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Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat nog waardevolle materialen en mag
niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet
vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk
geldende voorschriften en wetten.

Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het
koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

• Apparaat onbruikbaar maken.
• Trek de stekker uit.
• Snijd het aansluitsnoer door.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. Breng
het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort
bijvoorbeeld het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels, en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen.
Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet
geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma,
laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG.
Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet geschikt
voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Klimaatklasse

Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z.
een minimale omgevingstemperatuur waaronder en een maximale
omgevingstemperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag
worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje.
Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

Klimaatklasse			

Omgevingstemperatuur

SN			
N			
ST			
T			

+10 °C tot +32 °C
+16 °C tot +32 °C
+16 °C tot +38 °C
+16 °C tot +43 °C

Overzicht van apparaat en uitrusting

Koelgedeelte

Boter- en kaasvak - Vario Box
Verplaatsbaar opbergvak
Verplaatsbare draagplateaus
Typeplaatje

Bedienings- en
controleelementen

BioFresh Plus lade

BioFresh lade

Vriesgedeelte

IJsblokjesmaker in
de lade
Diepvriesladen
Diepvriesplan

Stelpoten
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Stelpoot bij scharnier uitdraaien tot deze op de
vloer komt, daarna 90° verder draaien.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

• Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met
twee personen uit en stel het samen op.
• Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het
aansluiten - contact op met de leverancier.
• Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een
goede werking.
• Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de
stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak
de stekker vast.
• Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de
technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders
grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde
geldt voor het vervangen van het netsnoer.
• Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er
daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op
dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit
de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
• Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens
bij te kunnen.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met
fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet
over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een
persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik
van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht
uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Opstellen
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• Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het
fornuis, een radiator enz.
• De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Staat het apparaat
niet stabiel, verdraai dan met de bijgeleverde steeksleutel één of
meer stelpoten.
• Dek de ventilatieopeningen nooit af. Zorg altijd voor een goede
luchttoevoer en -afvoer!
• Plaats geen apparaten die warmte afgeven op het apparaat, bijv.
magnetron, broodrooster enz.
• De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm
EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten
zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen
ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het
apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel
vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
• Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via
een verlengkabel - gevaar voor oververhitting.

Aansluiten

Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats
moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. Het
typeplaatje vindt u links op de binnenwand. Het stopcontact moet
d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de
achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.

Het apparaat alleen via een correct geïnstalleerd randaarde
stopcontact aansluiten.

Afmetingen (mm)

• Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te
koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of
dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact
veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.

• Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op
nadat u het uit het apparaat genomen hebt. Extreem lage temperaturen
kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken.
• Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum
heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een
voedselvergiftiging kunt oplopen.
• Het apparaat is bedoeld voor het koelen, invriezen en bewaren van
levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het apparaat werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik (in de
horeca, detailhandel enz.) moeten de op de betreffende bedrijfstak
van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd.
• Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel
vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken
worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte
inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
• Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.

• Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte.
Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen
bereik van spatwater plaatsen.
• De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TLlampen)
in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en
niet geschikt als kamerverlichting.

Energie sparen

- Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een
fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden
b.v. de omgevingstemperatuur.
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Zet de levensmiddelen soort bij soort.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan. Rijpvorming wordt vermeden.
- Warme gerechten inleggen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.
- Wanneer het apparaat een dikke rijplaag heeft: apparaat ontdooien.
- Bij langere vakanties koelgedeelte legen en uitschakelen.
- Bij langere vakanties de vakantiefunctie gebruiken.
Stof doet het energieverbruik toenemen:
- de koelmachine met warmtewisselaar - metalen rooster aan de
achterkant van het apparaat - eens per jaar afstoffen.
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Bedienings- en
controleelementen

1 Temperatuurdisplay koelgedeelte
2 Temperatuurdisplay vriesgedeelte
3 Toets OK
4 Toets rechts
5 Toets links
6 Toets omhoog
7 Toets omlaag

Apparaat inschakelen

• Stekker in het stopcontact steken. Op
het display verschijnt de taalselectie.
• Met toets ➆ de cursor naar beneden,
met toets ➅ naar boven bewegen.
• De gewenste taal kiezen en met toets
➂ = "OK" bevestigen.
Het temperatuurdisplay ➀ toont de in het
koelgedeelte heersende temperatuur.

Hoofdmenu activeren:
Toets ➂ indrukken.

Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van de menupunten worden gekozen:

Opmerking: Door het indrukken van de toets ➄ kan het normale
temperatuurdisplay worden opgeroepen. Als er binnen 60 seconden
geen toets ingedrukt wordt, schakelt de elektronica automatisch
terug.
Het hoofdmenu bevat de volgende
punten:
KOELEN
Instellingen voor het koelgedeelte.

VRIEZEN
Instellingen voor het vriesgedeelte.

BEWAARTIJDEN
Opvragen van bewaartijden voor verschillende levensmiddelen.
EXTRA FUNCTIES
Veiligheids- en display-instellingen.

Menupunt KOELEN in het hoofdmenu
Het HOOFDMENU activeren.
De cursor op KOELEN zetten.

Toets ➂ indrukken - op het display verschijnt het menu voor KOELEN dat de
volgende punten bevat.
Het temperatuurdisplay ➁ (vriesgedeelte) toont
twee strepen (- -). Pas wanneer in het vriesgedeelte
een temperatuur van 0 °C of lager heerst, wordt
een waarde aangegeven.
Boven resp. onder de temperatuurdisplays staat
de ingestelde temperatuur.

Het apparaat koelt nu, totdat deze temperaturen in het koelgedeelte
resp. in het vriesgedeelte bereikt zal zijn.

TEMPERATUUR
Temperatuurinstelling in het koelgedeelte.

BIOFRESH PLUS
Temperatuurinstelling in de BioFresh
Plus lade.
SUPERCOOL
Supercool activeren.

HOLIDAY
Vakantieschakeling activeren.

AAN / UIT
Koelgedeelte uit- en inschakelen.

Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van deze punten worden gekozen.

TEMPERATUUR

Temperatuur in het koelgedeelte veranderen

De cursor op TEMPERATUUR zetten.
Toets ➂ indrukken.

Nu verschijnt een informatietekst m.b.t.
de aanbevolen temperatuur in het koelgedeelte.
Toets ➂ indrukken.

Daarna is op het display bovenaan de
actuele temperatuur en onderaan de
gewenste temperatuur te zien.

Met toets ➆ de temperatuur verlagen =
kouder, met toets ➅ de temperatuur
verhogen = warmer (bijv. +8 °C).

Met toets ➂ de nieuwe instelling overnemen of met toets ➄ de procedure zonder nieuwe instelling afbreken.
Wordt de instelling overgenomen, dan wordt de temperatuur in het
koelgedeelte nu op +8 °C ingesteld. Als de procedure afgebroken
wordt, schakelt de elektronica op het menu KOELEN terug.
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BIOFRESH PLUS

De temperatuur in de BioFresh Plus lade kan per soort levensmiddel worden ingesteld.
0 °C voor normale opslag
6 °C voor zuidvruchten
-2 °C voor zeevruchten

Meer informatie in het hoofdstuk BioFresh.

Temperatuur in de BioFresh
Plus lade instellen
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.

De cursor op BIOFRESH PLUS zetten.
Toets ➂ indrukken.

Daarna is op het display bovenaan de
actuele temperatuur en onderaan de
gewenste temperatuur te zien.
Met toets ➆ de temperatuur verlagen =
kouder, met toets ➅ de temperatuur
verhogen = warmer.

Met toets ➂ de nieuwe instelling overnemen of met toets ➄ de
procedure zonder nieuwe instelling afbreken.
De temperatuur in de BioFresh
Plus lade kan ook via het bedieningspaneel boven de lade
worden ingesteld.
Op de toets met de gewenste
temperatuur drukken.

HOLIDAY - VAKANTIESCHAKELING
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Bij langdurige afwezigheid kan het koelgedeelte door een eigen
regelcircuit worden bestuurd. Nadat de levensmiddelen eruit zijn
gehaald, kan de vakantieschakeling worden geactiveerd. Door
de constante temperatuur in het koelgedeelte wordt geurvorming
voorkomen, ook als de deur van het apparaat dicht blijft.

Vakantieschakeling activeren
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.

De cursor op HOLIDAY zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken. De informatietekst op het
display beschrijft, waartoe de vakantieschakeling dient.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het
display weer AAN en INFO staat.

De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken.
De vakantieschakeling is actief.
Op het display bovenaan staat het woord HOLIDAY.

Vakantieschakeling deactiveren:
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.
Het menu HOLIDAY activeren.

De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken. De vakantieschakeling is gedeactiveerd.

AAN / UIT

Koelgedeelte uit- en inschakelen
SUPERCOOL

Met SUPERCOOL heeft het koelgedeelte het hoogste koelvermogen. Deze stand is aan te bevelen wanneer er grote hoeveelheden
levensmiddelen snel moeten worden gekoeld.

SUPERCOOL activeren

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.

De cursor op SUPERCOOL zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken. De informatietekst op het display beschrijft, waartoe Supercool dient.
Opmerking m.b.t. informatieteksten:
Lange informatieteksten zijn op het
display op verscheidene pagina's ondergebracht. Met toets ➃ kan verder, met
toets ➄ weer teruggebladerd worden.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het
display weer AAN en INFO staat.

De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken. Supercool is actief.
Supercool deactiveert zichzelf automatisch na 6 uur.

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.

De cursor op AAN / UIT zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken. De informatietekst op het
display beschrijft het in-/uitschakelen
van het koelgedeelte.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het
display weer UIT en INFO staat.
De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken. Het koelgedeelte is
uitgeschakeld.

Opmerking: Als het koelgedeelte geruime tijd buiten werking
wordt gezet, moet na het verwijderen van alle levensmiddelen de
vakantieschakeling worden geactiveerd.
Als het koelgedeelte uitgeschakeld wordt, moet de koelruimte
worden schoongemaakt en de deur een spleet open blijven staan
om geurvorming te voorkomen.

Koelgedeelte weer inschakelen:
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.
Het menu AAN / UIT activeren.

De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken. Het koelgedeelte werkt weer.

Supercool voortijdig deactiveren:
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu KOELEN activeren.
Het menu SUPERCOOL activeren.

De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken. Supercool is gedeactiveerd.
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Menupunt VRIEZEN in het hoofdmenu
Het HOOFDMENU activeren.
De cursor op VRIEZEN zetten.

Toets ➂ indrukken - op het display verschijnt het menu voor VRIEZEN dat de
volgende punten bevat.

TEMPERATUUR
Temperatuurinstelling in het vriesgedeelte.
SUPERFROST
Superfrost activeren.

ICEMAKER
IJsblokjesmaker in- en uitschakelen.
AAN / UIT
Vriesgedeelte uit- en inschakelen.

Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van deze punten worden gekozen.

TEMPERATUUR
Temperatuur in het vriesgedeelte veranderen

De cursor op TEMPERATUUR zetten. Toets ➂ indrukken.

Nu verschijnt een informatietekst m.b.t.
de aanbevolen temperatuur in het
vriesgedeelte.

Superfrost activeren

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.

De cursor op SUPERFROST zetten. Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂ indrukken. De informatietekst
op het display beschrijft, waartoe Superfrost dient.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het display weer AAN en INFO staat.
De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken. Superfrost is actief.

• 24 uur wachten.
• Daarna de verse levensmiddelen erin
leggen.
- Superfrost wordt automatisch uitgeschakeld, afhankelijk van de ingevroren hoeveelheid (variërend van 30 tot
65 uur).

Superfrost voortijdig
deactiveren:

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.
Het menu SUPERFROST activeren.

De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken. Superfrost is gedeactiveerd.

Schakel Superfrost niet in

Toets ➂ indrukken.

- wanneer u reeds ingevroren diepvriesproducten in het apparaat
legt;
- bij het invriezen van minder dan 2 kg verse levensmiddelen per
dag.

Met toets ➅ de temperatuur verhogen
= warmer, met toets ➆ de temperatuur
verlagen = kouder (bijv. -20 °C).

ICEMAKER
IJsblokjesmaker activeren

Daarna is op het display bovenaan de
actuele temperatuur en onderaan de
gewenste temperatuur te zien.

Met toets ➂ de nieuwe instelling overnemen of met toets ➄ de procedure zonder
nieuwe instelling afbreken.

Wordt de instelling overgenomen, dan wordt de temperatuur in het
vriesgedeelte nu op -20 °C ingesteld. Als de procedure afgebroken
wordt, schakelt de elektronica op het menu VRIEZEN terug.

Aanwijzingen voor het invriezen

• Verpak levensmiddelen die u zelf invriest altijd in afgemeten porties.
Om deze porties meteen door en door te laten bevriezen, doet u
er goed aan de volgende maximale hoeveelheden per portie aan
te houden: fruit, groente: max. 1 kg, vlees: max. 2,5 kg.
• Breng in te vriezen levensmiddelen niet in contact met reeds
ingevroren producten. Leg uitsluitend droge verpakkingen in het
apparaat zodat ze niet aan elkaar kunnen vastvriezen.
• Noteer altijd datum en inhoud op de verpakkingen. Houd u aan
de maximale houdbaarheid.
• Vries geen flessen en pakken met koolzuurhoudende dranken in
aangezien deze kunnen exploderen.
• Ontdooien: Haal steeds slechts zoveel levensmiddelen uit het
apparaat als u direct nodig hebt. Verwerk eenmaal ontdooide
levensmiddelen zo snel mogelijk tot een gerecht.

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.

De cursor op ICEMAKER zetten. Toets
➂ indrukken.

Op het display verschijnt AAN/UIT.
Toets ➂ indrukken.
De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken. De informatietekst op het
display beschrijft, waarop bij het gebruik
van de ijsblokjesmaker moet worden
gelet.

!!! Voordat de ijsblokjesmaker ingeschakeld wordt, moet gegarandeerd zijn dat er water op het apparaat is aangesloten.
Inlichtingen hierover staan in de apart bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de ijsblokjesmaker!

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het display weer AAN en INFO staat.

De cursor op AAN zetten. Toets ➂ indrukken. De ijsblokjesmaker is ingeschakeld. Op het display verschijnt het
symbool dat erop wijst dat er ijsblokjes worden gemaakt.
Als de ijsblokjeslade vol is, wordt dit door een nieuw symbool op het display aangegeven.

Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt ontdooien: in de heteluchtoven, in de magnetron, bij kamertemperatuur, in de koelkast.

IJsblokjesmaker uitschakelen:

SUPERFROST

De cursor op AAN/UIT zetten. Toets ➂ indrukken.

De verse levensmiddelen moeten
zo snel mogelijk door en door bevroren worden. Hiervoor kunt u de
Superfrost-functie gebruiken.

Op het typeplaatje (zie onder "Invriescapaciteit") vindt u hoeveel
kilo verse levensmiddelen u binnen
24 uur mag invriezen.
34

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.
Het menu ICEMAKER activeren.

De cursor op UIT zetten. Toets ➂ indrukken.
De ijsblokjesmaker is uitgeschakeld.
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IJSBLOKJESFORMAAT

Menupunt BEWAARTIJDEN in het hoofdmenu

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.

Er wordt een informatietekst m.b.t. de bewaartijden van levensmiddelen getoond. Door het indrukken van de toets ➂ kan terstond
op het menu voor bewaartijden worden omgeschakeld. Na ca.
30 seconden schakelt de elektronica automatisch om op dit menu.

De grootte van de ijsblokjes kan door het instellen van de watertoevoertijd worden veranderd.

De cursor op ICEMAKER zetten.
Toets ➂ indrukken.
De cursor op IJSBLOKJESFORMAAT
zetten. Toets ➂ indrukken.
Op het display verschijnt bovenaan de
actueel ingestelde waarde en onderaan
de nieuwe waarde. De standaardinstelling is E 5.

Met toets ➆ de watertoevoertijd verlengen (E 6 - E 8). De ijsblokjes worden
groter.

Het HOOFDMENU activeren.
De cursor op BEWAARTIJDEN zetten. Toets ➂ indrukken.

Nu worden de namen van verschillende
levensmiddelgroepen aangegeven.

Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van deze
punten worden gekozen (bijv. VIS).
Toets ➂ indrukken.

Met toets ➅ de watertoevoertijd verkorten (E 4 - E 1). De ijsblokjes
worden kleiner.

Met toets ➂ de nieuwe instelling overnemen of met toets ➄ de
procedure zonder nieuwe instelling afbreken.

Opgelet!

De watertoevoertijd niet te lang instellen! De ijsblokjeshouder
in de ijsblokjesmaker zou overlopen.

TWISTCLEAN

De TWISTCLEAN-functie dient voor het reinigen van de ijsblokjesmaker.
Exacte informatie vindt u in het hoofdstuk Reinigen.

Op het display verschijnt een tabel met
letters van A tot Z. Deze staan voor de
beginletters van de gezochte levensmiddelen.

Met de pijltjestoetsen kan de cursor in de
tabel in alle richtingen worden bewogen.
De gewenste letter kiezen (bijv. "Z") en
toets ➂ indrukken.

AAN / UIT
Vriesgedeelte uit- en inschakelen
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.

De cursor op AAN / UIT zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken. De informatietekst op het
display beschrijft het in-/uitschakelen
van het vriesgedeelte.

Op het display verschijnt een lijst met
levensmiddelbenamingen, de cursor
staat op het eerste levensmiddel met
de beginletter "Z" (bijv. ZALM).

De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken. Het vriesgedeelte is
uitgeschakeld.

Toets ➂ indrukken.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het
display weer UIT en INFO staat.

Opmerking: Als het vriesgedeelte geruime tijd buiten werking wordt
gezet, dan moet de vriesruimte worden schoongemaakt en de deur
een spleet open blijven staan om geurvorming te voorkomen.

Opmerking: Als er een letter wordt
gekozen, die als beginletter niet in de
lijst aanwezig is, gaat de cursor naar de
dichtstbijzijnde letter.

Vriesgedeelte weer inschakelen:
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu VRIEZEN activeren.
Het menu AAN / UIT activeren.

De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken. Het vriesgedeelte werkt weer.

Op het display worden de aanbevolen
opslagtijden voor ZALM aangegeven.

De bewaartijden hebben betrekking op
de desbetreffende opslaglocatie.
KOELEN
BIOFRESH
VRIEZEN

Door het indrukken van de toets ➄ kan
op de levensmiddelgroepen worden
teruggeschakeld en een nieuw groep
worden gekozen. Door het indrukken
van een andere toets wordt naar het
temperatuurdisplay teruggeschakeld.
35

Menupunt EXTRA FUNCTIES in het
hoofdmenu
Het HOOFDMENU activeren.
De cursor op EXTRA FUNCTIES zetten.

Toets ➂ indrukken - op het display verschijnt het menu voor EXTRA
FUNCTIES dat de volgende punten bevat.
KINDERBEVEILIGING
Beveiliging tegen ongewenste bediening.

BIOFRESH
Corrigeren van de temperatuur in de
BioFresh lade.
BIOFRESH PLUS
Corrigeren van de temperatuur in de
BioFresh Plus lade.

NET@HOME
Aansturen van een interface (leverbaar
accessoire).
CONFIGURATIE
Instellingen van het display.

Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van deze punten worden gekozen.

KINDERBEVEILIGING
Kinderbeveiliging activeren

De cursor op KINDERBEVEILIGING
zetten.
Toets ➂ indrukken.
De cursor op INFO zetten.
Toets ➂ indrukken.

De informatietekst op het display beschrijft het doel van de kinderbeveiliging.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het
display weer AAN en INFO staat.
De cursor op AAN zetten.
Toets ➂ indrukken.

De kinderbeveiliging is geactiveerd. Op het display verschijnt het
symbool voor KINDERBEVEILIGING AAN
. Er kan niets worden ingesteld.
Als er een willekeurige toets ingedrukt wordt, verschijnt een informatietekst die de eerste stap voor het deactiveren van de kinderbeveiliging beschrijft.

Kinderbeveiliging deactiveren:

Toets ➂ gedurende 3 seconden ingedrukt houden - het hoofdmenu
wordt geactiveerd.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.
Het menu KINDERBEVEILIGING activeren.
De cursor op UIT zetten.
Toets ➂ indrukken.
De kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

BIOFRESH

De temperatuur kan in beide BioFresh laden indien gewenst licht
gecorrigeerd worden.
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.
De cursor op BIOFRESH zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INFO zetten. Toets ➂
indrukken.

De informatietekst op het display toont
het verstelbereik van BioFresh.

Toets ➄ zo vaak indrukken tot op het display weer INSTELLING en INFO staat.
De cursor op INSTELLING zetten.
Toets ➂ indrukken.
Op het display is bovenaan de actuele
instelling en onderaan de nieuwe instelling te zien.

Met toets ➅ de temperatuur verhogen = warmer (B 6 - B 9), met
toets ➆ de temperatuur verlagen = kouder (B 4 - B 1).
Met toets ➂ de nieuwe instelling overnemen of met toets ➄ de
procedure zonder nieuwe instelling afbreken.

Opmerking: Bij te lage instellingen (B 4 - B 1) worden onder bepaalde omstandigheden temperaturen onder nul bereikt. Oppassen
bij gevoelige levensmiddelen.

BIOFRESH PLUS

De instelling wordt op dezelfde manier verricht als onder het menupunt BIOFRESH. Het instelbereik loopt van U 1 - U 9.

NET@HOME

Het apparaat kan worden uitgerust met de afzonderlijk verkrijgbare
modules voor het HomeDialog systeem of de seriële interface
(RS 232). De modules zijn bij uw dealer verkrijgbaar.
Meer informatie op www.liebherr.com

CONFIGURATIE

In het configuratiemenu kan het display worden ingesteld.
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.

De cursor op CONFIGURATIE zetten. Toets ➂ indrukken - op het
display verschijnt het menu voor de CONFIGURATIE, dat de volgende punten bevat.
VERLICHTING
Instelling van de lichtintensiteit van het
display.
CONTRAST
Instelling van het displaycontrast.

TAAL
Instelling van de taal, waarin de menu's
aangegeven moeten worden.
Met de toetsen ➅ of ➆ kan één van deze
punten worden gekozen.
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VERLICHTING
Lichtintensiteit van het display

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.
Het menu CONFIGURATIE activeren.
De cursor op VERLICHTING zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INSTELLING zetten.
Toets ➂ indrukken.
Met de toetsen ➅ en ➆ kan de lichtintensiteit tussen stand 1 en 5 worden
ingesteld.
1 = display donker
5 = display licht

Toets ➂ indrukken.

CONTRAST

Bij deze selectie kan het contrast van de schrift t.o.v. de achtergrond
worden ingesteld.
Het HOOFDMENU activeren.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.
Het menu CONFIGURATIE activeren.

De cursor op CONTRAST zetten.
Toets ➂ indrukken.

De cursor op INSTELLING zetten.
Toets ➂ indrukken.

Met de toetsen ➅ en ➆ kan het contrast
tussen stand 1 en 10 worden ingesteld.
1 = contrast zwak
10 = contrast sterk

Toets ➂ indrukken.

TAAL
Taal instellen

Het HOOFDMENU activeren.
Het menu EXTRA FUNCTIES activeren.
Het menu CONFIGURATIE activeren.
De cursor op TAAL zetten.
Toets ➂ indrukken.

Op het display verschijnt de taalselectie.

Met de toetsen ➅ of ➆ de gewenste
taal kiezen.
Toets ➂ indrukken.
Alle menuteksten verschijnen nu in de
nieuw ingestelde taal

ALARMFUNCTIES

NL

De elektronica is met alarmfuncties uitgerust die bij ontoelaatbare
temperaturen of storingen worden geactiveerd.

Alarm > Temperatuur in vriesgedeelte te hoog

Als de temperatuur in het vriesgedeelte te hoog is, wordt dit op het
display aangegeven en het geluidssignaal weerklinkt.
Door het indrukken van de toets ➂ wordt
het geluidssignaal uitgeschakeld. Het
display gaat naar het temperatuurdisplay terug.

Op het display wordt het desbetreffende
alarm aangegeven:

> temperatuur te hoog
> stroomuitval

Dit geval kan optreden:
• wanneer er bij langdurig geopende
deur warme lucht in het apparaat
stroomt;
• na een langdurige stroomonderbreking;
• bij een defect van het apparaat.

Controleer in alle gevallen of er levensmiddelen opgedooid of
bedorven zijn. Blijft de alarmtoestand bestaan, wendt u zich a.u.b.
tot de technische dienst (zie alinea Storingen).

Alarm > Deur van het apparaat
open

Als één van de deuren van het apparaat
langer dan 60 seconden open staat,
wordt op het display DEUR SLUITEN
A.U.B. aangegeven (zowel voor KOELEN als VRIEZEN). Het geluidssignaal
weerklinkt.

Door het indrukken van de toets ➂ wordt
het geluidssignaal uitgeschakeld.

Nadat de deur gesloten is, verschijnt
op het display het normale temperatuurdisplay.

Alarm > Icemaker

Bij een gestoorde werking van de ijsblokjesmaker wordt op het
display het bijbehorende alarm aangegeven.

> WATERTOEVOER CONTROLEREN

> IJSBLOKJESBAKJE KAN NIET WORDEN GELEEGD
> SENSOR-STORING

> MECHANISCHE STORING
Het geluidssignaal weerklinkt.
Door het indrukken van toet ➂ wordt het geluidssignaal uitgeschakeld. Het display gaat naar het temperatuurdisplay terug. Op het
display wordt STORING ICEMAKER aangegeven.
Controleer of er een bedieningsfout aanwezig is (zie alinea
Storingen in de apart bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de
ijsblokjesmaker).
Als u de fout niet zelf kunt opheffen, gelieve u met de technische
dienst contact op te nemen.

Alarm > F1 tot F5

Als op het display F1 tot F5 verschijnt, is er een fout in het apparaat
aanwezig.
In dat geval gelieve u met de technische dienst contact op te nemen
(zie alinea Storingen).
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BioFresh-gedeelte

Uitvoering

De constante temperatuur van net boven 0 °C en de instelbare
luchtvochtigheid bieden optimale bewaaromstandigheden voor
de verschillende levensmiddelen.

De glasplaat omhoogheffen, de uitsparing
over het oplegvlak trekken en hoger of
dieper inzetten.

In het BioFresh-gedeelte kunt u levensmiddelen tot drie keer zo
lang bewaren als bij normale koeling.

Vochtigheid regelen:

• droog: klein vochtigheidssymbool schuif naar links duwen. Geschikt voor
droge of verpakte levensmiddelen,
bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst.

• vochtig: hoge relatieve luchtvochtigheid van ca. 90%, groot vochtigheidssymbool - schuif naar rechts duwen.
Geschikt voor onverpakt bewaarde
levensmiddelen met een hoge vochtigheidsgraad, vb. sla, groente en fruit.

Desgewenst kunt u de draagplateaus
verplaatsen.

Opbergvakken in de deur verplaatsen
- Druk het opbergvak omhoog (1) en neem
het naar voren weg. Zet het in de omgekeerde volgorde op de gewenste hoogte
terug (2).

- Desgewenst kunt u de flessenhouder
F verschuiven om te voorkomen dat de
flessen bij het openen/sluiten van de deur
kantelen.
De boxen kunnen worden uitgenomen en
zo op tafel worden gezet.

Opmerkingen
• Onverpakte dierlijke en plantaardige levensmiddelen apart bewaren en gesorteerd in de laden leggen. Als dit uit plaatsgebrek niet
mogelijk is, moeten zulke levensmiddelen worden verpakt. Houd
verschillende soorten vlees van elkaar gescheiden. Indien u het
vlees afzonderlijk verpakt, kunnen ziektekiemen zich minder snel
uitbreiden en voorkomt u vroegtijdig bederf.
• Niet in het BioFresh-gedeelte horen aardappels, kougevoelige
groente zoals komkommers, aubergines, avocado's, halfrijpe
tomaten, courgettes en kougevoelige zuidvruchten zoals ananas,
bananen, grapefruits, meloenen, manga's, papaya's, enz.

• Boxen omzetten: naar boven uitnemen en
op de gewenste plaats terugzetten.

BioFresh Plus lade

• Deksel afhalen: 90° openen en naar
boven losklikken.

De bovenste lade in het BioFresh-gedeelte heeft uitgebreide
temperatuurinstellingen. Bij een temperatuurinstelling van 0 °C
heersen dezelfde voorwaarden als in de onderste BioFresh lade.

De temperatuurinstelling voor
de bovenste BioFresh lade
wordt via het bedieningspaneel erboven uitgevoerd.
Op de toets met de gewenste
temperatuur drukken.

Opslag van zuidvruchten bij
6 °C.

De houdstang voor de boxen kan naar
boven weggenomen en op een andere
positie ingezet worden (bijv. ruilen met een
opbergvak).
Opgelet! De deksels van de boxen moeten
bij het sluiten van de deur gesloten zijn schadegevaar.

De halve glasplaten bieden
plaats voor hoge dozen. De bijgevoegde draagrails, afb. 1, op
de gewenste hoogte rechts en
links op de oplegnoppen steken.

Opslag van zeevruchten bij
-2 °C.

De glasplaten 1/2 overeenkomstig afb. 2 inschuiven. De
glasplaat 2 met aanslagrand
moet achteraan liggen!
Als u plaats voor hoge dozen
nodig heeft, moet u gewoonweg
de voorste halve glasplaat
voorzichtig onder de achterste
plaat schuiven, afb. 2.

BioFresh laden verwijderen
De lade er volledig uittrekken,
aan de achterkant optillen en eruit
nemen.

BioFresh laden plaatsen

De telescooprails helemaal uittrekken. De lade op de rails
plaatsen en er volledig inschuiven.
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Afb. 1

Afb. 2
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Binnenverlichting

Reinigen

Verder bevindt er zich een lichtlijst aan de onderzijde van de
koeldeur. Deze brandt, wanneer de vriesdeur geopend wordt om
de vriesruimte te verlichten.

• Als de zijwanden vuil zijn deze eerst reinigen met een normaal
in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
Vervolgens het bijgevoegde onderhoudsmiddel voor roestvrij
staal gelijkmatig in de slijprichting aanbrengen.

De binnenverlichting is rechts en links in het koelgedeelte en links
naast de BioFresh laden aangebracht. De verlichting brandt, wanneer de koeldeur geopend is.

Voorzichtig - laserstraling klasse 1M bij open afdekking, niet
rechtstreeks met optische instrumenten erin kijken. Uw ogen
kunnen schade oplopen.
De verlichting gaat uit, wanneer een van de deuren langer
dan 15 minuten is geopend.
Gelijktijdig weerklinkt het geluidssignaal.
Als een van de lichtlijsten niet
brandt, dan is deze lijst defect.
De verlichting mag uitsluitend
door de technische dienst of
door speciaal hiervoor opgeleid personeel vervangen
worden!

Diepvriesplan

Het diepvriesplan geeft de houdbaarheid in maanden voor enkele
symbolisch weergegeven producten.
De werkelijke houdbaarheid d.w.z. of
de kortste of de langste bewaartijd
van toepassing is hangt af van de
kwaliteit van de levensmiddelen, de
behandeling vóór het invriezen, en
de kwaliteit die u na het ontdooien
wenst. Voor de wat vettere levensmiddelen geldt steeds de kortste
bewaartijd.

Koudeaccu's

Bij stroomuitval voorkomen de bijgevoegde
koudeaccu's dat de temperatuur in de
vriesruimte te snel oploopt - de kwaliteit
van de levensmiddelen blijft langer
bewaard.
Wilt u ingevroren levensmiddelen bij
een eventuele storing zo lang mogelijk
kunnen bewaren, leg dan de accu's in de
bovenste lade direct op de ingevroren levensmiddelen.

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit
het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen
eruit schroeven resp. laten aanspringen.

• Deuroppervlakken uitsluitend met een schone, zachte, zonodig
licht vochtige doek (water + afwasmiddel) reinigen. Optioneel
kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.
- Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcentreerde
reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand,
chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.
• Reinig de binnenruimte van het apparaat en de delen van het
interieur met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is
toegevoegd.
Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
Gevaar voor beschadiging en verwonding.

• Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.
• Maak alles goed droog met een doek.
• Reinig de dooiwater-afvoeropening in de koelruimte met een spits
hulpmiddel, bijv. een wattenstaafje.
• Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

IJsblokjesmaker reinigen

De ijsblokjeslade moet leeggemaakt en ingeschoven zijn.
Het HOOFDMENU activeren.

De menupunten VRIEZEN - ICEMAKER - TWISTCLEAN na
elkaar activeren.

De cursor op INFO zetten. Toets 3 indrukken.

De informatietekst op het display beschrijft
het gebruik van de TwistClean functie.
Toets 5 zo vaak indrukken tot op het display weer STARTEN en INFO staat.

De cursor op STARTEN zetten. Toets 3
indrukken.
Op het display verschijnt onderaan
 WISTCLEAN, de ijsblokjesmaker beT
weegt naar de reinigingspositie.

Wanneer TWISTCLEAN op het display dooft: ijsblokjeslade wegnemen en met warm water en een beetje afwasmiddel schoonmaken.
IJblokjeslade weer plaatsen.

Laat de ijsblokjesmaker in deze positie uitgeschakeld of schakel
hem via HOOFDMENU - VRIEZEN - ICEMAKER - AAN weer in.

Ontdooien

Koelgedeelte

Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Het vrijkomende water
stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de
vrijkomende warmte van de compressor.

Vriesgedeelte

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat het apparaat automatisch
wordt ontdooit.
Het vrijkomende vocht slaat op de verdamper neer, wordt periodiek
ontdooid en verdampt.
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Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

• Het apparaat werkt niet. Controleer:
– of het apparaat is ingeschakeld;
– of de stekker goed in het stopcontact zit;
– of de zekering in de meterkast nog goed is.
• Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:
– of het apparaat stabiel staat;
– of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende
aggregaat aan het trillen worden gebracht. Let wel dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te voorkomen zijn.
• De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur
instellen");
– of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat
gelegd werden;
– of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
– of de ventilatie in orde is;
– of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.
Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf
verhelpen kunt, contact op met
de dichtstbijzijnde technische
dienst van de leverancier van
het apparaat. Geef de volgende
gegevens op het typeplaatje
door: de typeaanduiding 1, het
servicenummer 2 en het apparaatnummer 3. Het typeplaatje
bevindt zich aan de linker binnenkant.

Draairichting deur veranderen

De wisseling van de deurscharniering mag alleen door opgeleid
vakpersoneel worden doorgevoerd.
Voor de ombouw zijn twee personen noodzakelijk.

Attentie! Alvorens de deur om te zetten de stekker uit
het stopcontact trekken.
1. Bovenste deur openen, de
deurafdekking loskoppelen
en naar links draaien.

1.
Rechtsboven

5.

2. Deurafdekking naar beneden
hangen.
3. De rode veiligheidsbeugel op
het scharnier plaatsen.
4. Afdekking aan de linker kant
ca. 5 mm naar voren trekken.

4.
3.

2.

5. Pen verwijderen.

Inbouw in het keukenblok

Om het apparaat aan de hoogte van het keukenblok aan te passen
kunt u er een opbouwkast 1 op plaatsen.

Houd achter de gehele
breedte van de opbouwkast
een ventilatieruimte van ten
minste 50 mm diepte vrij
voor de toevoer en afvoer
van lucht. De ventilatieruimte moet een minimale
doorsnede van 300 cm²
hebben.

Plaatst u het apparaat met
de scharnierkant naast een
muur 4 neem dan een afstandlijst (breedte ongeveer
50 mm) tussen kast en muur
op. Dit in verband met het
uitsteken van de deurgreep
bij een geopende deur.

6. Bovenste deur ver openen
en afdekkingen eraf nemen.

6.

7. De afdekkingen links en in
het midden verwijderen.

7.

1 opbouwkast
2 koel-vriescombinatie
3 keukenmeubel
4 muur

Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel
het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen
in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur
open staan om geurvorming te voorkomen.
Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.
De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van
alle typen en modellen. Hebt u er daarom a.u.b. begrip voor dat wij
wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.
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9.

Rechtsboven
8. Stekker eruit trekken en de kabel uit de geleiding nemen.
9. Afdekking van het bovenste
deurlager halen en de deur eraf
schroeven.

8.

NL

18.

11.

10. Houder voor de deuropvanger omzetten.

10.

11. Afdekplaatje op de tegenzijde omzetten.

Apparaat midden rechts
18. Middelste lagerpen uittrekken.
19. Onderste deur afnemen.

19.

Apparaat midden
20. Scharnier eraf schroeven.

12.

Rechtsonder
12. Afdekking eraf halen.

22. Scharnier 180° gedraaid
weer vastschroeven.

13. Onderste deur openen en
deurafdekking loskoppelen.

15. De rode veiligheidsbeugel
op het scharnier plaatsen.

20.

22.

Apparaat midden links
23. Lagerbus uittrekken, 180° draaien en weer opsteken.

13.

Rechtsonder
14. Deurafdekking naar links
draaien.

21.

21. Afdekplaatje op de tegenzijde omzetten.

15.
16.

23.

25.

Rechtsonder
24. Apparaat lichtjes naar achteren kantelen en de stelpoot eraf schroeven.
25. Lagerpen afnemen.
26. Scharnier eraf schroeven.

16. Pen verwijderen.

14.
26.

24.

27.
27. Houder voor de deuropvanger aan
het scharnier omzetten.

17. Onderste deur ver openen
en afdekking eraf nemen.

28. Afdekdeel op de tegenzijde omzetten.

17.

28.
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Apparaat onder
29. Afdekplaatje op de tegenzijde
omzetten.
30. Scharnier vastschroeven.

38.

29.

Beide deuren
38. Afstandshouder 180° draaien en aan
de andere kant weer aanbrengen.

30.

39.

39. Deuropvanger 180° draaien en aan de
andere kant weer aanbrengen. Vervolgens beide delen vastschroeven.
Linksonder
31. Apparaat lichtjes naar achteren
kantelen, pen aanbrengen en met
de stelpoot vastschroeven.

Linksonder
40. Onderste deur op lagerpen plaatsen.

40.

31.

Beide deuren
32. Drukplaatjes vooraan loshalen
en wegduwen.
33. Deurgrepen en stopjes op de
tegenzijde omzetten.

41.

Apparaat midden links

33.

41. Middelste lagerpen insteken.

32.

Linksonder

34.

42. Deurafdekking boven het scharnier
van de deuropvanger aanbrengen.

34. Afscherming van beide
deurafdekkingen omzetten.

42.
43.

Linksonder

Beide deuren

36.

35. Schroef eruit draaien.
36. Deuropvanger er rechts uitdraaien, naar
rechts trekken en wegnemen.
37. Afstandshouder naar links schuiven en
wegnemen.
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35.

43. Scharnier van de deuropvanger naar de houder brengen
en de pen erin steken.

37.

44. De rode veiligheidsbeugel
eraf halen.
45. Deurafdekking naar links
draaien en aan de deur vastklikken.

44.

45.

NL

Linksonder

Linksboven

46. Afdekking vastklikken.

53.

53. Deur vastschroeven en afdekking vastklikken.

46.

54. Stekker insteken en de kabel in
de geleiding plaatsen.

54.
Koeldeur

48.

47. Stekker aftrekken.
48. Scharnier met behulp van
een schroevendraaier van
beneden uitschuiven en compleet met de kabel uit de deur
verwijderen.

Linksboven

56.

55. Afdekking vastklikken.

55.

56. Deurafdekking boven het scharnier van de deuropvanger aanbrengen.

47.

Linksboven

49.

Koeldeur
49. Stopje met een schroevendraaier
langs onderen uitschuiven en op de
andere kant omzetten.

58.

57. Afdekking aan de rechter
kant ca. 5 mm naar voren
trekken.
58. Scharnier van de deuropvanger naar de houder brengen
en de pen erin steken.

59.

57.

59. De rode veiligheidsbeugel
eraf halen.

Koeldeur

50. De kabel van het scharnier op
de andere kant inrijgen en het
scharnier plaatsen.

Linksboven

50.

60. Deurafdekking naar links draaien en aan de deur vastklikken.

60.

51. Stekker insteken. Kabel in de
geleiding leggen.

51.
Rechtsboven
61. Afdekkingen vastklikken.

Apparaat midden links
52. Bovenste deur op de pen plaatsen.
De deur moet daarbij ca. 90° geopend zijn.

61.

52.

62. Het apparaat op de opstellingsplaats
in zijn definitieve positie brengen.
Stelpoot er aan het onderste scharnier
uitdraaien, tot hij op bodem rust, dan
90° verder draaien.

62.
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