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Belangrijke veiligheidsinstructies

•WAARSCHUWING: om gevaar
als gevolg van instabiliteit te
voorkomen, moet de
positionering of bevestiging van
het apparaat worden uitgevoerd
volgens de instructies van de
fabrikant.
•WAARSCHUWING: Houd de
ventilatieopeningen van het
apparaat vrij van obstakels.
•WAARSCHUWING: beschadig de
koelcircuitleidingen van het
apparaat niet.
•WAARSCHUWING: Gebruik geen
mechanische, elektrische of
chemische middelen behalve de
middelen aanbevolen door de
fabrikant om het ontdooiproces
te versnellen.
•WAARSCHUWING: Gebruik of
plaats geen elektrische
apparaten binnenin de
apparaatcompartimenten indien
deze niet het type zijn dat
uitdrukkelijk is goedgekeurd
door de Fabrikant.
•WAARSCHUWING: (indien
aanwezig) IJsmakers en/of
waterdispensers die niet
rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten,
mogen uitsluitend met
drinkwater worden gevuld.
•WAARSCHUWING: (indien
aanwezig) Automatische
ijsmakers en/of waterdispensers
moeten worden aangesloten op
een waterleidingnet dat

uitsluitend drinkwater levert, met
een waterdruk tussen 0,17 en
0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar).
Informatie: Dit apparaat bevat
geen CFK.
• Apparaten met Isobutaan
(R600a): isobutaan is een
natuurlijk gas dat geen
schadelijke invloed heeft op het
milieu, maar wel ontvlambaar is.
Zorg er daarom voor dat de
koelcircuitleidingen niet
beschadigd raken. Let vooral op
beschadigde leidingen die tot
het leegraken van het koelcircuit
leiden.
• C-pentaan wordt gebruikt als
blaasmiddel in het isolatieschuim
en is een licht ontvlambaar gas.
Ga zorgvuldig te werk bij het
weggooien.
• Dit apparaat is bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke en
gelijkaardige toepassingen zoals
- personeelskeukens in winkels,
kantoren en andere
werkomgevingen;
- cottages en door klanten in
hotels, motels en andere
residentiële omgevingen;
- bed- and breakfast
omgevingen;
- catering en soortgelijke nonretail toepassingen
• Bewaar geen explosieve stoffen
zoals aerosolspuitbussen met
een ontvlambaar drijfgas in dit
apparaat.
4

• Steek de stekker van het apparaat
in een geaard stopcontact:
het apparaat moet correct worden
aangesloten op een goedgekeurd
aardingssysteem.
• Gebruik voor de aansluiting geen
enkelvoudige/meervoudige
contactdozen of verlengsnoeren.
• Zorg er tijdens de installatie voor
dat het apparaat het netsnoer
niet beschadigt.
• Trek niet aan het netsnoer
• Het apparaat moet gehanteerd
en geïnstalleerd worden door
twee of meer personen.
• Installatie en onderhoud, inclusief
vervanging van het netsnoer,
moeten worden uitgevoerd door
de fabrikant of een
gekwalificeerde technicus aan de
hand van de aanwijzingen van de
fabrikant en conform de lokaal
geldende veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat
inclusief het netsnoer, behalve als
dit expliciet aangegeven wordt in
de gebruikershandleiding,
om gevaar te voorkomen.

• Dit apparaat mag worden
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
verminderde fysieke, sensorische
of mentale vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, indien ze
onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen
over het gebruik van het
apparaat en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen.
• Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden
uitgevoerd.
• Laat kinderen niet spelen met of
zich verstoppen binnenin het
apparaat om het risico te
vermijden dat kinderen vast
komen te zitten en verstikken.
• Het moet mogelijk zijn het
apparaat van het elektriciteitsnet
af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via
een veelpolige netschakelaar die
bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst conform
de nationale veiligheidsnormen.
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Milieutips
1. Verpakking
De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar
en zijn gemerkt met het recyclingsymbool
.
Leef de plaatselijke afvalverwerkingsreglementen
na. Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van
kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.

schappen te verwijderen zodat kinderen niet in het
apparaat kunnen klauteren en vast komen
te zitten.
Bij het afdanken van het apparaat moeten de
plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
worden opgevolgd door het in te leveren bij een
speciaal inzamelpunt Laat het apparaat niet
onbeheerd achter, ook niet voor een paar dagen,
aangezien het een potentieel gevaar vormt
voor kinderen.
Voor meer informatie over behandeling,
terugwinning en recycling van dit product kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit
product hebt gekocht.

2. Slopen/afdanken
Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op
de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming
• Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
gedistribueerd in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de Europese
Richtlijnen:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU en RoHS
2011/65/EU.
• Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
gedistribueerd in overeenstemming met de
voorschriften voor Ecodesign en Energielabel van
de EG-richtlijnen: 2009/125/EG en 2010/30/EU.

Het symbool
op het product of op de
begeleidende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet
worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor
de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Bij het afdanken van het apparaat
dient u het onbruikbaar te maken door de
stroomkabel af te snijden en de deuren en

Alvorens het apparaat te gebruiken
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen met
een beschrijving van het product en nuttig
advies om het meeste te halen uit uw
apparaat. Bewaar deze instructies voor
toekomstige referentie.

2. Wacht minstens twee uur alvorens het
apparaat in te schakelen, om zeker te stellen
dat het koelcircuit volledig efficiënt is.
3. Maak de binnenkant van het apparaat schoon
alvorens het te gebruiken.

1. Na het uitpakken van het apparaat controleert
u of het niet beschadigd is en dat de deur
goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur
vanaf de levering van het apparaat van
eventuele schade op de hoogte te
worden gesteld.
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Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
INSTALLATIE
• Zorg dat u de vloer (bijv. parket) niet beschadigt
tijdens het verplaatsen van het apparaat.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Installeer het apparaat op een vloer die
voldoende stevig is om het gewicht te dragen
en op een plaats die geschikt is voor de omvang
en toepassing van het apparaat.
• Het apparaat is bedoeld voor gebruik op
plaatsen waar de temperatuur binnen het
volgende bereik komt, conform de klimaatklasse
op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat
niet correct indien het lange tijd op een
temperatuur buiten het aangegeven bereik
wordt gebruikt.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T

• Eet geen ijsblokjes of ijslolly's onmiddellijk nadat
u deze uit de diepvriezer hebt gehaald omdat
deze koude brandwonden kunnen veroorzaken.
• Bij producten ontworpen voor gebruik met een
luchtfilter in een toegankelijke
ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn
aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Gebruik het koelkastcompartiment uitsluitend
voor het bewaren van verse levensmiddelen en
het diepvriezercompartiment uitsluitend voor het
bewaren van bevroren levensmiddelen, het
invriezen van verse levensmiddelen en het
maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen glazen containers met vloeistoffen
in het diepvriezercompartiment omdat ze
kunnen breken.
• Vermijd het bewaren van onverpakte
levensmiddelen in direct contact met interne
oppervlakken van de koelkast- of
diepvriezercompartimenten.
• “De lamp die in het apparaat wordt gebruikt is
specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en
is niet geschikt voor ruimteverlichting
(EC Richtlijn nr. 244/2009)”.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade aan
voorwerpen of letsel aan personen of dieren
die/dat veroorzaakt is door het niet in acht
nemen van bovenstaand advies en de
voorzorgsmaatregelen.

Omgevingst. (°C)
Van 10 tot 32
Van 16 tot 32
Van 16 tot 38
Van 16 tot 43

• Zorg dat de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
VEILIG GEBRUIK
• Bewaar geen benzine, ontvlambare vloeistoffen
of gas in de buurt van dit apparaat of andere
elektrische apparaten. De dampen kunnen
brand of explosies veroorzaken.
• De inhoud (niet toxisch) van de icepacks
(in sommige modellen) niet inslikken.

Tips voor energiebesparing
• Installeer het apparaat in een droge, goed
geventileerde ruimte, ver bij eventuele
warmtebronnen vandaan (bijv. radiator, fornuis,
etc.) en op een plek die niet aan direct zonlicht
wordt blootgesteld. Gebruik indien nodig een
isolatieplaat.
• Volg de installatie-instructies om voldoende
ventilatie te garanderen.
• Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde
van het product neemt het energieverbruik toe
en neemt de koelefficiëntie af.
• De binnentemperatuur van het apparaat kan
beïnvloed worden door de
omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt
geopend en de plaats van het apparaat. Bij het
instellen van de temperatuur moet rekening
gehouden worden met deze factoren.
• Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen
voordat ze in het apparaat geplaatst worden.
• Blokkeer de ventilator (indien aanwezig) niet met
levensmiddelen.
• Nadat de levensmiddelen in het apparaat zijn
geplaatst dient gecontroleerd te worden of de
deuren van de vakken goed sluiten, met name de
deur van het vriesvak.
• Beperk het openen van deuren tot een minimum.
• Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt
ontdooien in de koelkast. De lage temperatuur

•

•

•

•
•
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van de diepgevroren etenswaar koelt de
etenswaar in de koelkast.
Apparaten kunnen over speciale compartimenten
beschikken (vak voor verse etenswaar, Nul Graden
vak,...). Indien niet anders gespecificeerd in het
betreffende productboekje kunnen deze
compartimenten verwijderd worden en blijven
daarbij vergelijkbare prestaties behouden.
De positionering van de schappen in de koelkast
heeft geen invloed op het efficiënte
energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op
de platen geplaatst te worden om voor
voldoende luchtcirculatie te zorgen (de
verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken
en de afstand tussen de etenswaar en de
achterwand moet behouden blijven).
U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren
etenswaar vergroten door opslagmanden en,
indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te
verwijderen en daarbij een vergelijkbaar
energieverbruik behouden.
Een beschadigde afdichting dient zo snel mogelijk
vervangen te worden.
Producten van een hoge energieklasse zijn
uitgerust met een hoogrendementsmotor die
langer blijft werken, maar een laag
energieverbruik hebben. Maakt u zich dus geen
zorgen als de motor langere tijd blijft werken.

Elektrische aansluiting, alleen voor Groot-Brittannië en Ierland
Waarschuwing - dit apparaat moet geaard
worden
Vervanging van de zekering
Als de elektriciteitskabel van dit apparaat een
stekker met een zekering van het type BS 1363A
13 ampère heeft, vervang de zekering in dit type
stekker dan door een door de A.S.T.A.
goedgekeurde zekering voor het stekkertype BS
1362 en ga als volgt te werk:
1. Verwijder het zekeringsdeksel (A) en de
zekering (B).
2. Breng de vervangende 13A zekering in het
zekeringdeksel aan.
3. Breng beide aan in de stekker.
Belangrijk:
Na vervanging van een zekering moet het
zekeringdeksel weer worden teruggeplaatst;
als het zekeringdeksel kwijtraakt, mag de stekker
pas weer worden gebruikt nadat het juiste
vervangende deksel is aangebracht.
De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door
het gekleurde inzetstuk of de gekleurde woorden
in reliëf op de onderkant van de stekker.
Vervangende zekeringdeksels zijn verkrijgbaar bij
uw plaatselijke elektriciteitswinkel.
Alleen voor de Republiek Ierland
De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië
zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog

een derde type stekker en stopcontact gebruikt:
met 2 pinnen en zijdelingse aarding.
Stopcontact / stekker (geldig voor beide landen)
Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw
stopcontact, neem dan contact op met de
Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de
stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure
moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd
technicus, in overeenstemming met de instructies
van de fabrikant en de geldende
veiligheidsvoorschriften.

Het apparaat voor het eerst gebruiken
Sluit het apparaat op de netvoeding aan.
Bij modellen met elektronica kan een geluidssignaal hoorbaar zijn, wat betekent dat het
temperatuuralarm geactiveerd is: druk op de knop geluidsalarm uit. Breng het antibacteriële filter tegen
onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking.
Opmerking: Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-5 uur te wachten tot de juiste
opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt.

Onderhoud en reiniging van het apparaat
Maak het apparaat af en toe schoon met een zachte, niet-schurende
microvezeldoek die geen krassen op de oppervlakken maakt.
Het oppervlak mag niet gereinigd worden met producten die
schuurmiddelen bevatten of met schuur- of melaminesponzen of met
ongeschikte gereedschappen.
Het doekje kan gebruikt worden met of zonder
schoonmaakmiddelen. Als schoonmaakmiddelen worden gebruikt,
is het raadzaam om een oplossing van warm water en neutrale
reinigingsmiddelen te gebruiken die specifiek bedoeld zijn voor het
schoonmaken van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en
vermijd producten met een sterke zuurbasis of alkalinebasis, want ze kunnen het oppervlak aantasten.
Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u de binnenkant van de
afvoer in de achterwand van het koelkastcompartiment, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoon
te maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap (zie afbeelding). Trek de stekker uit het
stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
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Vervangen van het lampje of de LED(afhankelijk van het model)
Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Volg daarna de instructies op
basis van het type lampje voor uw product.
Vervang het lampje door een nieuw lampje met dezelfde specificaties, verkrijgbaar bij het Technische
Servicecentrum en erkende verkooppunten.
Lamptype 1)
Schroef het lampje linksom los om het te verwijderen,
zoals aangegeven in de afbeelding. Wacht 5 minuten
voordat u het apparaat weer aansluit.

Lampje

- traditioneel lampje (max. 25 W)
of
- LED-lampje (met dezelfde specificaties) alleen
verkrijgbaar bij het Technische Servicecentrum

Led-lampje

Lamptype 2)
Als het product is uitgerust met
Led-lampjes, zoals aangegeven in
de onderstaande afbeeldingen,
neemt dan contact op met het
Technische Servicecentrum indien
vervanging nodig is.
Led-lampjes gaan langer mee dan
traditionele lampjes, verbeteren het
zicht in het apparaat en zijn milieuvriendelijk.

Bij geen gebruik
Ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet en leeg, ontdooi (indien nodig) en reinig het apparaat.
Laat de deuren op een kier staan, zodat lucht in de compartimenten kan circuleren. Hierdoor voorkomt
u de ontwikkeling van schimmel en onaangename geuren.

Bij een stroomstoring
Houd de deuren gesloten, zodat de etenswaar zo lang mogelijk koel blijft. Vries gedeeltelijk ontdooide
etenswaar niet opnieuw in. Bij een langdurige stroomstoring is het mogelijk dat het blackout-alarm
geactiveerd wordt (bij producten met elektronica).

Koelkastcompartiment
In het koelkastcompartiment kunnen verse etenswaar en dranken bewaard worden.
Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt geheel automatisch plaats.
De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand van het koelkastcompartiment is een
teken van de automatische ontdooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens
in een bak, waar het verdampt.
Het product kan, afhankelijk van het model, uitgerust zijn met een speciaal “Nul Graden”-compartiment,
dat ideaal is om vers vlees en vis in te bewaren.
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Waarschuwing: reinig de koelkastaccessoires niet in een afwasmachine.
Opmerking: de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het
apparaat kan een invloed hebben op de interne temperatuur van de twee vakken. Stel de temperatuur
in aan de hand van deze factoren.
Opmerking: bij veel vocht in het koelkastcompartiment kan er condensvorming ontstaan, vooral op de
glasplaten. In dit geval wordt geadviseerd dat u vloeistoffen in open pannen afsluit (bijv. een pan
bouillon), etenswaar met een hoog watergehalte (bijv. groenten) in folie wikkelt en de ventilator
inschakelt (indien hiermee uitgerust).
De groenten- en fruitlade verwijderen (afhankelijk van het model)
Trek de lade zo ver mogelijk uit, til hem op en neem hem uit het koelkastcompartiment.
Om het verwijderen van de groenten- en fruitlade te vergemakkelijken, kunt u eerst de twee onderste
deurvakken leegmaken (en indien mogelijk verwijderen).
Ventilator en antibacterieel filter tegen onaangename geuren (afhankelijk van het model)
De ventilator zorgt voor een uniforme temperatuurverdeling in de compartimenten, zodat etenswaar
beter bewaard blijft en de vochtigheid verlaagd wordt. Zorg dat ventilatieopeningen niet geblokkeerd
worden. De ventilator kan handmatig worden in- en uitgeschakeld (zie de Beknopte Handleiding);
wanneer deze is ingeschakeld werkt het eventueel automatisch.

Diepvriescompartiment
Model met afzonderlijk diepvriescompartiment
In het diepvriescompartiment
kan diepgevroren etenswaar (gedurende de op de verpakking
aangegeven periode) bewaard en verse etenswaar ingevroren worden. De hoeveelheid verse etenswaar
die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in
het vriesvak in het diepvriescompartiment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende
ruimte rondom elke verpakking zodat de lucht kan circuleren. Geadviseerd wordt gedeeltelijk
ontdooide etenswaar niet opnieuw in te vriezen. Het is belangrijk om etenswaar zodanig te verpakken
dat het binnendringen van water, vocht of condens wordt voorkomen.
IJsblokjes maken
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik nooit puntige
of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.
De laden verwijderen (afhankelijk van het model)
Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze op en neem ze uit. Voor meer
opslagcapaciteit kan het diepvriescompartiment zonder de laden
worden gebruikt.
Zorg dat de deur goed gesloten wordt nadat de etenswaar op de
roosters/platen is geplaatst.

afbeelding 1

Modellen met een intern productcompartiment
In het diepvriescompartiment
kunt u ook verse etenswaar
invriezen. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan
worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.
Invriezen van verse etenswaar:
• schik de etenswaar op het rooster (indien aanwezig op
afbeelding 1), of direct op de bodem van het compartiment
(afbeelding 1 en afbeelding 2).
• plaats de etenswaar in het midden van het
compartiment
zonder dat dit met reeds ingevroren etenswaar in contact komt
en houd hierbij een afstand van ongeveer 20 mm aan
(afbeelding 1 en 2).
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afbeelding 2

Ontdooien van het diepvriescompartiment (afhankelijk van het model)
Bij ijsvrije modellen is het niet nodig ontdooiprocedures uit te voeren.
Bij andere modellen is de vorming van ijs normaal.
De hoeveelheid en snelheid van de ijsvorming varieert, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden
en hoe vaak de deur geopend wordt. Geadviseerd wordt vier uur voordat de etenswaar uit het
diepvriescompartiment verwijderd wordt de temperatuur lager in te stellen of de Quick Freeze-functie
(zie de Beknopte Handleiding), indien beschikbaar, in te schakelen om de conservering van de etenswaar
tijdens de ontdooifase te verlengen. Om het compartiment te ontdooien, schakelt u het apparaat uit en
verwijdert u de laden. Plaats de ingevroren etenswaar op een koele plek. Laat de deur open, zodat het ijs
kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een
absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen.
Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en droog zorgvuldig.
Schakel het apparaat weer in en plaats de etenswaar terug.

STOP FROST-SYSTEEM (afhankelijk van het model)
Het STOP FROST-SYSTEEM (beschikbaar afhankelijk van het model) vergemakkelijkt de
ontdooiprocedure voor het diepvriescompartiment. Het STOP FROST-accessoire (afbeelding 1)
is ontworpen om een deel van het ijs op te vangen dat in het diepvriescompartiment wordt gevormd
en kan eenvoudig verwijderd en gereinigd worden. Hierdoor is er minder tijd nodig om de binnenkant
van het diepvriescompartiment te ontdooien.
Om het ijs op het STOP FROST-accessoire te verwijderen, volgt u de hieronder aangegeven
reinigingsprocedure.

Procedure voor reiniging van het STOP FROST-accessoire
- Open de deur van het diepvriescompartiment
en verwijder de bovenste lade (afbeelding 2).
- Maak het STOP FROST-accessoire los
(afbeelding 3) en verwijder het accessoire
voorzichtig (afbeelding 4) om te voorkomen
dat dit op de glasplaat eronder valt.
Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk
te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te
verwijderen, maar ga verder met het volledig
ontdooien van het diepvriescompartiment.
- Sluit de deur van het diepvriescompartiment.
- Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te
spoelen onder stromend (niet heet)
water (afbeelding 5).
- Laat het accessoire droogdruppelen en droog
de kunststof onderdelen met een zachte doek.
- Breng het accessoire weer aan door het
achterste deel op de uitstekende delen getoond
in afbeelding 6-A te plaatsen en vervolgens de
hendel van het accessoire aan de klemmen
erboven vast te maken (afbeelding 6-B).
- Breng de bovenste lade weer aan en sluit de
deur van het diepvriescompartiment.
Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk
gereinigd worden zonder het hele
diepvriescompartiment te ontdooien.
Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te
reinigen, hoeft het diepvriescompartiment minder
vaak ontdooid te worden.
Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het STOP FROSTaccessoire.
11

“Nul Graden” compartiment (afhankelijk van het model)
Het “Nul Graden”-compartiment is specifiek ontworpen om
een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden
om verse etenswaar langer te kunnen bewaren
(bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten).

Het compartiment in- en uitschakelen
De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Om het compartiment in te schakelen, drukt u
de in de afbeelding getoonde toets langer dan
1 seconde in tot het symbool gaat branden.
Als het symbool brandt, betekent dit dat het
compartiment in bedrijf is. Druk de toets
nogmaals langer dan 1 seconde in om het
compartiment uit te schakelen.

Wilt u het compartiment volledig uitschakelen dan dient u de lade te verwijderen.
Voor de correcte werking van het “Nul Graden” compartiment moet er aan de volgende voorwaarden
zijn voldaan:
- het koelkastcompartiment is ingeschakeld
- de temperatuur is tussen +2 °C en +6 °C
- de lade is in het “Nul Graden”-compartiment aangebracht, zodat dit ingeschakeld kan worden
- er mag geen van de volgende speciale functies geselecteerd zijn: stand-by, koeling-uit, vakantie
(indien aanwezig); verwijder in dat geval de etenswaar hierin.
Opmerking:
- als het symbool bij inschakeling van het compartiment niet gaat branden dient u te controleren of de
lade goed geplaatst is; Als de storing aanhoudt bel dan het Technische Servicecentrum.
- als het compartiment ingeschakeld wordt en de lade geopend is, kan het symbool op het
bedieningspaneel automatisch uitgaan. Het symbool gaat weer branden wanneer de lade weer wordt
aangebracht
- ongeacht de status van het compartiment, kan een zacht geluid hoorbaar zijn; dit is normaal
- als het compartiment niet in bedrijf is, hangt de temperatuur in het compartiment af van de algemene
temperatuur van het koelkastcompartiment. In dat geval wordt geadviseerd fruit en groenten die niet
gevoelig zijn voor kou (bessen, appels, abrikozen, wortelen, spinazie, sla, etc.) hierin te bewaren.
Belangrijk: als het compartiment ingeschakeld is en er etenswaar met een hoog watergehalte
aanwezig is, is condensvorming op de platen mogelijk. Schakel in dat geval de functie tijdelijk uit.
Wees voorzichtig wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het “Nul Graden”compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het
koelkastcompartiment kunnen vallen.
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Het “Nul Graden”-compartiment verwijderen:
Voer de volgende stappen uit:
- om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste
deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert)
- schakel het compartiment uit
- verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien
- verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.
Opmerking: het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.
Om het “Nul Graden” compartiment opnieuw te gebruiken, plaatst u de witte kunststof plaat
voorzichtig onder het compartiment terug voordat u de lade aanbrengt en de functie weer inschakelt.
Voor een hogere opslagcapaciteit en een lager energieverbruik wordt aanbevolen het “Nul Graden”compartiment uit te schakelen en het compartiment te verwijderen.
Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een
oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt)
en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de
koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden
om de stroomtoevoer voor het compartiment te ontkoppelen.

Technisch servicecentrum
Voordat u contact opneemt met het Technische Servicecentrum:
Start het apparaat opnieuw om te controleren of de storing verholpen is. Indien dit niet het geval is,
ontkoppelt u het apparaat van het elektriciteitsnet en voert u de procedure na een uur nogmaals uit.
Neem contact op met het Technische Servicecentrum als uw apparaat, nadat u de controles in de
probleemoplossingsgids heeft uitgevoerd en het apparaat opnieuw heeft gestart, nog steeds niet naar
behoren werkt. Beschrijf hierbij duidelijk het probleem en vermeld:
• het type van de storing
• het model
• het type en serienummer van het apparaat (vermeld op het typeplaatje)
• het servicenummer (het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje aan de binnenkant van
het apparaat).

Opmerking:
Op dit apparaat kan de deur niet omgekeerd worden.
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