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 PRODUCTINFORMATIEBLAD NL

A. Koelvak
1. Groente- en fruitlade
2. Schappen/Zone voor schappen
3. Bedieningspaneel met ledverlichting
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de groente- en 

fruitlade)
9. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie 

voor het filter de speciale aanwijzingen

B. Vriesvak (indien aanwezig)
1. Ijsbakje (in het vak)
2. Binnendeur vriezer
3. Rooster (in het vak)

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model 
verschillen.
Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: De accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden 
gewassen.



Ledverlichting
In vergelijking met 
traditionele lampjes 
hebben leds een 
langere levensduur, 
verbeteren ze het zicht 
in de koelkast en zijn 
ze minder schadelijk 
voor het milieu.
Neem voor de vervanging contact op met de 
klantenservice.

Ventilator (indien aanwezig)
De ventilator is standaard 
AAN.
De ventilator kan worden 
uitgeschakeld door de toets 
op de basis in te drukken 
(zoals op de afbeelding). Als 
de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C, 
dan moet de ventilator werkzaam zijn om een 
correcte conservering van de levensmiddelen 
te garanderen.
Door de uitschakeling van de ventilator wordt 
het energieverbruik geoptimaliseerd.

Standby
Druk 3 seconden op de knop “Temp.” (1) 
om het apparaat uit te schakelen (het 
bedieningspaneel en de verlichting blijven uit). 
Druk kort op deze knop om het apparaat weer 
in te schakelen.
Opmerking: Door deze handeling wordt het 
apparaat niet losgekoppeld van de elektrische 
voeding.

Temperatuur van het koelvak
De drie lampjes (2) geven de temperatuur aan 
die in het koelvak is ingesteld.
Er kan een andere temperatuur worden 
ingesteld met de knop “Temp.”.

De mogelijke instellingen zijn de volgende:

Leds aan Ingestelde temperatuur
 Hoog (minst koud)
 Middelhoog
 Gemiddeld
 Middellaag
 Laag (koudst)

BEKNOPTE HANDLEIDING
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Wat te doen als… Mogelijke oorzaken: Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uit, 
het apparaat werkt niet.

Misschien is er een probleem 
met de elektriciteitsvoorziening 
van het apparaat.

Mogelijk staat het apparaat in 
de standby-stand.

Controleer of:
- de stroom is uitgevallen
- de stekker goed in het 

stopcontact zit, en of de 
eventuele tweepolige 
netschakelaar in de juiste stand 
staat (dat wil zeggen dat het 
apparaat gevoed kan worden)

- de beveiligingen van de 
elektrische installatie in uw 
woning goed werken

- de voedingskabel niet 
beschadigd is.

Schakel het apparaat in met de 
knop Temp.

De binnenverlichting werkt 
niet.

Misschien moet het lampje 
vervangen worden.
Storing van een technisch 
onderdeel.

Neem contact op met een erkend 
servicecentrum.

De binnenverlichting 
knippert.

Deuralarm aan
Dit alarm gaat af als de deur 
van het koelvak te lang open 
blijft.

Sluit de deur van de koelkast om 
het alarm uit te schakelen.
Controleer bij het opnieuw openen 
van de deur of de verlichting werkt.

De temperatuur in de 
vakken is te hoog.

Dit kan verschillende 
oorzaken hebben (zie kolom 
‘Oplossingen’).

Controleer of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet in de buurt van 

een warmtebron is geplaatst
- de juiste temperatuur ingesteld is
- de luchtcirculatie via de 

ventilatieroosters op de onderkant 
van het apparaat niet belemmerd 
wordt.

Er ligt water op de bodem 
van de koelkast.

Is de afvoer van het dooiwater 
misschien verstopt.

Maak het gaatje van de 
dooiwaterafvoer schoon (zie 
hoofdstuk ‘Onderhoud en reiniging 
van het apparaat’).

De voorste rand van het 
apparaat, ter hoogte van de 
aanslag van de afdichting 
van de deur, is warm.

Dit is geen defect. Dit is 
een gewenst effect om 
condensvorming te voorkomen.

Hier hoeft u niets aan te doen.

Eén of meerdere lampjes 
knipperen voortdurend.

Alarm Storing
Het alarm geeft een storing aan 
van een technisch onderdeel.

Neem contact op met een erkend 
servicecentrum.

ITNL FIDKNOSEGRPTESGB FRDE
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Ingebruikneming van het apparaat
1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Wanneer de stekker in het stopcontact 

wordt gestoken is het apparaat gewoonlijk 
van te voren in de fabriek afgesteld op een 
temperatuur van 5 °C.

Regeling van de temperatuur 
Raadpleeg het bijgeleverde 
productinformatieblad voor de regeling van de 
temperatuur.

Opmerking:
De omgevingstemperatuur, de frequentie 
waarmee de deur geopend wordt, het plaatsen 
van warme gerechten en een verkeerde 
plaatsing van het apparaat kunnen van invloed 
zijn op de interne temperatuur van de koelkast 
die af kan wijken van de temperatuur die 
aangegeven is op het paneel.

Bewaren van levensmiddelen in het 
koelvak:
•	 De	levensmiddelen	moeten	worden	

afgedekt om te voorkomen dat ze uitdrogen
•	 De	afstand	tussen	de	schappen	en	de	

achterwand van de koelkast zorgt voor een 
vrije luchtcirculatie

•	 Zet	de	levensmiddelen	niet	tegen	de	
achterwand van het koelvak

•	 Zet	geen	levensmiddelen	in	de	koelkast	die	
nog warm zijn

•	 Bewaar	vloeistoffen	in	gesloten	houders

Let op:
Het bewaren van groenten met een 
hoog watergehalte kan condensvorming 
veroorzaken op de glazen schappen; 
dit heeft geen invloed op het correct 
functioneren van het apparaat.

GEBRUIK VAN HET KOELVAK
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Het Vak voor Vlees & Vis is speciaal ontwikkeld om een 
langduriger conservering van deze verse levensmiddelen te 
garanderen, zonder de voedingswaarde en de oorspronkelijke 
versheid ervan te wijzigen.
Het wordt afgeraden om in dit vak fruit of groenten te leggen, 
aangezien de temperatuur ook onder 0 °C kan zakken, en het 
vocht dat in de levensmiddelen zit zou kunnen bevriezen.

Temperatuurinstelling
De temperatuur in het Vak voor Vlees & Vis wordt aangegeven door de stand van het wijzertje op 
de deur van het vak zelf en is afhankelijk van de algemene temperatuur van het koelvak.
Wij adviseren u de temperatuur van het koelvak in te stellen op tussen +2° en +6°.
Om de temperatuur in het Vak voor Vlees & Vis te weten te komen, de hierna volgende 
afbeeldingen raadplegen:

Belangrijk: als de functie geactiveerd is en er levensmiddelen met een hoog watergehalte 
aanwezig zijn, kan zich condens vormen op de schappen. Schakel de functie in dat geval tijdelijk 
uit.

Verwijderen van het vlees- en visvak:
Als het symbool  niet wordt weergegeven op het 
bedieningspaneel	(zie	Beknopte	Handleiding),	wordt	geadviseerd	
het vlees- en visvak niet te verwijderen, teneinde een correcte 
werking van het apparaat, een geschikte conservering van de 
levensmiddelen en een optimaal energieverbruik te garanderen.  
Voor meer ruimte in de koelkast kan in alle andere gevallen het 
vlees- en visvak worden verwijderd.
Ga als volgt te werk:
1.	Verwijder	de	lade	van	het	vak	(Afbeelding	1).
2. Verwijder de afdekking van de lade met behulp van de 
koppelingen	op	de	onderkant	van	de	afdekking	(Afbeelding	2)
Om het vlees- en visvak weer in gebruik te nemen, dient u ervoor te 
zorgen dat de afdekplaat van de lade weer geplaatst wordt, voordat 
u de lade zelf terugzet en de functie weer in werking stelt. 
3. Druk drie seconden op de knop ‘Vlees- en visvak’ op het 
bedieningspaneel totdat het gele lampje uitgaat.
Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt 
aangeraden om het vlees- en visvak uit te schakelen  en om de 
onderdelen eruit te verwijderen (behalve het schap boven de 
groente-	en	fruitladen).

VAK VOOR VLEES & VIS (afhankelijk van het model) 

Wanneer het wijzertje in het linker gebied 
staat, moet de temperatuur van het 

koelvak verhoogd worden.

Wanneer het wijzertje in het midden staat, 
is de temperatuur precies goed.

Wanneer het wijzertje in het rechter 
gebied staat, moet de temperatuur van 

het koelvak verlaagd worden.

Afb. 1

Afb. 2
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Het ‘nulgradenvak’ is speciaal ontwikkeld om een lage 
temperatuur en een juiste vochtigheidsgraad te behouden 
teneinde verse levensmiddelen langer te kunnen bewaren 
(bijvoorbeeld	vlees,	vis,	winterfruit	en	-groenten).

In- en uitschakelen van het vak
De temperatuur in het vak is ongeveer 0° als het vak ingeschakeld is.

Druk voor de inschakeling van het vak langer  
dan één seconde op de knop die in de  
afbeelding is weergegeven totdat het  
symbool gaat branden. 

Het brandende symbool geeft aan dat het vak  
ingeschakeld is. Druk opnieuw langer dan een  
seconden op de knop om het vak uit te schakelen

Voor een correcte werking van het ‘nulgradenvak’ is het volgende noodzakelijk:
- het koelvak moet ingeschakeld zijn
- de temperatuur in het koelvak moet tussen de +2 °C en +6 °C zijn
- de lade moet geplaatst zijn om de inschakeling mogelijk te maken
- er mogen geen speciale functies zijn geselecteerd (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - indien 
aanwezig).
Als één van deze speciale functies is geselecteerd, dan moet het ‘nulgradenvak’ handmatig 
worden uitgeschakeld en moeten de verse levensmiddelen uit het vak worden verwijderd. Als 
het vak niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal het na ongeveer 8 uur automatisch worden 
uitgeschakeld.

Opmerking:
- als het symbool bij inschakeling van het vak niet gaat branden, dient u te controleren of de lade 

goed geplaatst is; neem contact op met een erkende klantenservice, als het probleem aanhoudt
- als het vak is ingeschakeld en de lade is geopend, dan kan het symbool van het 

bedieningspaneel automatisch uitgaan. Als de lade weer wordt geplaatst, wordt het symbool 
weer ingeschakeld

- ongeacht de status van het vak is een zacht geluid hoorbaar. Dit is normaal
- als het vak niet in werking is, is de temperatuur in het vak afhankelijk van de algemene 

temperatuur in het koelvak. In dit geval wordt geadviseerd om fruit en groenten te bewaren die 
niet	gevoelig	zijn	voor	koude	(bosvruchten,	appels,	abrikozen,	wortels,	spinazie,	sla,	enz.).

Belangrijk: als de functie geactiveerd is en er levensmiddelen met een hoog watergehalte 
aanwezig zijn, kan zich condens op de schappen vormen. Schakel in dat geval de functie tijdelijk 
uit. Let goed op bij het plaatsen van kleine levensmiddelen en houders op het bovenste schap 
van het ‘nulgradenvak’ om te voorkomen dat ze tussen de lade en de achterwand van het koelvak 
kunnen vallen.

“NULGRADENVAK” (afhankelijk van het model) 
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Verwijderen van het ‘nulgradenvak’:
Voor meer ruimte in de koelkast kan het ‘nulgradenvak’ worden verwijderd. Ga in dat geval als 
volgt te werk:
-	wij	adviseren	om	de	twee	onderste	deurvakken	leeg	te	maken	(en	eventueel	te	verwijderen)	om	

de lade gemakkelijker naar buiten te kunnen trekken.
- schakel het vak uit
- neem de lade en het witte plastic schap onder het vak weg.

Opmerking: het bovenste schap en de zijsteunen kunnen niet worden verwijderd.

Om het ‘nulgradenvak’ weer in gebruik te nemen, dient u ervoor te zorgen dat het witte plastic 
schap onder het vak weer geplaatst wordt, voordat u de lade zelf terugzet en de functie weer in 
werking stelt. Om het energieverbruik te optimaliseren wordt geadviseerd om het ‘nulgradenvak’ 
uit te schakelen en om het vak te verwijderen.
Reinig het vak en zijn onderdelen regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en 
specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de 
binnenkant van een koelkast (zorg ervoor om het witte plastic schap onder de lade niet in het 
water	onder	te	dompelen).

Voordat u het vak schoonmaakt (ook de buitenkant), moet de lade zodanig worden 
verwijderd dat het vak van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.
Gebruik nooit schuurmiddelen.
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In het vriesvak  kunnen ook verse 
levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid 
verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden 
ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.

Invriezen van verse levensmiddelen
• In Fig. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor 

levensmiddelen die ingevroren moeten worden, als 
er een rooster aanwezig is, als er geen rooster is 
bijgeleverd is de aanbevolen plaats aangegeven in  
Fig. 2.

• Plaats de levensmiddelen in het midden van het vak 
 zonder dat ze in aanraking komen met de 

reeds ingevroren levensmiddelen, houd ze op een 
afstand van ongeveer 20 mm (fig. 1 en 2).

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden 
verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen 
worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de 
volgende punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, 

omdat het product anders kan bederven. Als een pakje 
bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet 
onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al 
gedeeltelijk zijn ontdooid.

• De diepvriesproducten moeten als laatste worden 
gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.

• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het 
vriesvak.

• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen 
niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 
24 uur worden geconsumeerd.

• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden 
of tot een minimum worden beperkt. De uiterste 
houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden 
gerespecteerd.

• De instructies op de verpakking voor het conserveren 
van diepvriesproducten dienen altijd te worden 
opgevolgd.

IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in vak 

.
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het 

vriesvak  is vastgevroren, geen puntige of 
scherpe voorwerpen om het los te maken.

• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het 
bakje om.

HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK  
(indien aanwezig)

Fig. 2

Fig. 1
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Trek de stekker uit het stopcontact of sluit 
de stroomtoevoer af voordat u met het 
ontdooien begint.
Het koelvak wordt geheel automatisch 
ontdooid. De aanwezigheid van 
waterdruppels op de achterwand aan de 
binnenkant van de koelkast duidt erop 
dat het apparaat bezig is automatisch 
te ontdooien. Het dooiwater wordt 
automatisch via een afvoeropening in een 
opvangbak geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het 
dooiwater met behulp van het bijgeleverde 
gereedschap om een constante afvoer van het 
dooiwater zeker te stellen. (Fig. 1)

Ontdooien van het vak  
(indien aanwezig)
Wij raden u aan het vak  een of twee 
maal per jaar te ontdooien, of wanneer de 
ijslaag te dik is geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De 
hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het 
ijs vormt, hangt af van de
omgeving waarin het apparaat zich bevindt en 
van de frequentie waarmee de deur van het 
vriesvak wordt geopend. De ijsvorming is het 
grootst op het bovenste gedeelte van het vak. 
Dit is normaal en heeft geen invloed op het 
correct functioneren van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer 
u weinig voorraad heeft.
•	 Open	de	deur	en	haal	alle	levensmiddelen	

uit het vriesvak, en zet ze op een heel koele 
plaats of in een koeltas.

•	 Laat	de	deur	open	zodat	het	ijs	kan	smelten.
•	 Reinig	de	binnenkant	van	de	vriezer	met	een	

vochtige spons met lauw water en/of een 
neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen 
schuurmiddelen.

•	 Spoel	goed	en	droog	zorgvuldig	af.
•	 Plaats	de	levensmiddelen	weer	in	het	vak.
•		Sluit	de	deur.
Steek de stekker weer in het stopcontact en 
start het apparaat volgens de aanwijzingen uit 
hoofdstuk “In werking stellen van het koelvak”. 
De instellingen en keuzes die gemaakt werden 
voordat het apparaat ontdooid werd worden 
hersteld.

ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT

Fig. 1
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Trek de stekker uit het stopcontact of 
sluit de stroomtoevoer af, alvorens 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden 
te gaan verrichten.

•	 Reinig	de	binnenkant	van	de	koelkast	met	
een vochtige spons met lauw water en/of 
een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en 
droog het apparaat met een zachte doek. 
Gebruik geen schuurmiddelen.

•	 De	scheidingselementen	mogen	niet	in	
water worden ondergedompeld, maar 
moeten worden afgewassen met een niet al 
te vochtige spons.

•	 Reinig	de	binnenkant	van	het	vriesvak	
tijdens het ontdooien.

•	 Maak	de	ventilatieroosters	en	de	condensor	
op de achterkant van het apparaat 
regelmatig schoon met een stofzuiger of een 
borstel.

•	 Reinig	de	buitenkant	met	een	met	water	
bevochtigde zachte doek. Gebruik geen 
schuurmiddelen of schuursponsjes, 
noch vlekkenmiddelen (bijv. aceton en 
trichloorethyleen)	of	azijn.

Als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt
1. Maak	de	koelkast	helemaal	leeg.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de 

binnenwanden.
4. Om de vorming van schimmel, 

onaangename luchtjes en roest te 
voorkomen moet de deur van het apparaat 
open blijven staan als het gedurende langere 
tijd niet gebruikt wordt.

5. Het apparaat schoonmaken.
•	 Maak	de	binnenkant	van	het	lage	

temperatuurvak (bij modellen waar dit 
aanwezig	is)	schoon	tijdens	het	ontdooien.

•	 Reinig	de	binnenkant	van	de	koelkast	met	
een vochtige spons met lauw water en/of 
een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en 
droog het apparaat met een zachte doek. 
Gebruik geen schuurmiddelen.

REINIGING EN ONDERHOUD
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Voordat u contact opneemt met de 
klantenservice:
1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen 
(zie	“Storingen	opsporen”).

2. Zet	het	apparaat	opnieuw	aan	om	te	zien	of	
het ongemak is verholpen. Als dit niet het 
geval is, schakel het apparaat dan opnieuw 
uit en herhaal de handeling na een uur.

3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze 
klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:
•	 de	aard	van	de	storing
•	 het	model

•	 het	servicenummer	(nummer	achter	het	
woord SERVICE op het typeplaatje binnenin 
het	apparaat)

•	 uw	volledige	adres
•	 uw	telefoonnummer 

 
 
 

Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat 
door onze klantenservice wordt niet 
beschouwd als een ingreep die onder de 
garantie valt.

KLANTENSERVICE

•	 Installeer	het	apparaat	niet	in	de	buurt	van	
warmtebronnen. Installatie in een warme 
omgeving, rechtstreekse blootstelling aan 
de zon of opstelling van het apparaat in de 
buurt	van	een	warmtebron	(kachel,	fornuis)	
verhogen het stroomverbruik en dienen te 
worden vermeden.

•	 Indien	dit	niet	mogelijk	is,	moeten	de	
volgende minimumafstanden worden 
aangehouden:

•	 30	cm	vanaf	fornuizen	die	werken	op	kolen	
of petroleum;

•	 3	cm	vanaf	elektrische	fornuizen	en/of	
gasfornuizen.

•	 Monteer	de	afstandstukken	(indien	
bijgeleverd)	op	de	achterkant	van	de	
condensator die op de achterkant van het 
apparaat zit.

•	 Installeer	het	apparaat	op	een	droge	en	
goed geventileerde plaats, zorg dat het op 
een vlakke ondergrond staat en stel indien 
nodig de poten aan de voorkant bij.

•	 De	binnenkant	schoonmaken.
•	 Breng	de	bijgeleverde	accessoires	aan.

Elektrische aansluiting
•	 Houd	u	aan	de	plaatselijke	voorschriften	

voor de elektrische aansluiting.

•	 De gegevens met betrekking tot de spanning 
en het opgenomen vermogen staan op het 
typeplaatje in het apparaat.

•	 De	aarding	van	het	apparaat	is	wettelijk	
verplicht. De fabrikant aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor eventueel 
letsel aan personen, dieren of voor 
schade aan voorwerpen die veroorzaakt 
is door het niet in acht nemen van deze 
voorschriften.

•	 Als	de	stekker	en	het	stopcontact	niet	van	
hetzelfde type zijn, laat het stopcontact 
dan vervangen door een gekwalificeerd 
technicus.

•	 Gebruik	geen	verlengsnoeren	of	
meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van 
het elektriciteitsnet af te koppelen door de 
stekker uit het stopcontact te halen of via een 
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms 
van het stopcontact is geplaatst.

INSTALLATIE
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INSTRUÇO� ES DE MONTAGEM E REVERSIBILIDADE DAS PORTAS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E REVERSIBILITÀ PORTE
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INSÅTALA�CIA - VY�MENA POLOHY OTVA�RANIA DVERI�

INSTALACE - ZMEÅNA SMEÅRU OTVI�RA�NI� DVERÅ I�

INSTALIRANE - OBR�ˇANE NA VRATATA

INSTALARE - REVERSIBILITATEA US̀ILOR

18 M - RE 290

adjustable RAIL SYSTEM
with cover screws
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Nach der Regulierung des Scharniers sicherstellen, daß zwischen den Holztüren und
den Seiten der Säule kein direkter Kontakt besteht, um ein einwandfreies Schließen
des Kühlschranks zu gewährleisten.

After adjusting the appliance door/outer door connecting devices, ensure that the
cupboard doors do not come into direct contact with the cupboard sides or the
appliance doors may not close properly.

Après avoir réglé le guide, s’assurer que les portes en bois ne sont pas en contact
direct avec les flancs du meuble pour garantir une bonne fermeture de l’appareil.

Na het afstellen van het scharnier controleren of er geen direct contact is tussen de
houten deurtjes en de zijkanten van het meubel, dit om een correcte sluiting te
garanderen.

När du har reglerat monteringsanordningarna bör du försäkra dig om att det inte är
direktkontakt mellan trädörrarna och kylskåpets sidor. Detta för att garantera att
kylskåpets dörrar stängs ordentligt.

Etter å ha regulert innfestingene mellom apparatdørene og ytterdørene av tre, må
man forsikre seg om at ytterdørene av tre ikke kommer i direkte kontakt med selve
apparatet, ellers kan det hende dørene ikke lukker seg ordentlig.

Efter at have justeret beslagene mellem apparatets døre og køkkenskabets døre skal
man sikre sig, at der ikke er direkte kontakt mellem køkkenskabets døre og sidevæg,
da apparatets døre ellers ikke kan lukke ordentligt.

Kun laitteen/kalusteen ovien kiinnitys on säädetty varmista, että puuovet eivät
kosketa kalusteen reunoja, jotta laite voi sulkeutua moitteettomasti.

Tras regular la pieza corredera, comprobar que las puertas de madera no toquen
directamente los flancos de la columna y asegurar ası́ un cierre correcto.

Após ter regulado a guia, certifique-se que as portinholas de madeira não toquem a
borda da coluna para poder fechar correctamente o produto.

Dopo aver regolato il traino assicurarsi che non ci sia contatto diretto delle portine in
legno con i fianchi della colonna per garantire una corretta chiusura del prodotto.

AFOZ RZUMISETE TO MENTESE BEBAIVUEITE OTI DEN ZPARXEI AMESH
EPAFH ANAMESA STA JZLINA PORTAKIA KAI TIS PLEZRES THS KOLONAS
VSTE NA EJASFALISETE TO SVSTO KLEISIMO TOZ PROǏONTOS:

Otregulirovav soölenenie, proveritˆ, ötob´ derevænn´e dverki ne kasalisˆ
bokovin sto”ki dlæ obespeöeniæ horoœego zakr´tiæ pribora.

Po dokonaniu regulacji ci„gie¿ nalez̈y upewnic̃ si„ czy drzwiczki drewniane nie
stykaj“ si„ bezpos̃rednio ze s̃ciankami bocznymi, gdyz̈ nie zapewnia¿o by to
dobrego zamkni„cia drzwi ch¿odziarki.

Miutãn a kẽszûlẽk ajtajãt/kûlsoø ajtõt csatlakoztatõ egysẽgeket beãll`̃totta,
gyoøzoødjôn meg arrõl, hogy a konyhaszekrẽny ajtajai nem kerûlnek kôzvetlenûl
ẽrintkezẽsbe a konyhaszekrẽny oldalaival, ellenkezoø esetben lehetsẽges, hogy a
kẽszûlẽk ajtajai nem zãrõdnak megfeleloøen.
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Po nastaven`̃ spojovac`̃ch prostriedkov dver`̃/vonkajså`̃ch dver`̃ zariadenia sa uistite,
zåe dvere skrine (kredenca) neprichãdzajũ do priameho kontaktu so stranami
skrine, v opacånom pr`̃pade sa dvere zariadenia nemusia sprãvne zatvãrat´.

Po nastaven`̃ spojovac`̃ch d`̃lu– dv`̃råek sporåebicåe / venkovn`̃ch dv`̃råek zkontrolujte,
zda se dråeveånã dv`̃råka nedotỹkaj`̃ bocån`̃ch d`̃lu– sestavy, jinak by se dv`̃råka
spotråebicåe mohla zav`̃rat s obt`̃zåemi.

Sled kato ste regulirali vratata/œarnirite na vratata na ureda, ubedete se
öe vratite na vetrinite ne vlizat v præk kontakt s˜s stenite na vetrinite ili
öe vratite na ureda mogat da se zatvaræt pravilno.

Dupaı ce at̀i reglat us̀ile frigiderului/dispozitivul de asamblare a us̀ilor externe,
controlat̀i ca us̀ile dulapului saı nu intre œ̀n contact direct cu paırt̀ile dulapului sau
ca us̀ile aparatului saı nu se œ̀nchidaı œ̀n mod adecvat.

SK

CZ

BG

RO

UKR Після регулювання кріплень, за допомогою яких дверцята приладу 
приєднуються до дверцят шафи, в яку вбудовується прилад, перевірте 
відсутність безпосереднього контакту між дверцятами шафи та її боковими
стінками, щоб забезпечити належне закривання дверцят приладу.
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− ÄNDERUNG DES TÜRANSCHLAGES
− DOORS REVERSIBILITY
− REVERSIBILITE DES PORTES
− VERWISSELBARE DRAAIRICHTING

VAN DE DEUREN
− OMHÄNGNING AV DÖRRAR
− OMHENGSLING AV DØRENE
− VENDING AF DØRE
− OVIEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
− REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
− REVERSIBILIDADE DAS PORTAS
−

− ANTISTREPTOTHTA THS
PORTAS

− PERESTANOVKA DVERC´
− ODWRACALNOS�C� DRZWI
− AJTO� NYITA�S MEGFORDI�TA�SA
− VY�MENA POLOHY

OTVA�RANIA DVERI�
− ZMEÅNA SMEÅRU OTVI�RA�NI�

DVERÅ I�
− OBR�ˇANE NA VRATATA
− REVERSIBILITATEA US̀ILOR

REVERSIBILITÀ PORTA

N°2 x Ø 5X14

N°2 x Ø 5X14

– ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ
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D Nach dem Türanschlagwechsel muss die Türdichtung kontrolliert und ggf. erwärmt werden, um sie
wieder in Form zu bringen, sodass sie hermetisch abdichtet.

GB After door reversing, it is necessary to check and heat the door seal to reshape it and ensure
perfect closing.

F Après avoir modifié le sens d'ouverture de la porte, il convient de vérifier et de chauffer le joint de la
porte, afin de lui redonner sa forme d'origine et garantir la fermeture correcte de la porte.

NL Nadat u de draairichting van de deur heeft omgekeerd, moet u de deurafdichting controleren en
verwarmen om deze in de juiste vorm terug te brengen, zodat de deur weer perfect sluit.

S Efter att ha hängt om dörren är det nödvändigt att kontrollera och värma upp dörrens tätningslist,
för att ge den en ny form, så att dörren stängs korrekt.

N Etter omhengsling av døren må dørpakningen kontrolleres og varmes opp for å gi den riktig form
igjen, slik at døren lukker seg skikkelig.

DK Når døren er blevet vendt, skal tætningslisterne efterses og opvarmes for at give dem den rette
form, så døren lukker perfekt.

FIN Oven kätisyyden vaihtamisen jälkeen oven tiiviste on tarkastettava ja muotoiltava kuumentamalla,
jotta ovi sulkeutuu tiiviisti.

E Después de cambiar el lado por el que se abre la puerta, es necesario comprobar y calentar la
junta de la puerta, y darle forma para que se cierre correctamente.

P Após reverter a porta verifique e aqueça o vedante da porta para lhe conferir forma, de modo a
permitir que a porta feche perfeitamente.

I Dopo la reversibilità della porta bisogna verificare e scaldare la guarnizione porta per ridarle forma,
tale da consentire una perfetta chiusura.

GR
Μετά την αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας, πρέπει να ελέγξετε και να ζεστάνετε το λάστιχο της
πόρτας, ώστε να αποκτήσει και πάλι το απαιτούμενο σχήμα και να διασφαλίζεται το σωστό κλείσιμο της
πόρτας.

RUS
После перевешивания дверцы на другую сторону необходимо проверить состояние дверной
прокладки и нагреть ее для восстановления ее формы так, чтобы обеспечить идеальную
герметичность при закрытой дверце.

PL Po dokonaniu zmiany kierunku otwierania drzwi należy sprawdzić i ogrzać uszczelkę drzwiową, aby
przywrócić jej kształt zapewniający dokładne zamknięcie drzwi.

H Az ajtónyitás irányának megfordítása után ellenőrizni és melegíteni kell az ajtótömítést, így
biztosítva annak helyes formáját, és ezáltal a megfelelő ajtózáródást.

SK Po zmene smeru otvárania dverí treba overiť a ohriať tesnenie dverí, aby dostalo správnu formu,
ktorá umožní dokonalé zatváranie dverí.

CZ Po změně směru otvírání dveří je nutné zkontrolovat a zahřát těsnění dveří, aby se opět
vytvarovalo a umožňovalo dokonalé zavírání spotřebiče.

BG След обръщането на вратата трябва да се провери и затопли уплътнението на вратата, за
да се възстанови формата му и да  се постигне идеално затваряне.

RO După efectuarea operaţiei de inversare a direcţiei de deschidere a uşii, trebuie să se verifice şi să
se încălzească garnitura uşii, pentru a-i reda forma, astfel încât să permită o închidere perfectă.

UKR Помінявши дверцята місцями, необхідно перевірити і нагріти прокладку для дверцят, щоб
придати форму, яка забезпечить їх щільне прилягання.
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