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Algemene waarschuwingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen, in de
apparaatbehuizing of de ingebouwde structuur, vrij van belemmeringen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen behalve de middelen
aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
etenswaren compartiment van het apparaat, tenzij ze van het type zijn
dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Als het toestel niet stabiel staat, kan dit problemen
veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u het toestel vastmaken in
overeenstemming met de instructies.

• Als uw apparaat R600a als koelmiddel gebruikt – deze informatie
is beschikbaar op het etiket van de koeler - moet u voorzichtig zijn
tijdens de verzending en de installatie om te vermijden dat de
koelelementen van uw apparaat worden beschadigd.  Hoewel R600a
een milieuvriendelijk en natuurlijk gas is, aangezien het een explosief
is, in het geval van een lek veroorzaakt in de koelelementen moet u
uw koelkast uit de buurt houden van open vlammen of warmtebronnen
en de ruimte een aantal minuten ventileren waar het apparaat zich
bevindt.

• Tijdens het dragen en plaatsen van de koelkast moet u erop letten
het koelgascircuit niet te beschadigen.

• U mag geen explosieve stoffen opslaan zoals een aerosol met een
ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige
toepassingen zoals:

- personeelskeuken in winkels, kantoren en andere professionele
omgevingen,

- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen

 DEEL 1 VOORDAT UW DE KOELKAST GEBRUIKT
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- bed and breakfast omgevingen;
- catering en gelijkaardige niet-kleinhandel toepassingen

• Als het netsnoer niet overeenstemt met het stopcontact is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of
dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen
met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon
die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan
om zeker te zijn dat ze niet spelen met dit apparaat.

• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het netsnoer
van uw koelkast. Deze stekker moet worden gebruikt met een
speciaal geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er geen dergelijke
aansluiting aanwezig is bij u thuis, moet u ze laten installeren door
een erkende elektricien.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal
vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht
staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van
het apparaat en de betrokken risico’s. Kinderen mogen niet spelen
met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken
of onderhoudswerken uitvoeren zonder toezicht.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde
personen om ieder risico uit te sluiten.
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Oude en defecte koelkasten
• Als uw koelkast voorzien is van een slot moet u dit slot breken of verwijderen voor u

het apparaat weggooit. Dit om te vermijden dat kinderen in de koelkast zouden
kunnen geklemd raken en een ongeluk veroorzaken.
• Oude koelkasten en diepvriezers bevatten isolatiemateriaal en koelmiddel
met CFK. Om die reden moet u erop letten het milieu niet te beschadigen
wanneer u uw oude koelkasten weggooit.
Vraag uw gemeentelijke overheid over de verwijdering van AEEA met
betrekking tot het hergebruik, de recyclage en recuperatie doeleinden.

Opmerkingen:
• Lees de handleiding zorgvuldig voor u uw apparaat installeert en gebruikt.  We zijn

niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door incorrect gebruik.
• Volg alle instructies van uw apparaat en handleiding en bewaar deze handleiding op

een veilige plaats om problemen die zich kunnen voordoen in de toekomst op te
lossen.

• Dit apparaat wordt geproduceerd voor gebruik thuis en het mag enkele binnen in
huis en voor de gepreciseerde doeleinden.  Het is niet geschikt voor commercieel of
algemeen gebruik. Een dergelijk gebruikt leidt tot een annulering van de garantie
van het apparaat en ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen
verliezen.

• Dit apparaat wordt geproduceerd voor gebruik in huizen en het is enkel geschikt om
etenswaren af te koelen / op te slaan. Het is niet geschikt voor commercieel of
algemeen gebruik en/of voor het opslaan van zaken die geen etenswaren zijn. Ons
bedrijf is niet verantwoordelijk voor de opgelopen verliezen in andere gevallen.

Veiligheidswaarschuwingen
• Gebruik geen meervoudige stekkers of verlengsnoeren.
• Steek geen beschadigde, versleten of oude stekkers in het stopcontact.
• U mag niet aan het snoer trekken en u mag het ook niet buigen of

beschadigen.

• Dit apparaat werd ontworpen voor gebruik door volwassenen; laat
geen kinderen met het apparaat spelen of boven de deur hangen.

• Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact of
verwijder hem niet met natte handen om elektrische schokken te
vermijden!

• Plaats geen glazen flessen of blikjes in het vriesvak. Flessen of
blikjes kunnen ontploffen.
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• Plaats om veiligheidsredenen geen ontploffend of ontvlambaar
materiaal in uw koelkast. Plaats drank met een hoger
alcoholgehalte verticaal in de koelkast en zorg dat ze stevig
gesloten zijn.

• Als u ijs uit de diepvriezer neemt, mag u het niet aanraken want
het kan brand- of snijwonden veroorzaken.

• Raak geen bevroren goederen aan met natte handen! U mag geen
ijscrème of ijsblokjes eten onmiddellijk nadat u ze uit de diepvriezer hebt
gehaald!

• U mag geen diepgevroren etenswaren opnieuw invriezen nadat ze
ontdooid zijn. Dit kan gevaren inhouden voor de gezondheid en bijvoorbeeld
voedselvergiftiging veroorzaken.

• U mag het apparaat niet afdekken met kant. Dit heeft een impact op de prestaties van
uw koelkast.

• Bevestig de accessoires in de diepvriezer tijdens transport om schade aan de
accessoires te vermijden.

Installatie en bediening van uw diepvriezer
Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u de volgende punten overwegen:

• De nominale spanning van uw koelkast is 220-240 V aan 50Hz.
• We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade die optreedt omwille van

niet-geaarde stekkers.
• Plaats uw koelkast in een ruimte waar hij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
• Uw apparaat moet op minimum 50 cm van fornuizen, oven en warmtebronnen staan

en minimum 5 cm van elektrische ovens verwijderd zijn.
• Uw koelkast mag nooit in de open lucht worden gebruikt noch in de

regen staan.
• Als uw koelkast naast een diepvriezer wordt geplaatst, moet mini-

mum 2 cm tussenruimte laten om vochtigheid te voorkomen op de
externe oppervlakte.

• U mag niets op de uw koelkast plaatsen, en u moet de koelkast
installeren in een geschikte ruimte zodat minimum 15 cm
beschikbaar is aan de bovenzijde.

• De instelbare voeten vooraan moeten worden gestabiliseerd op de correcte hoogte
om uw koelkast op stabiele en correcte wijze te doen werken. U kunt de voeten
aanpassen door ze met de wijzers van de klok te draaien (of in de tegenovergestelde
richting). Dit moet worden uitgevoerd voor u etenswaren in de koelkast plaatst.

• Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u alle onderdelen afnemen met warm
water en een theelepel natriumbicarbonaat en ze spoel ze af met
schoon water en droog ze af. Plaats alle onderdelen na de
schoonmaak.

• Installeer de afstandsringen (het deel met de zwarte vinnen aan
de achterzijde) door ze 90° te draaien zoals weergegeven in de
afbeeldingen om te vermijden dat de condensator in aanraking
komt met de muur.
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 DEEL 2 DE DIVERSE FUNCTIES EN DE MOGELIJKHEDEN
Informatie over de No-frost technologie
No-Frost koelkasten verschillen van andere statische koelkasten
wat betreft hun werkingssysteem.

In het diepvriesgedeelte van een normale koelkast, maakt de
vochtigheid van levensmiddelen in de koelkast tijdens het openen
van de deur dat er ijsvorming aan de binnenzijde van het
diepvriesgedeelte optreedt.

Om gevormd ijs en sneeuw te ontdooien, moeten stappen worden
ondernomen als het uitschakelen van de koelkast, het uitnemen
van levensmiddelen die koud moeten blijven en het verwijderen
van opgehoopt ijs.

In het geval van een No Frost koelkast is dit volledig anders. Door
de ventilator wordt op veel punten, gelijkmatig, droge en koude
lucht geblazen doorheen de koelen diepvriesgedeeltes. De koude
lucht die gelijkmatig wordt verspreid, zelfs in de binnenruimte tussen
de plateaus, zorgt er niet alleen voor dat al uw levensmiddelen
gelijkmatig en correct worden gekoeld, maar ook dat er geen
condens- of ijsvorming kan optreden.

Naast volume en esthetisch uiterlijk, biedt uw No Frost koelkast
daarom een geweldig gebruiksgemak.

Voor u de koelkast in gebruik neemt
• Wanneer u de diepvriezer de eerste maal in gebruik neemt, moet u

hem gedurende 3 uur rechtop houden en de stekker in het
stopcontact steken voor een efficiënte werking.  Zo niet kan de com-
pressor worden beschadigd.

• Het is mogelijk dat uw koelkast een zekere geur afgeeft de eerste maal dat u hem in
gebruik neemt; de geur zal verdwijnen wanneer uw koelkast begint af te koelen.
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Temperatuurinstellingen

Thermostaatknop

Garandeert dat de temperatuurinstellingen in het koel-
en vriesgedeelte van uw koelkast automatisch worden
uitgevoerd. De knop kan worden ingesteld op een waarde
van 1 tot 6. Naarmate u de thermostaatknop van 1 naar 6
draait, daalt de temperatuur in het apparaat. Om in de
wintermaanden energie te besparen, kunt u de
koelkasttemperatuur in een lagere positie zetten.

Thermostaatknop koelgedeelte;
5 - 6 : Voor extra koeling.
3 - 5 : Voor normaal gebruik.
1 - 3 : Voor minder koeling.

Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen
• De thermostaatinstelling dient met inachtneming van hoe vaak de deur van de koelkast

en vriezer wordt geopend worden uitgevoerd, als ook de hoeveelheid levensmiddelen
die worden opgeslagen en de omgeving waarin de koelkast zich bevindt.

• Het wordt afgeraden uw koelkast te gebruiken in omgevingen die kouder zijn dan
10°C in termen van efficiëntie.

• Om de koelkast na de eerste aansluiting op het stopcontact volledig te laten afkoelen,
dient deze - afhankelijk van de omgevingstemperatuur -de eerste 24 uur leeg te
draaien.

• Tijdens deze periode dient u de deuren van uw koelkast niet frequent te openen en
de koelkast niet overmatig te vullen.

• Als u de koelkast opnieuw wilt inschakelen nadat de stekker uit het stopcontact werd
genomen, dient u minimaal 5 minuten te wachten voordat u de stekker opnieuw
insteekt. Dit voorkomt beschadiging van de compressor.

• Uw koelkast is ontworpen voor een werking in
de omgevingstemperatuur intervallen
vermeld in de normen, in overeenstemming
met de klimaatklasse vermeld op het
informatie label. Het wordt afgeraden uw
koelkast te plaatsen in locaties die buiten de
vermelde temperatuurintervals vallen in
termen van koeling efficiëntie.

Klimaat
klasse

Omgevingstemperatuur 
[°C]

T Tussen 16 en 43 (C°)
ST Tussen 16 en 38 (C°)
N Tussen 16 en 32 (C°)

SN Tussen 10 en 32 (C°)
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Het diepvriesgedeelte
• Gebruik het diepvriesgedeelte van uw koelkast voor het langdurig bewaren van

ingevroren levensmiddelen en het maken van ijs.
• Om de maximum capaciteit van het vriesvak te benutten, gelieve enkel glasplaten te

gebruiken in het bovenste en middelste gedeelte. Gelieve voor het onderste gedeelte
de lage mand te gebruiken.

• Plaats de levensmiddelen die u wilt invriezen eerst in de bovenste lade van de
diepvriezer zodat de vriescapaciteit van uw koelkast niet wordt overschreden. U kunt
uw levensmiddelen naast reeds ingevroren levensmiddelen plaatsen wanneer deze
etenswaren (minimaal 24 uur) zijn ingevroren.

• Het verdient aanbeveling om de thermostaat op niveau 5 te houden.
• Zorg ervoor dat in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren

levensmiddelen aan komen te liggen.

 DEEL 3 HET PLAATSEN VAN LEVENSMIDDELEN
Koelgedeelte

• Om condens- en geurvorming te voorkomen, dienen levensmiddelen in gesloten of
afgedekte bakjes in de koelkast te worden geplaatst.

• Warme levensmiddelen en dranken dienen eerst tot kamertemperatuur te worden
afgekoeld voordat ze in de koelkast worden geplaatst.

• Plaats geen verpakte levensmiddelen en bakjes tegen de lamp en deksel van het
koelgedeelte.

• Fruit en groenten kunnen direct in de groentelade worden geplaatst zonder dat deze
apart moeten worden ingepakt.

• Hieronder staan enkele aanbevelingen met betrekking tot het plaatsen en bewaren
van uw levensmiddelen in het koelgedeelte.

Levensmiddel Bewaartermijn Plaats waar deze in het koelgedeelte 
worden geplaatst

 Fruit en groenten 1 week In de groentelade
(zonder extra verpakking)

 Vis en vlees 2-3 dagen Verpakt in plastic folie of zakje of in 
vleesdoosje (op glazen plateau)

 Verse kaas 3-4 dagen In het speciale deurvak
 Boter, margarine 1 week In het speciale deurvak

Producten in 
flessen,

Door de fabrikant 
aangeraden periode In het speciale deurvak

 Melk en yoghurt 1 maand In de eierhouder
 Eieren Op ieder plateau

NIET DOEN: Geen aardappelen, uien of knoflook in de koelkast bewaren. Vlees dat niet
werd bereid na ontdooien niet weer invriezen.
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• U dient de levensmiddelen die u wilt invriezen (vlees, stukjes vlees, vis enz.) te
verdelen in porties die u per keer kunt consumeren.

• Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in. Dit kan uw gezondheid in gevaar
brengen omdat het problemen als voedselvergiftiging kan veroorzaken.

• Plaats geen warme maaltijden in uw diepvriezer voordat deze zijn afgekoeld. Hierdoor
kunnen reeds ingevroren levensmiddelen in de diepvriezer gaan ontdooien en rot-
ten.

• Indien u reeds ingevroren levensmiddelen koopt, controleer of deze onder de juiste
omstandigheden werden ingevroren en of de verpakking niet is beschadigd.

• Bij het bewaren van ingevroren levensmiddelen, dient u de bewaaromstandigheden
zoals vermeld op de verpakking in acht te nemen. Mochten er geen instructies
vermeld staan, dan dienen de levensmiddelen binnen de korst mogelijke tijdsperiode
geconsumeerd te worden.

• Bevroren levensmiddelen dienen te worden verplaatst voordat ze ontdooien en dienen
zo snel mogelijk in de snelvrieslade te worden geplaatst. Gebruik de deurschappen
niet voor het invriezen.

• Als de verpakking van ingevroren levensmiddelen vochtig is geworden of een geur
afgeeft, kan het zijn dat deze producten onder ongunstige omstandigheden werden
opgeslagen en zijn gaan rotten. Deze soort levensmiddelen niet kopen!

• De bewaartermijn van ingevroren levensmiddelen is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur, het frequent openen en sluiten van de deuren,
thermostaatinstellingen, soort levensmiddel en de tijdsduur die is verstreken sinds
de levensmiddelen werden gekocht tot het moment waar op ze in de vriezer werden
geplaatst. Neem altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht en overschrijd nooit
de bewaartermijn.

• Tijdens langere perioden van stroomstoring, de deur of het diepvriesgedeelte niet
openen. In een omgevingstemperatuur van 25°C handhaaft uw koelkast uw
ingevroren levensmiddelen gedurende 13 uur. In hogere omgevingstemperaturen
neemt deze periode af. In geval van stroomstoringen die langer duren, dient u de
levensmiddelen niet opnieuw in te vriezen maar zo snel mogelijk te consumeren.

Op pagina 121, 122 en 123 staan enkele aanbevelingen vermeld met betrekking tot het
plaatsen en bewaren van uw levensmiddelen in het diepvriesgedeelte.
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VIS EN VLEES Voorbereiden Bewaartermijn 
(in maanden)

Periode voor 
ontdooien op 

kamertemperatuur
(in uren)

Biefstuk In folie verpakt 6-10 1-2
Lamsvlees In folie verpakt 6-8 1-2

Kalfsbraadstuk In folie verpakt 6-10 1-2

Kalfsvlees in blokjes In kleine stukjes 6-10 1-2

Schapenvlees in 
blokjes In kleine stukjes 4-8 2-3

Gehakt In platte pakjes en zonder 
kruiden 1-3 2-3

Slachtafval In kleine stukjes 1-3 1-2

Worst / salami Moet worden verpakt zelfs 
wanneer dit een velletje heeft 1-2 Totdat goed ontdooid

Kip en kalkoen In folie verpakt 7-8 10-12
Gans/eend In folie verpakt 4-8 10

Hert, wild zwijn, 
konijn

In porties van 2.5 kg zonder 
beenderen 9-12 10-12

Hert, wild zwijn, 
konijn 2 Totdat goed ontdooid

Zoetwatervis; forel, 
karper, tonijn, 

meerval
4-8 Totdat goed ontdooid

Vette vis; boniter, 
makreel, zeeforel, 

ansjovis
2-4 Totdat goed ontdooid

Schaaldieren Schoongemaakt en in zakken 
verpakt 4-6 Totdat goed ontdooid

Kaviaar In verpakking in aluminium of 
plastic bakje 2-3 Totdat goed ontdooid

Slakken In zout water, in aluminium of 
plastic bakje 3 Totdat goed ontdooid

Moet worden gewassen en 
gedroogd nadat werd 

schoongemaakt aan binnenkant 
en van schubben ontdaan. Kop- 

en staartdelen dienen indien 
nodig te worden verwijderd.

Opmerkingen: Ingevroren dienen net als vers vlees onmiddellijk te worden bereid nadat
ze werden ontdooid. Als vlees niet is bereid na te zijn ontdooid, mag dit
niet opnieuw worden ingevroren.
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FRUIT EN 
GROENTEN Voorbereiden Bewaartermijn 

(in maanden)

Periode voor 
ontdooien op 

kamertemperatuur            
(in uren)

Bloemkool
Verwijder de bladeren, verdeel 
kool in stukken en houd deze 

in water met een beetje citroen
10-12 Kan worden gebruikt 

zonder te zijn ontdooid

Groene bonen, 
snijbonen

Wassen en in kleine stukjes 
snijden 10-13 Kan worden gebruikt 

zonder te zijn ontdooid

Erwten Schoonmaken en wassen 12 Kan worden gebruikt 
zonder te zijn ontdooid

Champignons en 
asperges

Wassen en in kleine stukjes 
snijden 6-9 Kan worden gebruikt 

zonder te zijn ontdooid

Kool Schoongemaakt 6-8 2-Op kamertemperatuur

Aubergine Wassen en in stukken van 2 
cm snijden 10-12 Kan worden gebruikt 

zonder te zijn ontdooid

Maïs Schoonmaken en als kolf of 
korrels bewaren 12 Kan worden gebruikt 

zonder te zijn ontdooid

Wortel Wassen en in plakjes snijden 12 Kan worden gebruikt 
zonder te zijn ontdooid

Paprika
Steel verwijderen, in twee 

delen en zaadlijsten 
verwijderen

8-10 Kan worden gebruikt 
zonder te zijn ontdooid

Spinazie Gewassen 6-9 2-Op kamertemperatuur

Appel en peer In stukjes en schil verwijderd 8-10 5-In de koelkast

Abrikoos, perzik In twee delen en zaden 
verwijderen 4-6 4-In de koelkast

Aardbei, framboos Schoonmaken en wassen 8-12 2-Op kamertemperatuur

Bereide vruchten In bakje met 10% aan suiker 
toegevoegd 12 4-Op kamertemperatuur

Pruimen, kersen, 
zure bessen

Wassen en steeltjes 
verwijderen 8-12 5-7 - Op 

kamertemperatuur
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Voorbereiden Bewaartermijn 
(in maanden) Bewaarwijze

2-3 Alleen homogene melk

In plakken 6-8

Kunnen gedurende korte 
tijd in originele verpakking 

worden opgeslagen. 
Dienen voor langere 

bewaartermijn in plastic 
folie te worden verpakt.

In eigen verpakking 6

Eiwit 10-12 In een afgesloten bakje

Eimengsel (eiwit 
en eigeel)

Als goed gemixt dan zout of 
suiker toevoegen om te 

voorkomen dat het dik wordt
10 In een afgesloten bakje

Eigeel
Als goed gemixt dan zout of 

suiker toevoegen om te 
voorkomen dat het dik wordt

8-10 In een afgesloten bakje

Ei
er

en
*

Melkproducten 
en deegwaren

Melk

Kaas - anders dan 
witte kaas

Boter, margarine

* Mag niet me eierschaal worden ingevroren. Het eigeel en eiwit moeten apart worden
ingevroren of zeer goed zijn gemixt.

Bewaartermijn        
(in maanden)

Periode voor ontdooien op 
kamertemperatuur (in uren)

Periode voor 
ontdooien in de oven 

(in minuten)
Brood 4-6 2-3  4-5 (220-225°C)

Koekjes 3-6 1-1,5  5-8 (190-200°C)
Pastei 1-3 2-3  5-10 (200-225°C)
Taart 1-1,5 3-4  5-8 (190-200°C)

Bladerdeeg 2-3 1-1,5  5-8 (190-200°C)
Pizza 2-3 2-4  15-20 (200°C)

De smaak van bepaalde kruiden in bereide schotels (anijs, basilicum, waterkers, azijn,
gemengde kruiden, gember, knoflook, ui, mosterd, tijm, majoraan, zwarte peper, worst
enz.) verandert en neemt toe in sterkte. Aan ingevroren levensmiddelen dienen derhalve
weinig kruiden worden toegevoegd of de gewenste kruiden dienen pas na ontdooien aan
de levensmiddelen te worden toegevoegd.
De bewaarperiode van de levensmiddelen is afhankelijk van de gebruikte olie. Geschikte
olie is onder andere margarine, kalfsvet, olijfolie en boter. Ongeschikte oliën zijn pindakaas
en varkensvet.
Maaltijden in vloeibare vorm dienen in plastic bakjes te worden ingevroren. Andere
levensmiddelen dienen in plastic folie of zakjes te worden ingevroren.
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 DEEL 4 REINIGING EN ONDERHOUD

• Haal voordat u gaat schoonmaken de stekker van het apparaat
uit het stopcontact

• Tijdens het schoonmaken geen water over
het apparaat heen gieten.

• Het koel- en vriesgedeelte dienen regelmatig te worden
schoongemaakt met een oplossing van soda en lauw water.

• Maak de accessoires afzonderlijk schoon met zeep
en water. De accessoires niet in de vaatwasser
plaatsen.

• Gebruik geen schurende producten, schoonmaakmiddelen of
zeepproducten. Na het afwassen met schoon water naspoelen
en zorgvuldig afdrogen. Wanneer u klaar bent met schoonmaken
de stekker met droge handen weer in het stopcontact steken.

• Maak de condensor minimaal eenmaal per jaar schoon
met een veger om energie te besparen en de
productiviteit te verhogen.

DE STEKKER MOET HIERVOOR UIT HET STOPCONTACT WORDEN VERWIJDERD.
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Ontdooien
• Uw koelkast ontdooit volledig automatisch. Het water dat gevormd wordt als gevolg

van het ontdooiproces, loopt in de waterverzamelbak, stroomt in de verdampingsbak
aan de achterzijde van uw koelkat en
verdampt daar.

• Controleer voor het reinigen van de
verdampingsbak of u de stekker uit
het stopcontact hebt getrokken.

• Verwijder de verdampingsbak van zijn
plaats door de schroeven los te draaien
zoals aangegeven. Maak de bak
regelmatig schoon met water met een
reinigingsmiddel. Zo voorkomt u
geurvorming.

Het vervangen van de lamp in de koelkast
1. Verwijder eerst de stekkeruit het stopcontact.
2. Druk op de haakjes aan de zijkant van de afdekking van de lamp en verwijder de

afdekking (A).
3. Vervang de oude gloeilamp (B) door een nieuwe lamp van niet meer dan 15 W.
4. Plaats de afdekking van de lamp terug, wacht 5 minuten en steek vervolgens de

stekker weer in het stopcontact.

A

A

B

De lamp-led vervangen (Als de koelkast wordt verlicht met een LED-strip)
Raadpleeg uw onderhoudsdienst.
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 DEEL 6 ALVORENS CONTACT OP TE NEMEN MET DE
SERVICE AFDELING

 DEEL 5 VERVOEREN EN VERPLAATSEN

Vervoeren en verplaatsen
• De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport achteraf

(indien gewenst).
• U moet uw koelkast vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke touwen

en de instructies op de verpakking volgen voor transport als u de koelkast opnieuw
wilt transporteren.

• Verwijder de bewegende onderdelen
(laden, accessoires, groentevakken, etc.)
of bevestig ze in de koelkast tegen
schokken met banden tijdens de
herplaatsing of het transport.

U moet de koelkast steeds rechtop dragen.

ls uw koelkast niet werkt;
• Doet zich een elektrische storing voor?
• Is de stekker correct in het stopcontact gestoken?
• Is de zekering waarop de stekker is aangesloten of de hoofdzekering gesprongen?
• Is er een defect in het stopcontact? Om dit te controleren probeert u de stekker van

uw koelkast uit door deze in een ander stopcontact te steken waarvan u weet dat het
werkt.

Als uw koelkast niet genoeg koelt:
• Staat de thermostaatinstelling op stand ‘1’?
• Worden de deuren van uw koelkast regelmatig geopend of staan deze gedurende

langere tijd open?
• Sluiten de deuren van uw koelkast volledig?
• Staan er bakjes of schotels in uw koelkast die contact maken met de achterzijde

waardoor de luchtcirculatie wordt verhinderd?

De positie van de deur wijzigen
• Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw koelkast te wijzigen als

de handvaten op de deur van uw koelkast geïnstalleerd zijn via de voorzijde van de
deur.

• Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen zonder
handvaten.

• Als de openingsrichting van uw koelkast kan worden gewijzigd, moet u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Geautoriseerde dienst om de openingsrichting
laten wijzigen.
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• Is uw koelkast extreem volgeladen?
• Is er voldoende ruimte tussen uw koelkast en de achter- en zijmuren?

Als de levensmiddelen in het koel-/diepvriesgedeelte kouder zijn dan noodzakelijk;
• Is de juiste temperatuur ingesteld? (Staat de thermostaatknoop in stand ‘5’?)
• Zijn er weinig recent geplaatste levensmiddelen in het diepvriesgedeelte?

In dat geval zal de compressor niet langer werken om in te vriezen; het kan zijn dat
levensmiddelen meer dan nodig in het koelgedeelte gekoeld worden.
Als uw koelkast geluiden maakt;

• De compressor zal van tijd tot tijd aanslaan om te zorgen dat het correcte koelniveau
gehandhaafd blijft. Het geluid dat uw koelkast op zo’n moment maakt is normaal en
nodig voor de werking van de compressor.

• Wanneer het gewenste koelniveau is bereikt, nemen de geluiden automatisch af. Als
het geluid aanhoudt:

• Staat uw toestel stabiel en waterpas? Zijn de stelvoeten goed ingesteld?
• Staat er iets achter uw apparaat?
• Trillen de plateaus of de borden op de plateaus van uw apparaat? In dat geval dient

u de plateaus en/of borden te verplaatsen.
• Staan er voorwerpen op uw apparaat die trillen?

Normaal geluid
Kraken van ijs:

• Wordt gehoord tijdens het automatisch ontdooiproces.
• Wanneer het apparaat gekoeld of verwarmd wordt (uitzetten van het materiaal van

het apparaat).
Kort krakend geluid: Wordt gehoord wanneer de compressor door de thermostaat
wordt in- en uitgeschakeld.
Geluid van de compressor

• Normaal motorgeluid. Geeft aan dat de compressor normaal werkt.
• Als de compressor voor de eerste keer werkt, kan het geluid gedurende korte tijd

wat harder zijn.
Borrelend en pruttelend geluid: Dit geluid wordt veroorzaakt door de koelvloeistoffen
in de systeemleidingen.
Geluid van stromend water: Dit is het normale geluid van water dat tijdens het

ontdooiproces naar de verdampingsbak stroomt. Dit geluid kan zich voordoen tijdens
het ontdooiproces.

Geluid van blazend water: Normaal ventilatorgeluid. Dit geluid kan zich voordoen als
gevolg van de luchtcirculatie in No Frost koelkasten. Het systeem werkt normaal.

Als de randen van de koelkast bij de deurnaad warm zijn;
• Speciaal in de zomermaanden (tijdens warm weer) kan het zijn dat de oppervlakken

die in aanraking komen met de afdichting van de koelkast warm worden. Dit is
normaal.
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Als zich condensvorming voordoet aan de binnenzijde van uw koelkast;
• Zijn de levensmiddelen correct verpakt? Zijn de bakjes goed afgedroogd voordat

deze in de koelkast werden geplaatst?
• Werden de deuren van de koelkast regelmatig geopend? Als de deur geopend

wordt, kan vochtigheid in de kamerlucht in de koelkast terechtkomen. Wanneer de
luchtvochtigheid hoog is, kan het regelmatig openen van de koelkastdeur
condensvorming veroorzaken.

• Het is normaal om waterdruppels aan de achterzijde aan te treffen. Dit is gevolg van
het automatische ontdooiproces (in statische modellen).

Als de deuren niet goed openen en sluiten:
• Verhinderen pakketten levensmiddelen dat de deuren sluiten?
• Zijn de deurdelen, plateaus en lades correct geplaatst?
• Is de afdichting van de deur defect of versleten?
• Staat uw koelkast op een gelijkmatige ondergrond?

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
• De thermische zekering van de compressorbeveiliging wordt ingeschakeld na plotse

stroompannes of na het verwijderen van de stekker omdat het gas koelsysteem nog
niet gestabiliseerd is. Uw koelkast start na 4 of 5 minuten, u hoeft zich nergens
zorgen om te maken.

• De koeleenheid van uw koelkast is verborgen in de achterwand. Om die reden
kunnen waterdruppels worden gevormd of kan ijsafzetting optreden op de achterwand
van uw koelkast te wijten aan de werking van de compressor in specifieke intervallen.
Dit is normaal. Ontdooien is enkel noodzakelijk als er te veel ijsvorming is in de
koelkast.

• Als u uw koelkast gedurende een lange periode niet zult gebruiken (bijv. de
zomervakantie), moet u de stekker verwijderen uit het stopcontact. Na het ontdooien,
maakt u uw koelkast schoon en laat u de deur open om vocht en geurtjes te
voorkomen.

• Als het probleem aanhoudt nadat u alle bovenstaande instructies hebt gevolgd,
moet u de dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst raadplegen.

• Het apparaat dat u hebt gekocht werd ontworpen voor gebruik bij u thuis en mag
uitsluitend bij u thuis en voor de bepaalde doeleinden worden gebruikt.  Het is niet
geschikt voor commercieel of algemeen gebruik. Als de gebruiker het apparaat
gebruikt op een wijze die niet compatibel is met deze functies benadrukken we dat
de producent en de verdeler niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor
reparatiewerken en defecten in de garantieperiode.

• De levensduur van uw apparaat vermeld en verklaard door het Ministerie van Industrie
is 10 jaar (de periode dat onderdelen vereist worden bijgehouden voor de correcte
werking van het apparaat).



NL - 129 -

Tips om energie te besparen
1- Installeer het toestel in een koele, goed geventileerde kamer, maar niet in direct

zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis, etc...). In dit
geval moet u een isolerende plaat installeren.

2- Laat warme etenswaren en dranken afkoelen buiten het toestel.
3- Als u etenswaren wilt ontdooien, moet u ze in het koelkast compartiment plaatsen.

De lage temperatuur van de bevroren etenswaren helpt het koelkast compartiment
afkoelen wanneer dit ontdooit.  Dit helpt u dus energie te besparen. Als de bevroren
etenswaren buiten de koelkast worden geplaatst, veroorzaakt dit
energieverspilling.

4-  Als u drank en soep in de koelkast plaatst, moet u ze afdekken.  Zo niet, verhoogt
de vochtigheid in het toestel.  Dit veroorzaakt een langere werkingsduur.  Het
afdekken van drank en soep helpt ook geurtjes en smaak beter te bewaren.

5- Wanneer u etenswaren en drank in de koelkast plaatst, moet u de deur zo kort
mogelijkopenen.

6- Houd de deksels van compartimenten met een verschillende temperatuur
afgesloten. (groentevak, koeler, etc...).

7- De pakking van de deur moet schoon en flexibel zijn.  Vervang de pakkingen
indien ze slijtage vertonen.

Conformiteitsinformatie
• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen een

bereik van 16°C – 43°C.
• Het apparaat werd ontworpen in conformiteit met de EN62552, IEC60335-1 /

IEC60335-2-24, 2004/108/EC normen.
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A) Koelgedeelte
B) Vriesgedeelte

1) Thermostaat
2) Glazen plateau van koelgedeelte
3) Glas boven de groentelade
4) Groentelade

 DEEL 7 DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE
COMPARTIMENTEN

5) Middenlade
6) Onderlade
7) Nivelleringsvoeten
8) Glasplaat

9) Flessenhouder
10) Bovenste plateau
11) Ijslade
12) Eierhouder

Deze presentatie is alleen bedoeld als informatie over de onderdelen van het apparaat.
Onderdelen kunnen afhankelijk van het toestelmodel variëren.




