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GEBRUIKERSHANDLEIDING 
Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik 
van dit apparaat en bewaar hetvoor toekomstig gebruik.
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Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/35/EU en 
2014/30/EU en 2009/125/EC en EC.643/2009 en 2002/96/EC 
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bedoeld voor gebruik door 
personen (waaronder 
begrepen kinderen) met 
verminderde fysieke, 
zintuiglijke vermogens of een 
gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij dit onder 
toezicht gebeurt van een voor 
hun veiligheid 
verantwoordelijke persoon of 
tenzij zij van een dergelijke 
persoon instructie hebben 
ontvangen over het gebruik 
van het apparaat. Kinderen 
mogen niet met het apparaat 
spelen. Door de gebruiker uit 
te voeren reiniging en 
onderhoud mogen niet 
worden gedaan door kinderen 
zonder toezicht. 

 Houd alle 
verpakkingsmateriaal buiten 
het bereik van kinderen, daar 
er gevaar voor verstikking 
bestaat. 

 Als u het apparaat 
afdankt trek dan de stekker uit 
het stopcontact, snij de 
voedingskabel door (zo dicht 
mogelijk bij het apparaat) en 
verwijder de deur om te 

voorkomen dat kinderen een 
elektrische schok krijgen of 
zichzelf in het apparaat 
opsluiten. 
Als dit apparaat, dat voorzien 
is van een magnetische 
deursluiting, een ouder 
apparaat vervangt, dat 
voorzien is van een veerslot 
(slot) op de deur of het deksel, 
zorg er dan voor dat u het slot 
onbruikbaar maakt voordat u 
het oude apparaat 
weggooit.Dit voorkomt dat 
kinderen er in opgesloten 
kunnen raken 
Algemene Veiligheid

 WAARSCHUWI
NG — Dit apparaat 
is bedoeld voor 
gebruik in 
huishoudelijke en 
soortgelijke
toepassingen zoals 

- personeel keuken gebieden 
in winkels, kantoren en 
andere werkomgevingen; 
- boerderijen en door klanten 
in hotels, motels en andere 
residentiële soort omgevingen; 
- bed and breakfast type 
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omgevingen;
- catering en dergelijke niet-
retail-toepassingen. 

 WAARSCHUWING — 
Bewaar geen explosieve 
stoffen zoals spuitbussen met 
een brandbare drijfgas in dit 
apparaat. 

 WAARSCHUWING — 
Indien het netsnoer 
beschadigd is, mag het om 
gevaar te voorkomen 
uitsluitend worden vervangen 
door een erkende 
onderhoudsdienst of 
gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

 WAARSCHUWING — 
Houd de ventilatieopeningen 
altijd vrij van obstructies; dit 
geldt zowel voor losstaande 
als ingebouwde modellen. 

 WAARSCHUWING — 
Gebruik geen mechanische 
hulpmiddelen of kunstgrepen 
om het ontdooiproces te 
versnellen , tenzij ze van het 
type zijn dat door de fabrikant 
is aanbevolen. 

 WAARSCHUWING — 
Beschadig het koelcircuit niet. 

 WAARSCHUWING — 
Gebruik geen elektrische 
apparaten in de voedsel 
opbergvakken van het 
apparaat, tenzij ze van het 
type zijn dat door de fabrikant 
is aanbevolen. 

 WAARSCHUWING — Het 
koelmiddel en vloeibare gas 
van de isolatie zijn licht 
ontvlambaar. Wanneer u het 
apparaat afvoert, doe dit dan 
alleen bij een erkend 
inzamelpunt. Niet aan vuur 
blootstellen. 
Koelmiddel
Het koelmiddel isobutaan 
(R600a) bevindt zich in het 
koelcircuit van het 
apparaat,dit is een natuurlijk 
gas dat weliswaar 
milieuvriendelijk is, maar ook 
uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen 
van het koelcircuit tijdens 
transport en installatie van het 
apparaat niet beschadigd zijn 
geraakt.
Het koelmiddel isobutaan 
(R600a) is ontvlambaar
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Let op: 
brandgevaar

Indien het koelcircuit 
beschadigd is: 
- open vuur en 
ontstekingsbronnen vermijden. 
- de ruimte waar het apparaat 
zich bevindt grondig 
ventileren. 
Het is gevaarlijk om 
wijzigingen aan te brengen in 
de specificaties of dit product 
op enigerlei wijze te 
modificeren. Een beschadigd 
netsnoer kan kortsluiting, 
brand en/of een elektrische 
schok veroorzaken. 

Electrische
veiligheid

1. Het netsnoer mag niet
verlengd worden.. 
2. Verzeker u ervan dat de
stekkerniet platgedrukt of 
beschadigd wordt door de 
achterkant van het apparaat. 
Een platgedrukte of 
beschadigde stekker kan 
oververhit raken en brand 
veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de
stekker van het apparaat kunt 
bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek
hem dan niet in het 
stopcontact. Dan bestaat er 
een risico op een elektrische 
schok of brand. 
6. U mag het apparaat niet
gebruiken zonder het 
afdekkapje (indien van 
toepassing) van het lampje. 
7. De koelkast wordt alleen
toegepast met 
stroomaansluiting van 
eenfase wisselstroom van 
220~240V/50Hz. Indien 
fluctuatie van de spanning in 
de wijk van de gebruiker zo 
groot is dat de spanning 
hoger is dan de 
bovenstaande strekking, 
veiligheidshalve, dient de AC 
automatische
spanningsregelaar van meer
dan 350W weer worden 
ingeschakeld naar de 
koelkast. De koelkast moet 
gebruik maken van een 
speciaal stopcontact in plaats 
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in dat geval de verpakking 
niet weg. 

 Wij adviseren u om 4 uur 
te wachten voordat u het 
apparaat aansluit, dan kan de 
olie terugvloeien in de 
compressor. 

 Rond het apparaat dient 
adequate luchtcirculatie te zijn, 
anders kan dit tot 
oververhitting leiden. Om 
voldoende ventilatie te 
verkrijgen de instructies met 
betrekking tot de installatie 
opvolgen.

 De achterkant dient zo 
mogelijk tegen een muur 
geplaatst te worden, teneinde 
te voorkomen dat hete 
onderdelen (compressor, 
condensator) aangeraakt 
kunnen worden en 
brandwonden veroorzaken. 

 Het apparaat mag niet 
vlakbij radiatoren of 

kooktoestellen geplaatst 
worden.

 Verzeker u ervan dat de 
stekker bereikbaar is nadat 
het apparaat geïnstalleerd is. 
Onderhoud

 Alle elektrotechnische 
werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van onderhoud aan 
het apparaat, dienen 
uitgevoerd te worden door 
een gekwalificeerd elektricien 
of competente persoon. 

 Dit product mag alleen 
worden onderhouden door 
een erkend 
onderhoudscentrum en er 
dient alleen gebruik te worden 
gemaakt van originele 
reserveonderdelen.
1 Als het apparaat is Frost 
Free.
2 Als het apparaat een 
vriesvak bevat. 
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Konstant

10mm

• Zet uw apparaat op een droge plaats om hoge 
vochtigheid te voorkomen.
• Houd het apparaat uit direct zonlicht, regen of 
vorst. Zet het apparaat niet in de buurt van warmte 
bronnen zoals kachels of haarden.

Nivellering van het apparaat

• Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in 
het achterste gedeelte van het apparaat, kunnen 
de onderste voetjes worden aangepast. U kunt 
deze handmatig of met behulp van een passende 
sleutel aanpassen.
• Kantel de bovenkant ongeveer 10 mm naar 
achteren of draai de verstelvoetjes 0,5 ° om de 
deuren zelf te laten sluiten.

•Telkens als u het apparaat wilt verplaatsen, moet 
u niet vergeten om de voet weer omhoog te 
draaien zodat het apparaat vrij kan rollen. Stel het 
apparaat opnieuw in na verplaatsing.
Let op! De rollen, die geen zwenkwielen zijn, 
mogen alleen worden gebruikt voor vooruit of 
achteruit bewegen. Het zijwaarts verplaatsen van 
de koelkast kan uw vloer en de rollen beschadigen.
Flipper klepplaat
•Voordat u de koelkast sluit, moet de flipper 
klepplaat juist geplaatst zijn om de deur goed te 
laten sluiten. Zie afbeeldingen hieronder:

Correct Niet correct

Opmerking: Het is normaal dat de flipper klepplaat 
heet aanvoelt, omdat er een verwarmer in de 
klepplaat geïnstalleerd is om condensvorming te 
voorkomen.
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Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
+10℃ tot +32℃
+16℃ tot +32℃
+16℃ tot +38℃
+16℃ tot +43℃
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1.Middelste plateau
2.Flip Klapboard
3.Flessenrek
4.Deksel verslade
5.Verslade
6.LED verlichting
7.Schap
8.Temperatuur instelling

glij-blok
9.Bovnste vriesvak
10.Bovenste vriezerdeur
11.Vriezer salver
12.Vriezer plateau
13.Onderste vrieslade
14.Onderste vriezerdeur
15.Ijsblokjes lade
16.Verstelbare voetjes
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Alle knoppen zijn vergrendeld met het pictogram 
"     " dat verlicht is, druk gedurende 3 seconden 
op deze "     " knop om ze te ontgrendelen en het 
pictogram "      " zal veranderen naar  "      ".

• uper cool schakelt automatisch uit na  uur en 

4. Super Freeze
Super Freeze brengt de temperatuur in 
de vriezer snel omlaag, waardoor 
voedsel sneller bevriest. Dit houdt 
vitaminen en voedingsstoffen in vers 
voedsel vast en houdt het langer vers.
• Wacht ongeveer 24 uur als u de maximale 
hoeveelheid voedsel wilt invriezen.

de koelkast temperatuurinstelling geeft -25°C aan.
26



Indien de koelkast- of vriezerdeur langer dan 2 
minuten geopend is, zal er een alarm te horen 
zijn en de koelkast of vriezer zal “ dr ” op het 
bedieningspaneel weergeven. Mocht het 
deuralarm afgaan, zal een zoemer 3 keer per 1 
minuut te horen zijn en zal na 8 keren 
automatisch stoppen of totdat de deur gesloten 
wordt.

Gebruik van uw apparaat

5. Vakantie
Indien u voor langere tijd weg gaat kunt u 
het beste de vakantiefunctie activeren.

• Wanneer de vakantiefunctie is geactiveerd, wordt 
de temperatuur van de koelkast wordt automatisch 
overgeschakeld naar 15 °C om energieverbruik te 
beperken.
Belangrijk! Bewaar gedurende deze tijd geen 
voedsel in de koelkast.
6. Kunstmatige intelligentie
Wanneer deze functie is geactiveerd, 
wordt de temperatuur van het apparaat 
automatisch aangepast.
Opmerking: Als u de functie die u hebt 
geselecteerd wilt uit schakelen, drukt u gewoon de 
knop "Room" en stelt u naar behoefte de 
temperatuur van het corresponderende 
compartiment in.

7. Deuralarm

• Voorkom dat de deur voor langere tijd openstaat 
bij gebruik van het apparaat om energie te 
besparen. Het deuralarm kan uitgezet worden 
door de deur te sluiten.

1. Gebruik van uw koelcompartiment
De koelkastcompartiment is geschikt voor het 
bewaren van fruit en groenten. Verpak hierin 
te bewaren voedsel om te voorkomen dat 
vocht verloren gaat of in andere 
voedingsmiddelen 
terecht komt.
Let op! Sluit nooit de koelkastdeur terwijl de 
schappen, crisper en/of telescopische 
geleiders zijn uitgeschoven. Hierdoor kunnen 
deze en de koelkast beschadigd worden.
Deurrekken
• De deurrekken bestaande uit afgedekte 
zuivelrekken, middenrekken, wijnrekken en 
bodemrekken zijn geschikt voor het bewaren 
van eieren, geblikte vloeistoffen, gebottelde 
dranken en verpakt voedsel.
• Het middelste deurrek kan naar behoefte op 
verschillende hoogtes geplaatst worden. Neem 
het voedsel er uit voordat u het deurrek verticaal 
omhoog tilt.

Opmerking: Alle rekken en afdekkingen 
zijn volledig uitneembaar voor reiniging.
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Legplaten
• Er bevinden zich drie uitneembare glazen 
plateaus in de koelruimte.

• Wanneer u de verwijderbare platen er uit neemt, 
trek u ze voorzichtig naar voren totdat de plaat van 
de geleiders los komt. Zorg ervoor dat er geen 
obstakels achter zijn en duw de plaat voorzichtig 
terug in positie als u deze terugplaatst.

de geleiders los komt. Zorg ervoor dat er geen 
obstakels achter zijn en duw de plaat voorzichtig 
terug in positie als u deze terugplaatst.

• Het multifunctionele wijnrek kan voor het 
bewaren van zowel eieren als wijnflessen worden 
gebruikt.

Opmerking: Geldt uitsluitend voor bepaalde modi.

trek u 

Wijnrek

• U kunt de temperatuur van het verslade in drie 
modi wijzigen,"Fridge","Chill" en "Fresh". Dit 
betekent dat u drankjes en levensmiddelen onder 
geschikte temperatuur kunt bewaren.
Opmerking: De "Fresh" optie is ongeveer 2-3°C 
lager dan in de koelkastruimt. Bij  een bepaalde 
modus, worden de levensmiddelen lichtjes 
ingevroren.

Crispers
• De crisper, op telescopisch uitschuifbare 
geleiders gemonteerd, is voor het bewaren van 
groenten en fruit.
• Om de crispers te verwijderen, trekt u ze naar 
voren en tilt ze van de geleiders af. Vergeet niet 
om eerst het voedsel uit de crisper te halen. 
Duw de geleiders helemaal terug, nadat u de 
lades verwijderd hebt.

2. Uw vriezerlade gebruiken
• De vriezerladen zijn geschikt voor het bewaren 
van voedingsmiddelen die bevroren dienen te 
worden, zoals vlees, ijs en andere 
voedingsmiddelen.
De laden
• De laden zijn op telescopische 
verlengingsgeleiders gemonteerd en kunnen 
worden verwijderd op dezelfde manier als de 
crispers in het koelkastcompartiment.
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• Het wordt gebruikt om vis, vlees en andere 
erodeerbare levensmiddelen op te slaan.

• Dit geldt uitsluitend voor bepaalde modi.

Koelkast   Koel  Vers

Lade

Vriezerblad
 Het vriezerblad is geschikt voor het bewaren van •

voedsel van klein formaat dat bevroren dient te 
worden.
• Als u dit wilt verwijderen om ruimte te besparen, 
tilt u dit op door de twee zijkanten stevig vast te 
pakken en het eruit te trekken. Om terug te zetten, 
doet u het tegenovergestelde.
Let op! Zorg ervoor dat flessen niet in de vriezer 
bewaard worden omdat bevriezing tot het breken 
van de flessen kan leiden.

Gebruik van de vriesruimte
Er is een metalen plateau in het midden van de 
bovenste en onderste laden.Indien u meer 
levensmiddelen moet bewaren, kunt u de 
bovenste en onderste laden uitnemen. U kunt de 
levensmiddelen, direct op het metalen plateau 
plaatsen.
Uitnemen van de vrieslade
Als u de vrieslade moet uitnemen, verwijder het 
tegelijketijd met de deur. Vervolgens kunt u de 
lade van de deur verwijderen.

Monteren van de vrieslade
Zet als eerste de lade op de geleiders aan de zijde 
van de deur. 
Vervolgens monteert u de deur op de behuizing. 
Zorgt u ervoor dat de beugels van de deur op de 
wielen van de geleiders worden geplaatst, zoodat 
u dez gemakkelijk kun inschuiven.

Geleiders

Beugels

Lade

Vriezerblad

Het uitbreiden van de ruimte in de vriezer
Indien nodig, kunt u de railverbinding pole 
verwijderen van de bovenste vriezerdeu om in 
korte tijd de ruimte in de vriezer uit te breiden.
1. Draai de vaste houders aan beide zijden, de 
houder kan uit de railverbinding pole worden 
genomen. 
2. De railverbinding naar één zijde trekken, en 
vervolgens volledig uittrekken naar de andere 
zijde.



Energiebesparende tips
Wij raden u aan de onderstaande tips te volgen 
om energie te besparen.
• Probeer te vermijden de deur voor langere tijd 
open te laten om energie te besparen.
Zorg dat het toestel uit de buurt staat van 
warmtebronnen (Direct zonlicht, elektrische oven 
of fornuis etc.)
• Probeer te voorkomen dat de deur voor langere 
tijd open staat om energie te besparen.
Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van een 
warmtebron (Direct zonlicht, elektrische oven of 
fornuis etc)
• Stel de temperatuur niet kouder in dan noodzakelijk.
• Geen warm eten of dampende vloeistof in het 
apparaat opslaan.
• Plaats het apparaat op een goed geventileerde, 
vochtvrije ruimte. Raadpleeg voor het installeren 
uw nieuwe toestel hoofdstuk.
• Het diagram laat u de juiste combinatie voor het 
laden, fruit- en groentelade en planken zien. Pas 
deze combinatie niet aan, aangezien deze is 
ontworpen als de meeste energie-efficiënte 
configuratie.

Tips voor de koeling van vers voedsel
• Plaats geen warm voedsel rechtstreeks in de 
ijskast of de diepvriezer, de inwendige 
temperatuur zal toenemen, wat als gevolg heeft 
dat de compressor harder moet werken en meer 
energie zal verbruiken.
• Het eten bedekken of verpakken, vooral als het 
een sterke smaak of geur heeft. 
• Ruim voedsel goed in, zodat de lucht er vrij rond 
circuleren kan.
Tips voor het koelen
• Vlees (alle typen) Verpak in polyethyleen 
voedselverpakking: wikkel en plaats op de 
glasplaat boven de fruit-en groentelade. Volg altijd 
de door fabrikanten aangeraden tijden en 
houdsbaarheidsdatums voor voedselopslag.
• Gekookt voedsel, koude gerechten, etc.:
Deze moeten worden gedekt en kunnen op elke 
plank geplaatst worden.
• Groenten en fruit:
Deze moeten worden opgeslagen in de speciale 
bijgeleverde lade.

Nuttige aanwijzingen en tips

IJsblokbakje
• Dit wordt gebruikt om ijsblokjes te maken. Om 
ijsblokjes te maken, vult u het ijsblokbakje met 
water tot de bovenste lijn (liefst 80% van het 
volume van de ijsblokbak). Plaats het bakje in de 
onderste lade van de vriezer en wacht minstens 
twee uur voor de ijsblokjes gevormd zijn. Buig 
nadat de blokjes gevormd zijn het bakje 
voorzichtig om de blokjes en bak te scheiden.
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3. Draai de vaste houders met circa 90 
graden, u kunt dan de houders uit de beugels 
van de deur nemen.
4. Bewaar de houders en de railverbinding 
pole. Wanneer u de extra ruimte niet meer 
nodig heeft, installeer deze opnieuw door de 
stappen op tegenovergestelde wijze uit te 
voeren.

• Boter en kaas:
Moeten luchtdicht verpakt worden in luchtdichte 
folie of plastic folie.
• Melkflessen
Moeten een deksel hebben en opgeslagen worden 
in de deur.
Tips voor het vriezen
• Laat het apparaat minstens 2 uur op een hogere 
instelling lopen bij eerste gebruik of na een 
periode buiten gebruik voordat u voedsel in het 
compartiment opslaat.
• Bereid voedsel in kleine porties om snel en volledig 
te bevriezen en om het vervolgens mogelijk te 
maken alleen de gewenste hoeveelheid te ontdooien.
• Verpak het voedsel in luchtdichte aluminiumfolie 
of polyethyleen voedselverpakking.
• Sta niet toe dat vers, niet bevroren voedsel reeds 
bevroren voedsel aanraakt, om te voorkomen dat 
de temperatuur van de laatste stijgt.
• Bevroren producten die net na verwijdering uit de 
vriesvak geconsumeerd worden veroorzaken 
misschien brandwonden op de huid.

• Het is aanbevolen om elk bevroren pakket te 
labellen en van datum te voorzien om de 
opslagduur bij te houden.
Tips de opslag van bevroren voedsel
• Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct is 
verpakt door de winkel 
• Zodra ontdooid, zal de kwaliteit van voedsel snel 
verslechteren en mag het niet opnieuw worden 
ingevroren. Overschrijdt niet de door de 
voedselfabrikant aanbevolen bewaarperiode.
Uitschakelen van het apparaat
Indien het toestel uitgeschakeld moet worden voor 
een langere periode, moeten de volgende stappen 
genomen worden om schimmelvorming op het 
apparaat te voorkomen.
1. Verwijder al het voedsel.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Reinig en droog de binnenkant.
4. Zorg ervoor dat alle deuren op een kiertje staan 
zodat de lucht kan circuleren.

Om hygiënische redenen moet het 
apparaat(inclusief buiten- en binnenkant 
accessoires) regelmatig ten minste om de twee 
maanden worden schoongemaakt. 
Waarschuwing Het apparaat mag niet worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het 
schoonmaken. Gevaar voor elektrische schok. 
Schakel voor het schoonmaken het apparaat uit 
en haal de stekker uit het stopcontact.
Buitenkant reinigen
Om het goede uiterlijk van uw apparaat te 
behouden, moet u het regelmatig schoonmaken.
-Veeg het digitale paneel en weergavepaneel met 
een schone, zachte doek.
-Spuit water op reinigingsdoekje in plaats 
rechtstreeks op het oppervlak van het toestel te 
spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling 
van vocht op de oppervlakte.

-Maak deuren, grepen en kastoppervlakten 
schoon met een mild reinigingsmiddel en droog 
vervolgens met een zachte doek.
Waarschuwing
-Gebruik geen scherpe voorwerpen, omdat die 
krassen kunnen maken op het oppervlak.
-Gebruik geen verdunner, autowasmiddel, Clorox, 
etherische olie, schuurmiddelen of organisch 
oplosmiddel, zoals benzeen voor het reinigen. 
Deze kunnen schade veroorzaken aan de 
oppervlakte van het toestel en kunnen brand 
veroorzaken.
Binnenkant reinigen
U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig 
reinigen. Het is eenvoudiger schoonmaken als de 
voedselvoorraden laag zijn. Veeg de binnenkant 
van de koel-/ vriescombinatie met een weke 
oplossing van keukensoda, en spoel daarna af 
met warm water met een uitgewrongen spons of 
doek. Veeg volledig droog voor het terugplaatsen 
van de planken en manden. Droog alle 
oppervlakken en losse onderdelen grondig.

Reiniging en onderhoud
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Hoewel dit apparaat automatisch ontdooid, kan er 
een laag ijs ontstaan op de binnenmuren van het 
vriesvak als de vriezerdeur vaak geopend wordt of 
te lang open gehouden wordt. Als het ijs te dik is, 
kiest u een moment dat de voedselvoorraden zijn 
laag en gaat u als volgt te werk:
1. Verwijder bestaand voedsel en accessoires 
manden, trek het apparaat uit het stopcontact en 
laat de deuren open. Ventileer de ruimte grondig 
om het ontdooiproces te versnellen.
2. Nadat de ontdooiing voltooid is, reinigt uw 
vriezer zoals hierboven beschreven.

Reiniging afdichting deur
Zorg dat de afdichtrubbers schoon bljiven. Kleverig 
eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat 
afdichtrubbers aan de kast gaan kleven en kunnen 
scheuren als u de deur opent. Was het 
afdichtingsrubber met een mild reinigingsmiddel en 
warm water. Spoel en droog het goed na het reinigen. 
Waarschuwing Pas als de deurafdichtingen 
volledig droog zijn kan het toestel worden 
ingeschakeld.

Het ledlampje vervangen:
Waarschuwing: Het ledlampje mag niet door de 
gebruiker vervangen worden! Als het ledlampje 
beschadigd is, neem dan contact op met de 
klantenservice voor hulp. 

Troubleshooting
Als u een probleem met uw apparaat heeft of bent bezorgd dat het apparaat niet naar behoren functioneert, 
kunt u een aantal eenvoudige controles uit te voeren alvorens u de de klantenservice belt, zie hieronder. In 
dit gedeelte kunt u enkele eenvoudige controles uitvoeren voordat u klantenservice belt.
Waarschuwing! Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als het probleem zich blijft voordoen nadat 
u de onderstaande controles heeft uitgevoerd, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien, 
bevoegd servicemonteur of de winkel waar u het product heeft gekocht.
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Mogelijke oorzaak en oplossing

Controleer of de stekker is goed aangesloten op het stopcontact.

Controleer de zekering of stroomonderbreker van uw voeding, zo nodig 
vervangen.

De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een 
kouder niveau te zetten om dit probleem op te lossen.

Het is normaal dat de vriezer tijdens de automatische ontdooiing niet werkt, of 
kort nadat het apparaat wordt ingeschakeld ter bescherming van de compressor.

De binnenkant moet mogelijk worden gereinigd

Sommige voedingsmiddelen, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.

De geluiden hieronder zijn normaal:
• Compressor loopgeluiden.
• Geluid van luchtbeweging van de kleine ventilator motor in het vriesvak of 
andere compartimenten.
• Gorgelende geluid, vergelijkbaar met het koken van water.
• Plopgeluiden tijdens het automatisch ontdooien.
• Klikgeluiden voordat de compressor start.

Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de onderstaande redenen moet 
u controleren en u moet actie te ondernemen:
De kast staat niet waterpas.
De achterkant van het apparaat raakt de muur.
Flessen of verpakkingen gevallen of rollen.

Het is normaal om regelmatig het geluid van de motor te horen, meer in de 
volgende gevallen:
• Temperatuurinstelling lager dan nodig
• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen zijn onlangs opgeslagen in het 
apparaat.
• De temperatuur buiten het apparaat is te hoog.
• Deuren worden te lang of te vaak open gehouden.
• Nadat uw installatie van het apparaat of als het is uitgeschakeld voor lange 
tijd.

Controleer of de luchtuitlaten niet worden geblokkeerd door voedsel en zorg 
dat voedsel binnen het apparaat voldoende ventilatie mogelijk maakt. Zorg 
dat de deur helemaal dicht is. Om het ijs te verwijderen, verwijzen wij u naar 
het reiniging en onderhoud hoofdstuk.

Mogelijke U heeft de deuren te lang of te vaak opengelaten of de deuren 
worden open gehouden door een obstakel, of het apparaat is geplaatst met te 
weinig ruimte aan de zijkanten, bovenkant en bovenkant.

Verhoog de temperatuur door de instructies van het hoofdstuk 
"Besturingspaneel" op te volgen.

Probleem

Apparaat werkt niet 
goed

Geuren van de 
compartimenten

Geluid van het apparaat

De motor constant 
draaien

Een laag ijs in het 
compartiment

De binnentemperatuur 
is te warm

De binnentemperatuur 
is te koud
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Deze markering geeft aan dat dit product niet mag weggegooid worden met ander
huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u dit product op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd Om uw gebruikte apparaat in te
leveren, gebruik alstublieft het terugbreng- en verzamel systeem of neem contact
op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen diit product terugnemen
voor milieu veilige recycling.

Correcte verwijdering van dit product
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Heeft u vragen over uw Hisense product of is uw product defect  dan kunt u 
contact opnemen met onze helpdesk,  met de winkel waar u het product  
gekocht heeft of via het contactformulier op onze website: 
www.hisense-nederland.nl/service

Helpdesk:
Tel.: 085-5000402
Email: service@quantiselectronics.com

De Hisense helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Op uw Hisense product is een standaard garantieperiode van 24 maanden van 
toepassing. Via onze website kunt u zich registreren voor 5 jaar garantie. 
Ga naar www.hisense-nederland.nl/5jaargarantie om uw product te registreren.

Hisense Importeur Benelux
Quantis Electronics B.V.
Vaalserbergweg 317
5628 CH Eindhoven

Service en garantie


