

2. Verwijder het klepje van
de lamp terwijl u aan het achterste deel trekt.

Lamp Vervangen

Let op! • Controleer de rubberen O-RING die elektrische
vonken voorkomt.

• Indien de lamp lange tijd heeft gebrand, dan raakt u
de lamp beter niet aan. Deze kan immers erg heet zijn.

Let op! Indien u de deuren wenst om te wisselen, dan neemt u
best contact op met uw serviceleverancier.

• Het maximumvermogen van de lamp is 30W.
• Indien de deur blijft open staan, dan zal de lamp 7

minuten lang branden en vervolgens wordt ze om
veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld. (Indien u
de deur opnieuw opent, dan gaat de lamp weer aan).

Opmerking

• Deze koel-en vriescombinatie is uitgerust met
omwisselbare deuren. Dit betekent dat u de deuren zo
kan plaatsen dat ze links of rechts opengaan, zodat ze
volledig passen in het ontwerp van uw keuken.

Deuren
omwisselen
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Verzorging en onderhoud

Schoonmaken

Trek de stekker uit de wandcontactdoos of schakel de
hoofdschakelaar uit.

Voor het
schoonmaken

Maak de buitenkant van de combinatie schoon met een
zacht doekje en heet water of vloeibaar
schoonmaakmiddel. Als u een schoonmaakmiddel
gebruikt, neem het dan daarna nog een keer af met een
schoon, vochtig doekje.

Buitenkant

Zie hierboven.Binnenkant

Controleer of de stekker niet beschadigd is en dat de
stekker niet oververhit is. Steek de stekker weer stevig in
het stopcontact.

Na het
schoonmaken

Waarschuwing Droog het apparaat altijd af nadat u het met een
vochtig doekje heeft afgedaan.
Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddelen, benzeen,
thinner, zoutzuur, kokend water en harde borstel etc.
Dit kan delen van de combinatie beschadigen.
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Oplossen van problemen

Probleem

De koel- en
vriescombinatie

doet het niet

Neem deze lijst even door voor u een beroep doet op uw
serviceleverancier.
Het kan u heel wat tijd en geld besparen.
In deze lijst vindt u een aantal veel voorkomende problemen
die niet voortvloeien uit een defect aan het toestel of aan de
materialen waaruit het toestel werd vervaardigd.

Mogelijke oorzaken

• De stekker zit misschien niet in het stopcontact.
Steek de stekker stevig in het stopcontact.

• Er is een zekering gesprongen of er is een circuit
buiten werking. 
Controleer en / of vervang de zekering en schakel de
stroomonderbreker opnieuw aan.

• Stroomonderbreking.
Controleer of de lichten in huis werken.

De temperatuur in
het koel- of

vriesvak is te hoog

• De temperatuur werd niet op de juiste stand
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk over het instellen van de
temperatuur.

• Het toestel staat in de nabijheid van een warmtebron.
• Het is warm weer - de deuren worden vaak geopend.
• De deur is lange tijd open blijven staan.
• Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet

volledig dicht of de verluchtingsopeningen worden
geblokkeerd in het vriesvak.

Het toestel trilt of
maakt een

rammelend of
abnormaal geluid

• Misschien is de vloer waarop de koel- &
vriescombinatie staat niet waterpas of misschien
staat het toestel niet stabiel.
Plats het toestel waterpas door aan de
waterpasschroeven te draaien.

• Er staan onnodige voorwerpen achterin de koel-
en vriescombinatie.

Rijm of ijskristallen
op het bevroren

voedsel

• Misschien is de deur blijven openstaan of misschien
kon de deur niet goed dicht omdat er een
voorwerp in de weg lag.

• De deuren werden te vaak of te lang geopend.
• Rijm aan de binnenzijde van het pakje is normaal.

Er vormt zich condens
aan de binnenzijde

van de koelkast

• Dit fenomeen is normaal in een vochtige ruimte.
Dep het droog met een droge doek.
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Oplossen van problemen

Probleem

Er hoopt zich
condens op aan de

binnenzijde

Mogelijke oorzaken

• De deuren worden de lang of te vaak geopend.
• Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast

wanneer de deuren worden geopend.

Er hangt een
geurtje in de

koelkast

• Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten
worden verpakt of bedekt.

• Ga na of er bedorven voedsel in de koelkast ligt.
• De koelkast is aan een schoonmaakbeurt toe.

Raadpleeg het hoofdstuk over schoonmaken.

De deur sluit niet
goed

• Een voedselpakje houdt de deur open.
Verplaats het voedsel zo dat de deur ongehinderd dicht
kan.

• De koel-en vriescombinatie staat niet waterpas.
Plaats het toestel waterpas met behulp van de
waterpasschroeven.

• De vloer waarop de koel- en vriescombinatie staat
is niet vlak of de koel-en vriescombinatie staat
onstabiel.
Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met
behulp van de waterpasschroeven.

Het binnenlampje
doet het niet

• Het stopcontact levert geen stroom.
• Het lampje is aan vervanging toe.

Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen van de lamp.

UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een

product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EC.

2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden
ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.

3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
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Waarschuwing!

■ Product dient geïnstalleerd te worden op een plaats waar geen hitte is, niet naast
een hittebron of in direct zonlicht, waar geen ventilatie mogelijk is.

■ Bouw het meubel zo in dat goede ventilatie altijd mogelijk is. Zorg ervoor dat de
luchtingang aan de voorkant niet geblokkeerd wordt. Het product kan niet normaal
functioneren indien de ventilatie niet optimaal is.

■ Installeer het product zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken door objecten
van buiten af (zoals muizen). Dit kan leiden tot brand.

■ Installeer het product zo dat er minstens 5mm afstand is tussen het product en de
muur.

■ Gebruik de gestelde afmetingen voor het meubel, de deur kan anders verzakken
tijdens gebruik en het is niet handig om het meubel te gebruiken indien het meubel
verlengd is uit ruimte overwegingen.

■ Controleer dat er geen lek is na het plaatsen van de deur. Controleer of de pakking
van de koelkast/vriezer goed is bevestigd.

■ Gebruik een meubelkast van hard materiaal aangezien de kast beschadigd kan
raken indien deze van zacht materiaal (zoals gips) gemaakt is.

■ Plaats het meubel zo dat het niet beschadigd raakt bij het openen van de deur of
door vocht.

■ Plaats het product waterpas, zowel horizontaal als verticaal (binnen 1mm
horizontaal of verticaal). Plaats het product niet op een zachte ondergrond, door
het gewicht kan het product gaan kantelen en het meubel beschadigen (gebruik
stevig materiaal).

■ Installeer het product niet alleen, minimaal 2 personen (1 team).

■ Houdt kinderen uit de buurt indien u het product gaat installeren.

■ Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven en verwijder ze alleen uit de verpakking
op het moment dat u ze nodig heeft, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

■ Gebruik geen verlengsnoer, dit kan tot brand leiden.

■ Controleer voor installatie of het product goed functioneert door de stekker in het
stopcontact te steken.

1. Voorzorgsmaatregelen voor Installatie
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2. Installatie Onderdelen

Onderdelen die
dienen te
worden
voorbereid
voordat u de
meubelkast gaat
installeren

Onderdelen
nadat u de
meubelkast
heeft geplaatst.

Onderdelen
voor
koelkastdeur
nadat
meubelkast is
geplaatst.

Onderdelen
voor beëindigen
installatie

① Bovenkant ② Scharnier ③ Diepte aanpassen haakje
(gatgrootte: 5,5mm)

④ Diepte aanpassen haakje
(gatgrootte: 8mm)

⑤ Scharnier ⑥ Scharnier haak kap

⑦ Papieren zeef ⑧ Boven haak
⑨ Diepte aanpassen 

haakje kap
⑩ Boven haak kap

⑪ Schroef ⑫ Voorkap scharnier ⑬ Luchtingang kap ⑭ Pakking

ⓐ Houten grendel schroef ⓑ Houten grendel schroef ⓒBoven haak grendel schroef ⓓ Hoogte aanpassing moer 
Spec Aantal

D4×L16 8

M5 10

D4×L12 21 D4×6.5 8 M5 8

- 1D4×L14 1

Spec Aantal Spec Aantal Spec Aantal

Spec Aantal Spec Aantal Spec Aantal

ⓖ Spanner 

Schroevendraaier 2m meetlint

ⓔ Scharnier grendel schroef ⓕ Horizontale aanpassing grendel schroef
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3. Blok diagram en montage
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min 400mm
min 50mm

600mm

min 400mm
min 50mm

554mm

404mm

51mm

54.5mm

39mm

696mm

5mm 

min 400mm
min 50mm

1017mm

617mm

1775mm

545/560mm

min 580mm

※ De totale dikte van dit figuur is gebaseerd op
15mm.

※ De afmetingen van het meubel dienen
overeen te komen met dat van het figuur.

Dikte van Meubel 

18mm

20mm

Afmeting van meubeldeur (Vriezer)

699mm

701mm

Waarschuwing

De afmetingen van de meubeldeur verandert indien de dikte van het meubel verandert.

- Zowel de hoofdkast van het meubel als de deur dienen gescheiden te worden.
-  De deur van het meubel kan inzakken indien de meubeldeur te lang is voor de ruimte

voor het product.
- Installeer het product zo dat het zowel horizontaal als verticaal waterpas staat.

4. Afmetingen van Koelkast en Meubel

 3828JD8684J(5_네델란드)  2009.11.3 4:20 PM  페이지78
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■Let op dat er genoeg ventilatieruimte aanwezig is zodat de hitte van de koelkast weg
kan.

1. Er dient een opening te zijn zodat lucht
de zuigingang inkan en weer weg kan
door de uitgang.

2. Let op dat de ruimtes zoals aangegeven
bij ② en ① bij de installatie worden
gehandhaafd.

3. Let op dat de ventilatieruimte zoals
aangegeven bij nummer ① en ② van
meer dan 200cm2 wordt gehandhaafd.

5. Installatie Omgeving voor Inbouw
Koelkast

■Plan tekening van installatie van meubelkast en
maximale opening van deur

Vereisten voor bodem van meubel
- Bodem oppervlak

Het oppervlak dient minimaal 20mm dik te
zijn.

- Installeer de ruimte stand zo dat het
meubeloppervlak niet beschadigd raakt door
het gewicht (max. 200kg: Product + Voedsel
+ Meubeldeur +  schok bij openen en
sluiten).

- Niveau:

Beschadiging aan het meubel kunnen ervoor
zorgen dat de deur niet goed sluit doordat
het gewicht van het product de bodem laat
inzakken.

Waarschuwing
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1. Installatie van bovenkap koelkast.

※Referentie

In het geval de deur naar rechts opent

Snij de A plek waar de dikte van de
meubelkast 18mm is, snij de B plek
20mm.

In het geval de deur naar links opent

Snij de D plek waar de dikte van de
meubelkast 18mm is, snij de C plek 20mm.

1) Vouw de kap van de koelkast zoals
getoond in de rechtertekening. 

2) Bevestig de bovenkap ① met de houten
grendel schroef ⓑ op een plaats 45mm
verwijderd van de meubelkast. 
(in het geval de dikte van de meubelkast
18mm of 20mm betreft, installeer het
product pas nadat u de koelkast
bovenhoes gesneden heeft, zoals
hieronder beschreven onder Referentie)

6. Volgorde van Installatie
1) Voorbereidingswerk voor installatie van koelkast

A C DB

45mm45mm

45mm

1

1

1

b
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2. Bevestig de scharnierstand ② in het scharnier (4 plaatsen) zoals hieronder getoond (zie
figuur 1) (Bevestig de scharnierstand niet indien de dikte van de meubelkast 20mm is).

3. Kantel de koelkast naar achteren en bevestig de lengte diepte aanpassingshaak ③aan de
onderkant (2 plaatsen) met de scharnier grendel schroef ⓔ zoals getoond in het figuur
(hetzelfde voor de deur en de opbergingsruimte en de vriesruimte) (zie figuur 1).

4. Trek aan de stroomkabels aan de achterkant
van de meubelkast.
Let op dat kabel niet plat gedrukt worden door de
onderkant van de koelkast, beschadigingen aan de
kabels kan leiden tot brand.

5. Laadt de koelkast in de meubelkast zodat het
eind van de scharnierstand ② overeenkomt
met de voorkant van de meubelkast.
Laadt de koelkast in de meubelkast volgens de plan
tekeningen.

(Fig 1)

Bovenkant van Koelkast
(Plan tekening)

6. Volgorde van Installatie 

1) Voorbereidingswerk voor installatie van koelkast

2) Bijkomend werk na inbrengen koelkast

e
e

e
e

2

2

3
3

3
3

2

2
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6.  Pas zowel horizontaal als verticaal aan met behulp van de horizontale aanpassingsvoet 
(            ) van de koelkast.

Controleer dat de diepte afmetingen van de voorkant van de koelkast en de koelkastdeur
constant zijn met behulp van de spannerⓕ (zie figuur 2).

6. Volgorde van Installatie

ⓕ

ⓕ

�

(Fig. 2)

1⃞ Indien de bovenkant te diep is
Pas horizontaal aan door de horizontale
aanpassingsvoet tegen de klok in te draaien
terwijl de koelkast naar achteren gekanteld
is. 

2⃞ Indien de onderkant te diep is
Pas horizontaal aan door de horizontale
aanpassingsvoet met de klok mee te
draaien terwijl de koelkast naar voren
gekanteld is. 

1⃞

2⃞

2) Bijkomend werk na inbrengen koelkast

f
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7. Controleer of de scharnierstand ②
overeenkomt met de rechter voorkant van
de keukenmeubels.

9. Controleer met behulp van een liniaal dat
de linker/rechter diepte interval zoals in
figuur 4 constant is.

8. Bevestig het scharnier met de houten
grendelschroef ⓐ (8 plaatsen) (zie figuur 3).

Wees voorzichtig bij het bevestigen van
de schroeven, u kunt zich verwonden
aan het scharnier.

(Fig.4)

(Fig.3)

a

6. Volgorde van Installatie

2) Bijkomend werk na inbrengen koelkast
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10. Open de deur van de vriezer en plaats de
scharnierhaak ⑤ bovenop de
linkerbovenkant van de koelkast. Bevestig
deze aan de meubelkast en de koelkast met
de houten grendelschroeven ⓑ (1 plaats) en
de scharnier grendelschroeven ⓔ (2 plaatsen)
(zie figuur 5).

11. Breng de scharnierhaak kap ⑥ aan in de
linkerkant en druk deze aan (zie figuur 6).

※ Referentie
Er ontstaat een gat van ongeveer 6mm tussen de
scharnierhaak kap ⑥ en de display indien de
meubelkast 15mm dik is.

• Er ontstaat een gat van ongeveer 1mm indien
de meubelkast tussen de 18 en 20 mm dik is.

1mm

D i s p l a y  

15mm

(Fig.5)

(Fig.6)

e

b
5

6

6. Volgorde van Installatie

2) Bijkomend werk na inbrengen koelkast
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12. Plaats de papieren zeef ⑦ op de standaard aan de achterkant van de meubeldeur (zie figuur 7).

※ Referentie: Koelkastdeur: plaats de papieren zeef ⑦ 912 mm verwijderd van de onderkant
van de koelkastmeubel deur.

Controleer dat het aangegeven punt goed
geplaatst is voordat u het bevestigd met de
houten grendelschroef ⓑ.

13. Geef twee gaten aan op de papieren zeef
⑦ op de meubeldeur (zie figuur 8).

7

912mm

Meubeldeur van de koelkast Meubeldeur van de vriezer.

(Fig.7)

7

Standaard regel
voor papieren
zeef (voor rechter
scharnier)

Standaard regel
voor papieren

zeef (voor linker
scharnier)

Standaard regel
voor papieren
zeef (voor rechter
scharnier)

Standaard regel
voor papieren
zeef (voor linker
scharnier)

(Fig.8)
⑦

14. Bevestig de bovenhaak ⑧ van de meubeldeur nadat u de papieren zeef ⑦ heeft verwijderd
met behulp van de houten grendelschroef ⓑ (4 plaatsen) met behulp van de top haak ⑧ van
de meubeldeur die in aanraking komt met het meubelpaneel (zie figuur 9).

Meubeldeur van de vriezer.Meubeldeur van de koelkast

(Fig.9)
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b

b

b

b

8

6. Volgorde van Installatie

3) Bijkomend werk met Koelkastdeur
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15. Bevestig de bovenhaak ⑧ van de meubeldeur aan de hoogte aanpassingsschroef van de deur
nadat u de hoogte aanpassingsmoer ⓓ (2 plaatsen) in de hoogte aanpassingsschroef heeft
bevestigd. Draai de hoogte aanpassingsmoer ⓓ licht aan (2 plaatsen) (zie figuur 10).

18. Begin overnieuw vanaf stap 16 indien de
afmetingen niet overeenkomen, met behulp
van de hoogte aanpassingsschroef ⓓ.

17. Controleer de afmetingen met behulp van
de spanner ⓕ (zie figuur 12).

16.Verplaats de meubeldeur naar links of rechts en pas de linker/rechter interval aan nadat
u de deur heeft gecontroleerd en de deur van het meubel en de koelkast parallel
geplaats zijn (pas aan met behulp van de hoogte aanpassingsschroef ⓓ voor aanpassen
naar boven of beneden indien niet parallel geplaatst) (zie figuur 11).

(Fig.10)

(Fig.11)

(Fig.12)

d

d

d

8

Voer het werk met aandacht uit aangezien u zich kunt verwonden aan de meubeldeur van de vriezer,
aangezien het gat niet bevestigd is tijdens het installeren van de meubeldeur van de vriezer.

6. Volgorde van Installatie

4) Bijkomend werk voor Koelkast

f

f
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19. Bevestig, nadat u de diepte aanpassingshaak ④ als in figuur heeft geplaatst, de
scharnier aanpassingsschroef ⓔ (2 plaatsen) en draai deze vast met behulp van de
boven haak grendelschroef ⓒ (4 plaatsen) (zie figuur 13).

20. Verplaats, nadat u de houten grendelschroef ⓑ (4 plaatsen) heeft bevestigd in de
diepte aanpassingshaak ③, de meubeldeur de diepte in en pas het interval aan
naar 4 mm (zie figuur 12) (zie figuur 14).

21. Bedek de boven haak kap ⑩ van de meubeldeur aan de bovenkant van de
vriezerdeur, en bedek de diepte aanpassingshaak kap ⑨ aan de onderkant van de
vriezer (zie figuur 15).

(Fig.13)

(Fig.14)

(Fig.15)

Bovenkant van
vriezerdeur

Onderkant van
vriezerdeur

⑩

⑨

c

b

e
4

3

6. Volgorde van Installatie

4) Bijkomend werk voor Koelkast
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22. Na het inbrengen van de hoogte aanpassingsmoer ⓓ (2 plaatsen) in de hoogte
aanpassingsschroef, hangt u de bovenhaak ⑧ van de meubeldeur in de hoogte
aanpassingsschroef aan de bovenkant van de koelkastdeur. Draai de hoogte
aanpassingsmoer  ⓓ licht aan (2 plaatsen) (zie figuur 16).

23. Verplaats de meubeldeur naar links of rechts en pas het links/rechts interval aan ndat u
heeft gecontroleerd dat de deuren parallel staan (zie figuur 17) (verander stand van de
hoogte aanpassingsmoer ⓓ om de hoogte aan te passen indien niet parallel).

25. Controleer de afmetingen met een steeksleutel ⓕ (zie afb. 18). Controleer speciaal de
mispassing tussen de deur van het koelvak en de deur (of het scharnier) van het diepvriesvak.

24. Pas diepte interval aan tussen meubeldeur en voorkant van de meubelkast naar 4
mm. Pas interval tussen meubeldeur en vriezer en koelkastdeur aan naar 5 mm.
Draai de hoogte aanpassingsmoer ⓓ goed vast na aanpassing.

26. Begin opnieuw vanaf afb. nr. 23 nadat u de ⓓ hoogtestelmoer hebt losgedraaid als de passing
niet klopt. Stel vervolgens de hoogte van de deur van het koelvak in met ⓓ wanneer de deur
van het koelvak en de deur (of het scharnier) van het diepvriesvak elkaar hinderen. 

(Fig.16)

(Fig.17)
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d

8

(Fig.18)

Voer werk voorzichtig uit
aangezien u zich kunt
verwonden aan de
koelkastdeur omdat het gat
nog niet geplaatst is.

6. Volgorde van Installatie

5) Bijkomend werk voor Vriezer deur

f

f
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27. Bevestig de diepte aanpassingshaak ④ zoals getoond in het figuur, bevestig deze met
de scharnier grendelschroef ⓔ (2 plaatsen) en bevestig deze met de bovenhaak
grendelschroef ⓒ (4 plaatsen) (zie figuur 19).

(Fig.19)

(Fig.20)

(Fig.21)

Bovenkant van de
koelkastdeur

Onderkant van de
koelkastdeur

⑩

⑨

c

b

4
e

28. Nadat u de houten grendelschroef heeft vergrendeld ⓑ (4 plaatsen) aan het hoogte
aanpassingshaakje ③, verplaats de meubeldeur naar de diepte en pas het interval
aan naar 4 mm (zie figuur 12). (zie figuur 20).

29. Bedek de boven haak kap ⑩ aan de bovenkant van de deur van de koelkast en
bedek de diepte aanpassingskap ⑨ aan de onderkant van de koelkast 
(zie figuur 21).

3

6. Volgorde van Installatie

5) Bijkomend werk voor Vriezerdeur
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30. Bevestig de scharnier voorkap ⑫ in het voorste gedeelte van het scharnier (4 plaatsen).

31. Bevestig de lucht pad kap ⑬ in de vierkante luchtuitgang.

32. Nadat u de pakking ⑭ op
maat heeft gesneden, plaatst u
deze zoals aangegeven in het
figuur. Gebruik de pakking 
aan de scharnierkant, pakking

aan de andere kant van het
scharnier.

33. Breng de kapschroeven ⑪ aan zoals getoond in het figuur (6 plaatsen).

1676mm

1800mm

A

B

(Fig.22)
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6. Volgorde van Installatie

6) Installatie Controle en Afwerken
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1. Draai de schroeven ❶, ❸ van
het scharnier  los en verwijder
de deur door deze naar rechts
te duwen (zie figuur 23).

2. Verwijder nummer ❶ en ❸
compleet en bevestig ze licht
aan de andere kant (figuur 24).

3. Verwijder het scharnier door
moer nummer ❷ en ❹ te
verwijderen.

4. Draai het verwijderde
scharnier diagonaal om (figuur
24) en bevestig het aan de deur
door het scharnier 180 graden
te draaien.

5. Duw het scharnier van links
naar rechs om er zeker van te
zijn dat het deurscharnier en
schroeven goed vast zitten aan
de kast.

6. Pas het boven/onder en
links/rechts interval van de
koelkast aan zodat de koelkast
nergens tegen leunt en draai de
schroeven vast.

7. Nadat u hier mee klaar bent
bevestigd u de kap schroeven
⑪ aan de andere kant van het
scharnier (6 plaatsen)

※ U kunt de open richting van de deur van de koude opslag op dezelfde manier
veranderen als hierboven beschreven.

※ Verander dit voordat u de koelkast gaat installeren.

(Fig.23)

(Fig.24)

6. Volgorde van Installatie

7) Deur Open richting veranderen




