
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BERLIN 288-1NFA+                             Versie NL 06/2017            Pagina 1 van 19  

Gebruiksaanwijzing  

Koel-vriescombinatie

BERLIN 288-1NFA+

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig 

doorlezen en bewaren voor toekomstig gebruik. 

No Frost inbouw



 

   Inhoud 

 
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 

Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen  

De fabrikant aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor schade aan
levens en eigendommen  die 
  

Veiligheid van kinderen en 
kwetsbare mensen 
  

 
zouden voortkomen uit het niet 
opvolgen van de door ons 
aangegeven instructies.   
 

 �  Reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden mogen 
alleen worden uitgevoerd door 
kinderen van 8 jaar en ouder als ze 
onder toezicht staan.

 Dit apparaat kan worden gebruikt 
door kinderen van 8 jaar en ouder 
en door personen met 
verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke 
vermogens of gebrek aan ervaring
en/of gebrek aan kennis, mits ze 
onder toezicht staan van een 
persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid of ze vandeze

persoon instructies krijgen hoe het 

apparaat moetworden gebruikt. 

Kinderen moeten onder toezicht 

zijn omervoor te zorgen dat zij niet 

met het apparaat gaan spelen. 

Leest u de gebruiksaanwijzing 
aandachtig door, inclusief de 
aandachtspunten en 
waarschuwingen, voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. Dit is in 
het belang van uw veiligheid en voor 
een correct gebruik.  Om onnodige 
misverstanden en ongelukken te 
voorkomen is het van belang dat 
iedereen die het apparaat gebruikt 
goed bekend is met de 
gebruiksvoorschriften en 
veiligheidsmaatregelen. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat
deze bij het apparaat blijft als het 
wordt verplaatst of verkocht,zodat 
iedereen die het apparaat gedurende 
haar levensduur gebruikt naar 
behoren is geïnformeerd over het 
gebruik en de veiligheid van het 
apparaat. 

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU en EU 1060/2010.  
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 �    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 deurom te 
voorkomen dat kinderen zich in 
het apparaat kunnen opsluiten
(verstikkingsgevaar) of een 
elektrische schok krijgen.

 Hou verpakkingsmateriaal uit
de  buurt  van  kinderen.  Er 
bestaat verstikkingsgevaar. 

 �    Indien een apparaat met een 
magnetische deursluiting een 
ouder exemplaar met een klinkslot 
vervangt, dient u het klinkslot 
onbruikbaar te maken voordat u 
het apparaat verwijdert. Hierdoor 
voorkomt u dat kinderenzich in het
apparaat kunnen opsluiten en in 
een levensgevaarlijke situatie 
terecht komen.

Algemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING!  

 �     Dit apparaat is geschikt voor
huishoudelijk gebruik en voor
soortgelijke situaties als in:
- keukens voor personeel van
  winkels, kantoren    
  en andere werkomgevingen;
- boerenbedrijven en bij klanten van

 �     Bewaar geen explosieve stoffen zoals  
spuitbussen met brandbaar drijfgas in 
het apparaat.

  
   

WAARSCHUWING! Houd 
ventilatieopeningen, in het apparaat of 
in de ombouw, vrij van obstakels.

WAARSCHUWING! Als het netsnoer is 
beschadigd dient het te worden 
vervangen door de fabrikant, de 
servicedienst of soortgelijke 
gekwalificeerde personen om een 
mogelijk ongeluk te voorkomen.

WAARSCHUWING! Gebruik geen 
mechanische apparaten of andere 
middelen om het ontdooiproces te 
versnellen dan wat door de fabrikant is 
aanbevolen.
WAARSCHUWING! Beschadig het 
koelcircuit niet.
WAARSCHUWING! Gebruik geen 
elektrische apparaten in het 
koelapparaat die niet door de fabrikant 
zijn toegestaan.

  hotels, motels en andere               
  residentiële omgevingen;
- Bed and Breakfasts;
- catering en verdere toepassingen  
  (geen detailhandel).
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 �  
Koelvloeistof   
   Het apparaat bevat in het koelcircuit 

de koelvloeistof Isobutan (R600a); een
natuurlijk gas met een hoge 
milieuvriendelijkheid, wat echter wel 
brandbaar is.

 �  

Let op: brandgevaar!  

 �  

 �  

   Als het koelcircuit wordt beschadigd:
 - Open vuur en ontstekingsbronnen    
   vermijden.
 - De ruimte, waarin het apparaat        
   staat, goed ventileren.

Eventuele schade aan het snoer kan 
kortsluiting, brand en/of een 
elektrische schok veroorzaken.

 �  

 �     Als het stopcontact los zit, de stekker er 
niet insteken. Gevaar voor een 
elektrische schok of brand.
U  mag  het  apparaat  niet  gebruiken  
zonder het lampafdekkapje.

 �  

Elektrische veiligheid

 �  
 �  

geplet of beschadigd door de achterkant 
van het apparaat. Een geplette of 
beschadigde stekkerkan oververhit 
raken en brand veroorzaken.Zorg ervoor

Netsnoer aan de stekker uit het 
stopcontact trekken, niet aan het snoer 
zelf.

dat u bij de stekker van het apparaat 
kunt komen.

   Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of het product aan te passen.
 

    Het apparaat wordt alleen toegepast 
met voeding van éénfase 

wisselstroom van 220V-240V/50Hz. 

Als de fluctuatie van de spanning zo 

groot is dat de spanning hoger is dan 

hierboven is aangegeven moet er 

voor de zekerheid een automatische 

spanningsregelaar komen voor het 

apparaat van meer dan 350 Watt. 

Het apparaat moet een eigen 

stopcontact krijgen wat niet door 

andere apparaten wordt gebruikt. De

stekker moet geschikt zijn voor een 

stopcontact met een aardleiding. 
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 Netsnoer niet verlengen.
     Zorg ervoor dat de stekker niet wordt  

 �  

WAARSCHUWING! De koelvloeistof en 
het isolatiegas zijn brandbaar. Als u het
apparaat verwijdert, dient u dit te doen
bij uw lokale afvalbedrijf. Niet 
blootstellen aan open vuur.

   WAARSCHUWING! Om een gevaarlijke  
   situatie te voorkomen door de                 
   instabiliteit van het apparaat, moet        
   deze volgens de instructies worden        
   vastgezet. 

   Let erop dat bij het transport en de 
installatie van het apparaat het 
buizenstelsel van het koelcircuit niet 
wordt beschadigd.
De koelvloeistof (R600a) is brandbaar.



 
Dagelijks gebruik 

 Gebruik geen elektrische 
machines in het apparaat 

(elektrische ijsmachines, 

mixers etc.). 

 Pak bij het uittrekken van het 
snoer altijd de stekker vast en 

niet het snoer. 

 Plaats geen hete voorwerpen 
in de buurt van de plastic 
onderdelen van het apparaat. 

 De opslagrichtlijnen van de 
fabrikant van het apparaat 

dienen strikt te worden 

opgevolgd. Zie de 

desbetreffende instructies. 

 �  Bevroren voedsel wat direct 
geconsumeerd wordt als het uit de 
vriezer komt kan leiden tot vriesbrand 
van de huid.

 �  

 �  Voorkom blootstelling van het apparaat 
aan direct zonlicht.

 �     Dit apparaat is bestemd voor het bewaren   
   van voedsel en/of drinken in een normale    
   huishoudelijke omgeving zoals is                     
   aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.  
 �   Dit apparaat is zwaar. Hou er rekening 

 mee als het wordt verplaatst.

   Geen zaken in het vriesvak aanraken of 
verwijderen met vochtige of natte 
handen, ditkan verbrandings- 
verschijnselen opleveren of gevaar voor 
vriesbrand.

 �    Gebruik nooit de onderkant, laden, 
   deuren etc. van het apparaat om     
   op te staan of om op te leunen.

  Houd brandende kaarsen, lampen en 
andere voorwerpen met open vuur weg 

van het apparaat zodat het apparaat niet

in brand kan worden gezet. 

 Bewaar voorverpakte 
diepvriesproducten volgens 

de richtlijnen van de 

producent van de 

producten.

 Bewaar geen ontvlambare 
gassen of vloeistoffen in het 

apparaat. Er bestaat een 

explosiegevaar! 

 Sla geen koolzuurhoudende/ 
schuimende dranken op in het 

vriesvakomdat er dan druk op de 

houder ontstaat. Explosiegevaar! 

Dit kan leidentot beschadiging van 

het apparaat. 

 Nadat het is ontdooid het voedsel 
     niet meer opnieuw invriezen. 

 �  Waterijs, consumptie-ijs en ijsblokjes
die direct geconsumeerd worden als 
het uit de vriezer komt kunnen  
leiden tot vriesbrand van de mond 
en de lippen.
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Waarschuwing! 
Reiniging en onderhoud 

 Voor het reinigen of verrichten van 
onderhoud altijd de stekker uit het 
stopcontact halen. 

 Reinig het apparaat niet met 
metalen voorwerpen, 

stoomreiniger, etherische 

oliën, organische 

oplosmiddelen of agressieve 

reinigingsmiddelen.  

 Gebruik geen scherpe 
voorwerpen om ijs van het 

apparaat te verwijderen. 

Gebruik een plastic schraper 

hiervoor.  

 Er dient voldoende luchtcirculatie te 
zijn rondom het apparaat om 
oververhitting te voorkomen. Om 
voldoende ventilatie te krijgen de 
installatie-instructies volgen. 

 
Installatie 
Belangrijk!  

Voor aansluiting aan het 
elektriciteitsnet volgt u de 
instructies van deze 
gebruiksaanwijzing. 

 Haal het apparaat uit de verpakking 
en check of het is beschadigd. Sluit 

het apparaat niet aan als het is 

beschadigd. Geef de schade direct 

door aan de locatie waar u het 

apparaat heeft gekocht. In dat geval 

de verpakking bewaren. 

 Het wordt geadviseerd minstens 4 uur
te wachten voordat u het apparaat 
aansluit zodat de olie kan teruglopen 
in de compressor. 

 Om te voorkomen dat voorwerpen 
vallen en letsel of schade aan het 
apparaat veroorzaken, de 
deurvakken niet te vol laden of te 
veel voedsel in de groenteladen 
stoppen.

 De ventilatieopeningen van het           
     apparaat nooit afdekken of                   
     blokkeren.

 Indien mogelijk dient het apparaat 
niet te dicht met de achterkant 
tegen een muur te worden 
geplaatst om ervoor te zorgen dat 
de warme onderdelen niet worden 
aangeraakt (compressor, 
condensor) enom brandgevaar te 
voorkomen. Volg de
installatie-instructies. 

 Het apparaat dient niet dicht 
bij radiatoren of fornuizen te 

worden geplaatst. 

 

 Zorg ervoor dat de stekker 
bereikbaar blijft na installatie van 

het apparaat. 
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Let op! De vriezer stopt automatisch met de 

stand Supervriezen na 24 uur. Dan gaat ook het 
indicatielampje Super uit. 
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 Dit product dient te worden 
onderhouden door een geautoriseerde 

Servicedienst en er dienen alleen 

originele onderdelen voor te worden 

gebruikt. 

Service 

 Elektrisch reparatiewerk als                 
     onderhoud aan het apparaat dient te
     worden uitgevoerd door                       
     gekwalificeerde monteurs.



Omschrijving apparaat  

Bedieningspaneel  






1

2

3

5

6

4

7

6

2

9

8

10

Afbeelding van het apparaat

1. Bedieningspaneel 
2. Legplanken
3. Flessenrek
4. Afdekplaat boven          
    groentelade
5. Groentelade
6. Vriesladen
7. Glasplaat vriesgedeelte 

10. Onderste deurrek

8. Bovenste deurrek
9. Middelste deurrek

Opmerking: door continue aanpassing van onze producten kan uw vriezer er iets anders uitzien dandit 
apparaat in deze gebruiksaanwijzing, maar haar functies en gebruikswijze blijven hetzelfde. 

Opmerking: Om de beste energie-efficiëntie van dit product te krijgen dient u alle planken, laden en manden 
op hun oorspronkelijke positie te plaatsen zoals is vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Belangrijk!                
Wanneer het koelgedeelte wordt ingeschakeld, 
zullen alle indicatielampjes gedurende 3 
seconden gaan branden en u hoort ook een 
lange "pieptoon". Het bedieningspaneel bestaat 
uit 4 knoppen en 8 indicatielampjes. U hoort een
korte "pieptoon" als u de knoppen indrukt. 

De temperatuur instellen

op 5℃ in te stellen.
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Om de normale werking van de koelkast te 
verzekeren adviseren wij u om de eerste keer 
dat u het koelgedeelte aanzet de temperatuur 

Alle functies en bedieningselementen van het 
apparaat zijn toegankelijk via een 
bedieningspaneel dat voor uw gemak op de 
bovenkant van de behuizing is geplaatst. De 
printplaat van het bedieningspaneel maakt het
simpel mogelijk om functies en instellingen aan 
te passen op een eenvoudige  en intuïtieve 
wijze. Voor de juiste gekozen instelling van het 

apparaat dient u er rekening mee te houden dat 
de temperatuur in het apparaat afhankelijk is 
van: 

Kamertemperatuur
Hoe vaak de deur wordt geopend
Hoeveel voedsel wordt opgeslagen
Plaats van het apparaat.
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Bedieningspaneel (op de bovenkant van het apparaat)

1. Temperatuur                3. Alarm                

2. Super cool                4. Power (Aan/Uit)                

Druk op de “Temp” knop om 
de temperatuur van het 
koelgedeelte in te stellen 
tussen 8ºC en 2ºC en 

het lampje van de desbetreffende 
temperatuur gaat branden volgens de 
hieronder getoonde volgorde.

Opmerking!
Instellingen kunnen worden doorgevoerd van 
2 tot 8. U krijgt een koudere temperatuur in 
het koelgedeelte en het vriesgedeelte door de
knop "Temp" te wijzigen naar de volgende 
twee instellingen:
Koudste instelling: 2ºC
Warmste instelling: 8ºC.
Een gemiddelde instelling is in het algemeen 
het meest geschikt.    

“Super Cool” zorgt voor een 
snellere afkoeling van 
voedsel en houdt voedsel 
langer vers gedurende een 
langere periode. 

 Druk op de “Super Cool” knop om de      
      super cool functie te activeren. Het         
      indicatielampje van "Super Cool" gaat    
      branden en de temperatuur van het        
      koelgedeelte toont 2ºC. 
      De "Super cool" functie schakelt na 
      3 uur automatisch uit.

Als de "Super Cool" functie actief is, kunt 
     u deze functie uitzetten door op de           
     "Super Cool" of de "Temp" knop te           
     drukken. De temperatuurinstelling van     
     het koelgedeelte gaat dan terug naar de  
     eerder ingevoerde instelling.

Bij een alarm, gaat het “Alarm”  

indicatielampje branden en er klinkt
 een zoemend geluid. 

Druk op de “Alarm” knop om het alarm en het 
zoemen te laten stoppen en het "Alarm" 
indicatielampje gaat uit.

Alarm van de deur                
Een brandend alarmlicht en een zoemend geluid 

Het 2 minuten open laten staan van de deur    
     van het koelgedeelte activeert het deuralarm   
     en de zoemer. De zoemer klinkt 3 keer per      
     minuut gedurende 10 minuten. Het sluiten van
     de deur zet het deuralarm en de zoemer uit. 

Om energie te besparen moet u voorkomen   
     dat de deur gedurende lang tijd open staat bij
     gebruik van het koelgedeelte. 

Als u het apparaat niet meer wilt 
gebruiken, kunt u het apparaat 
uitschakelen door op de "Power" 
knop te drukken. 

Als het koelgedeelte werkt, kunt u het              
     apparaat uitschakelen door gedurende 
     3 seconden op de "Power" knop te drukken, in
     deze tijd gaat het bedieningspaneel uit.    
     Belangrijk! Geen voedsel in het                   
     koelgedeelte opslaan gedurende deze tijd.     
     Als u het koelgedeelte gedurende een lange  
     tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact
     halen.

Als het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het  
     apparaat weer inschakelen door gedurende 
     1 seconden op de "Power" knop te drukken    
     en het koelgedeelte keert terug naar de          
     eerder ingevoerde temperatuurinstelling.   

geven aan dat er een abnormale situatie is, zoals 
het per ongeluk open staan van een deur.
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f

f

Ingebruikname en installatie

Inbouw koel-vriescombinatie

   Parameters van het apparaat   a   b   c   d   e

 Technische gegevens
Hoogte
Breedte
Hoogte deur koelgedeelte
Hoogte deur vriesgedeelte 
Diepte
Deuropeningshoek

de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Opmerking: Uw product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het product

Opmerking: Parameters in tabel zijn ontwerpparameters. Om verschillende redenen is 
er een lichte afwijking tussen de werkelijke afmetingen en de ontwerpparameter. De 
opgegeven gegevens zijn alleen ter referentie.

moet correct geïnstalleerd, geplaatst en bediend worden volgens de instructies in

1772 540 990 632 71 ≦95°



 

 

Reiniging voor gebruik 
  Voordat u het apparaat voor de eerste keer 

gebruikt het interieur en alle accessoires 
reinigen met een lauwwarm sopje om de 
typische geur van nieuwe artikelen te 
verwijderen, daarna goed afdrogen. 

warmtebronnen zoals fornuizen, radiatoren, 
direct zonlicht etc. 

 Het apparaat dient waterpas te staan om 
trillingen te voorkomen. Om het apparaat in 
balans te brengen dient het rechtop te staan 
en beide stelvoetjes dienen stevig contact te 

maken met de vloer. U kunt het niveau 
aanpassen door het stelvoetje iets verder los 
te draaien (gebruik hiervoor uw vingers of een 
passende sleutel). 

Waterpas stellen 
 

  

Installatie positie 

                   Waarschuwing! Lees de instructies  
                     goed door voordat u het apparaat 
installeert voor uw veiligheid en de correcte 
installatie van het apparaat. 

 Plaats het apparaat buiten het bereik van 

 Dit apparaat presteert goed in de 
klimaatklasse van N tot ST. Het apparaat kan 

slechter werken als het gedurende een 

langere tijd in een hogere of lagere 

omgevingstemperatuur staat.  

 

 

Elektrische aansluiting 
 
Let op! Elektrische werkzaamheden om het 
apparaat te installeren dienen te worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde personen. 
 
 
Waarschuwing! Dit apparaat moet worden geaard. 
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af als deze 
veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.
 

Belangrijk! Een goede luchtventilatie is belangrijk 
rondom het apparaat voor een makkelijke 
warmteafvoer, een hoge efficiëntie van het 
apparaat en een laag stroomverbruik. Om deze 
reden dient er voldoende ruimte om het apparaat 
te zijn. 

  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
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 De maximale prestaties en veiligheid zijn 
gewaarborgd door het handhaven van de 
juiste binnentemperatuur voor de klasse van 
het desbetreffende apparaat zoals is vermeld 
op het typeplaatje. 
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Dagelijks gebruik

Deurvakken verwijderen

Deurvakken plaatsen

Naar binnen drukken

Naar binnen drukken

Accessoires  1)
Beweegbare planken/laden

Plaatsen van de deurrekken

Diverse glazen, plastic opslagplanken of 
draadrekken worden met uw apparaat 
meegeleverd. Verschillende modellen 
hebben verschillende combinaties en 
verschillende modellen hebben 
verschillende functies. 
De wanden van de koelkast zijn uitgerust 
met een reeks richels zodat de planken 
naar uw eigen wens kunnen worden 
geplaatst.

Om de opslag van de voedselpakketjes van 
verschillende afmetingen mogelijk te 
maken, kunnen de deurvakken op 
verschillende hoogtes worden geplaatst. 
Voor deze aanpassingen gaat u als volgt te 
werk: trek het deurvak geleidelijk in de 
richting van de pijlen totdat het los komt en 
herplaats het waar u dat wenst.

Groentelade
Voor het opslaan van fruit en groenten.

Vrieslade
Voor de opslag van bevroren voedsel.

IJsblokjesbakje
Om ijs te maken en ijsblokjes op te slaan.

Voor het invriezen van vers voedsel en 
bewaren van ingevroren en diepgevroren 
voedsel gedurende langere tijd.

Vriezer voedselvak 2)

Koelgedeelte 2)
Voor de opslag van voedsel wat niet 
ingevroren hoeft te worden en met 
verschillende delen die voor verschillende 
soorten voedsel geschikt zijn. 

Levensmiddelen ontdooien  2)
In het koelgedeelte
Op kamertemperatuur
In een magnetron
In een conventionele of heteluchtoven
Eenmaal ontdooide levensmiddelen dienen 
niet opnieuw te worden ingevroren, met 
uitzondering van bijzondere gevallen.

1) Als het apparaat aanverwante accessoires en    
     functies heeft.
2) Als het apparaat een vriesgedeelte heeft.
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Richtlijnen en aandachtspunten

Geluiden tijdens werking
Klikken- u hoort een klik als de 
compressor aan- en uitschakelt.
Zoemen- als de compressor aan staat 
hoort u deze zoemen.
Borrelen- wanneer koelvloeistof door 
dunne buizen loopt hoort u borrelende of 
spetterende geluiden.
Spatten- zelfs als de compressor is 
uitgeschakeld hoort u dit geluid nog een 
tijdje. 

Tips energiebesparing
Plaats het apparaat niet in de buurt van 
fornuizen, radiatoren of andere 
warmtebronnen.
Open de deur niet te vaak en laat hem niet 
langer open staan dan nodig is.
Stel de temperatuur niet kouder in dan 
noodzakelijk is.
Zorg ervoor dat de zij- en achterkant van 
het apparaat een juiste afstand heeft tot de 
muur, volg de installatie-instructies.
Verandering van de afgebeelde opstelling 
van laden en planken in het apparaat leidt 
tot een hoger energieverbruik.

Bewaar geen warm voedsel of 
verdampende vloeistoffen in het 
koelgedeelte.
Bedek of verpak het voedsel, vooral als 
het een sterke smaak of geur heeft.
Voedsel zodanig plaatsen dat lucht er vrij 
omheen kan circuleren.

Tips voor koeling
Vlees (alle soorten): verpak het in plastic
zakjes en plaats het op de glasplaat boven 
de groentelade. Bewaar het voor de 
veiligheid maximaal één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels etc.: deze
dienen te worden afgedekt en kunnen op 
elke willekeurige legplank worden 
geplaatst.
Groenten en fruit: deze dienen zorgvuldig 
te worden gereinigd en in de speciaal 
hiervoor bestemde lade te worden
geplaatst.

Boter en kaas: deze dienen in aluminium 
folie of polyethyleen (plastic) zakjes te 
worden geplaatst waarbij zoveel mogelijk 
lucht eruit moet worden gehaald.
Melkflessen: deze dienen te zijn voorzien 
van een dop en moeten worden opgeslagen 
in de deurvakken. 

Tips voor invriezen
Bij de eerste opstart of na een periode dat
 het apparaat buiten gebruik is geweest. Voordat 
u het voedsel in het vak plaatst, het apparaat 
eerst minstens 2 uur laten werken op een hoge 
instelling.
Bereid voedsel in kleine porties om ervoor te 
zorgen dat het in zijn geheel en snel kan worden 
ingevroren en om daarna de juiste portie weer te 
kunnen ontdooien.
Verpak het voedsel in aluminiumfolie of 
plasticfolie en zorg ervoor dat de pakketjes 
luchtdicht zijn.
Laat recent ingevroren voedsel niet in aanraking 
komen met eerder ingevroren voedsel, zodat het 
al ingevroren voedsel niet wordt opgewarmd.
IJsproducten die direct geconsumeerd worden 
als ze uit de vriezer komen kunnen leiden tot 
vriesbrand van de huid. 
Het wordt aanbevolen om een datum te zetten 
op elk opgeslagen pakketje voedsel om een 
overzicht te houden van de opslagtijden.

Tips voor het koelen van vers
voedsel

Apparaat leeg maken
Trek de stekker uit het stopcontact.
Interieur goed reinigen en drogen.
Zorg ervoor dat alle deuren op een kier staan 
zodat de lucht erin kan circuleren. 

Tips voor opslag van bevroren 
voedsel

Het apparaat buiten bedrijf stellen

Opmerking: als het apparaat de betreffende accessoires en 
functies heeft.

Check dat het bevroren voedsel in de winkel 
correct was opgeslagen.
Eenmaal ontdooid bederft voedsel snel en 
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
De bewaartijd van bevroren voedsel, zoals is
aangegeven door de fabrikant, niet 
overschrijden.
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Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! 
Gevaar voor een elektrische schok!

Reinigen buitenkant apparaat

Om hygiënische redenen dient het apparaat 
(inclusief de buitenkant en accessoires in het 
apparaat) regelmatig te worden gereinigd, in 
ieder geval elke twee maanden.   

Voor schoonmaakwerkzaamheden het 
apparaat uitschakelen en de stekker uit het 
stopcontact halen of de zekering 
uitschakelen of eruit draaien.

Om de goede uitstraling van uw apparaat te 
behouden, moet u deze regelmatig 
schoonmaken. 
Veeg het digitale scherm en het 
bedieningspaneel af met een schone, zachte
 doek. 
Spuit water op de reinigingsdoek in plaats 
van direct op het oppervlak van het apparaat

Reiniging binnenkant apparaat 

B) Vriesgedeelte 

Ontdooien
A) Koelgedeelte 

 te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van vocht aan het oppervlak. 
Reinig de deuren en de behuizing 
oppervlakken met een mild reinigingsmiddel 
en droog het daarna droog met een zachte 
doek. 
Voorzichtig! 
Gebruik geen scherpe voorwerpen, 
aangezien ze waarschijnlijk het oppervlak 
zullen bekrassen. 
Gebruik geen verdunner, 
autoreinigingsmiddel, bleekmiddel, 
etherische olie, schurende 
reinigingsmiddelen of organische 
oplosmiddelen zoals schoonmaakbenzine. 
Ze kunnen het oppervlak van het apparaat 
beschadigen en kunnen brand veroorzaken.

Verwijder voedsel en accessoires, trek de 
stekker uit het stopcontact en laat de 
deuren open. Ventileer de ruimte grondig 
om het ontdooiproces te versnellen. 
Als het ontdooiproces is voltooid uw 
vriesgedeelte reinigen zoals hierboven is  
beschreven. 
Voorzichtig! 
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de 
ijslaag uit het vriesgedeelte te verwijderen. 
Pas nadat de binnenkant helemaal droog 
is mag u het apparaat weer inschakelen en
de stekker in het stopcontact stoppen.

Afvoerbuis

Dooiwater
opvang

Dit gedeelte ontdooit automatisch.  

Dit gedeelte ontdooit automatisch. Het 
dooiwater loopt naar de afvoerbuis via een 
verzamelbak achterin het apparaat.

Reiniging deurafdichtingen 
Zorg ervoor dat de deurafdichtingen schoon 
blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor 
zorgen dat afdichtingen aan de behuizing plakken 
en kapot scheuren als u de deur opent. Reinig de 
afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm 
water. Na de reiniging goed spoelen en afdrogen. 
Voorzichtig! 
Pas nadat de deurafdichtingen helemaal droog 
zijn mag het apparaat weer worden ingeschakeld.

Vervangen LED-verlichting 
Waarschuwing: Het LED-lampje mag niet door de 
gebruiker worden vervangen! Als deze is 
beschadigd contact opnemen met klantenservice 
voor hulp. Om het LED-lampje te laten vervangen 
moeten de volgende stappen worden opgevolgd: 
1. Haal de stekker uit het stopcontact. 
2. Verwijder het lampafdekkapje door het omhoog  
    te drukken en te verwijderen. 
3. Houd het LED-kapje met één hand vast en trek   
    met de andere hand terwijl u op de                      
    connectorvergrendeling drukt. 
4. Vervang het LED-lampje en klik het goed vast.

U moet het interieur regelmatig 
schoonmaken. Het is makkelijker te 
reinigen wanneer de voedselvoorraden 
laag zijn. Veeg de binnenkant van de 
koelkast af met een zwakke oplossing van 
bicarbonaat of soda en spoel het daarna af
met warm water met een uitgeknepen 
spons of doek. Veeg het helemaal droog 
voordat u de planken en rekken 
terugplaatst. Droog alle oppervlakken en 
verwijderbare onderdelen grondig droog. 
Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, 
kan er een vorstlaag ontstaan op de 
binnenwanden van het vriesgedeelte als de
deur van het vriesgedeelte vaak of te lang 
wordt geopend. Als de vorstlaag te dik is, 
kies dan een tijd wanneer de 
voedselvoorraad laag is en ga als volgt te 
werk: 



Problemen en oplossingen  
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Wanneer u een probleem heeft met uw apparaat of u meent dat het apparaat niet correct werkt, kunt u enige
eenvoudige controles uitvoeren voordat u de servicedienst belt. Zie de controlepunten hieronder.

Waarschuwing! Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als het probleem blijft bestaan nadat u 
de controlepunten  heeft  doorgenomen,  neem  dan  contact  op  met  een  gekwalificeerde  elektricien,  
een geauthoriseerde service-monteur or de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. 

Controleer de zekering of het circuit van uw voeding, vervangen indien
noodzakelijk.

De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de temperatuur van het 
apparaat lager te zetten om het probleem op te lossen.

Het is normaal dat het vriesgedeelte niet werkt tijdens de automatische
ontdooicyclus,  of  tijdens  een  korte  periode  nadat  het  apparaat  is 
aangezet om de compressor te beschermen.

Apparaat werkt niet goed

Geurtjes uit de koel-/vries-
gedeelten

Het interieur moet worden gereinigd.

Sommig voedsel, houders of ingepakt voedsel veroorzaakt geurtjes.

Geluiden van het apparaat

De hieronder genoemde geluiden zijn normaal:
  Geluiden van werkende compressor.
  Geluid van luchtverplaatsing van de kleine ventilatormotor in het                
  vriesgedeelte of andere gedeelten.
  Gorgelend geluid wat lijkt op kokend water.
  Knallend geluid tijdens het automatisch ontdooien.
  Klikkend geluid voordat de compressor aan gaat.

Andere vreemde geluiden komen door de hieronder genoemde oorzaken 
en moet u even controleren en actie op nemen:
De behuizing staat niet waterpas.
De achterzijde van het apparaat raakt de muur erachter.
Flessen of houders vallen of zijn aan het rollen.

De motor draait continue
De temperatuurinstelling staat kouder dan noodzakelijk is.
Grote hoeveelheid warm eten is recent opgeslagen in het apparaat.
De temperatuur buiten het apparaat is te hoog.
De deuren worden te lang of te vaak geopend.
Nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd of het is gedurende lange
tijd uitgeschakeld geweest.

Het is normaal dat u het geluid van de motor vaak hoort. Het zal 
vaker lopen tijdens de volgende omstandigheden:

Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn door voedsel en
zorg  ervoor  dat  voedsel  zodanig  is  geplaatst  in  het  apparaat  dat  er 
voldoende luchtcirculatie plaatsvindt.  Zorg ervoor dat de deuren volledig 
zijn gesloten. Om het ijs te verwijderen, zie het hoofdstuk over "Reiniging 
en onderhoud".

Er heeft zich een laag ijs 
gevormd in het apparaat
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Temperatuur in het apparaat
is te hoog

Temperatuur in het apparaat
is te laag

Water druppelt op de bodem

Deuren kunnen niet 
makkelijk worden gesloten

De verlichting werkt niet

U heeft misschien de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren 
blijven  open  staan  door  een  obstakel;  of  het  apparaat  staat  op  een 
locatie met te weinig ruimte aan de zij-, voor-, achter- en bovenkant.

Verhoog de temperatuur door de richtlijnen in het hoofdstuk 
"Bedieningspaneel" op te volgen.

Controleer of de bovenkant van het apparaat zo'n 10 à 15 mm naar achteren
helt zodat de deuren daardoor vanzelf dicht vallen, of dat iets in het apparaat
ervoor zorgt dat de deuren niet kunnen sluiten.

De wateropvangbak (gesitueerd aan de achterkant onderin de behuizing)
zou niet goed waterpas kunnen zijn, of het afvoerpijpje (gesitueerd onder

De LED-verlichting kan zijn beschadigd. Zie het hoofdstuk "Reiniging en 
onderhoud" om de LED-verlichting te laten vervangen.

Het bedieningssysteem heeft de verlichting uitgeschakeld omdat de deur
te lang heeft open gestaan. Deur sluiten en opnieuw openen om de
verlichting weer te laten werken.

de bovenkant van het compressorvat) zit nu op de juiste plek om water 
in het vat te laten lopen, of het afvoerpijpje is verstopt. U moet misschien 
het apparaat weghalen van de muur om het vat en het pijpje te kunnen 
controleren. 



Wijzigen deurscharnier  

2. Kruiskopschroevendraaier 

3. Plamuurmes of platte schroevendraaier 
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1. 8 mm dopsleutel schroevendraaier

De opening van de deur kan worden gewijzigd van 
de rechterzijde (zoals geleverd) naar de 
linkerzijde, als de locatieplaats dit toestaat. 
 

Benodigd gereedschap: 
 

Waarschuwing! Als u de deur omdraait 
mag het apparaat niet zijn aangesloten aan 
het electriciteitsnetwerk. Zorg voor 
verwijdering van de stekker uit het 
stopcontact. 

Opmerking: Indien nodig de zijkant van het 
apparaat optillen om toegang te krijgen tot de 
onderkant. Hiervoor het apparaat laten rusten 
op zacht piepschuim of soortgelijk materiaal 
om beschadiging te voorkomen.

2. Schroef het bovenste scharnier los en verwijder het. 
    Verwijder de bovenste deur uit het middelste            
    scharnier door de deur voorzichtig recht naar boven 
    op te tillen. Leg het vervolgens op een zachte           
    ondergrond met de buitenkant naar boven.

3. Maak de schroeven los die het middelste scharnier 
    bevestigen en verwijder deze met het middelste      
    scharnier. Verwijder vervolgens de onderste deur    
    en schroef het onderste scharnier los.

4. Wissel de schroefgat afdekkapjes om van links   
    naar rechts en verwissel de deurscharnieren       
    naar de tegenoverliggende zijde (zoals te zien in
    de onderstaande afbeelding).  

5. Bevestig het onderste scharnier met de                 
    schroeven en plaats de onderste deur op de         
    scharnierpen van het onderste scharnier en hou   
    het in deze positie. Plaats het middelste scharnier
    aan het apparaat en bevestig het waarbij de          
    onderste deur vast op haar plek komt te zitten. 

6. Installeer de bovenste deur en het bovenste          
    scharnier op dezelfde wijze. 

Opmerking: Als u de deur omdraait, kunt u 
de installatie-instructies bekijken van de 
installatie van de behuizing van de inbouw 
koel-vriescombinatie.  

1. Zet het apparaat rechtop. Open de bovenste deur  
    om alle deurrekken te kunnen verwijderen              
    (voorkom beschadiging van de deurrekken) en sluit
    vervolgens de deur. 



Verwijdering apparaat  

Het is verboden dit apparaat als huishoudelijk afval te behandelen. 
 

Verpakkingsmateriaal 
Verpakkingsmateriaal met het recyclesymbool is recyclebaar. Verwijder het verpakkingsmateriaal in 
een daarvoor bestemde afvalcontainer om het te laten recyclen. 
 

Voor verwijdering van het apparaat 
1. Zorg voor de scheiding van de stekker en het netsnoer. 
2. Snij het netsnoer eraf en gooi dit weg. 
 
 
 
  
 
 

Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander 
huishoudelijk afval in de gehele Europese Gemeenschap. Om mogelijke schade aan 
het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen, dient u dit product op een verantwoorde manier te recyclen en hierdoor 
het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat 
in te leveren kunt u gebruik maken van de aanlever- en inzamelsystemen of neem 
contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product 
innemen en voor een milieuvriendelijke verwijdering zorgen.

Correcte verwijdering van dit product 

BERLIN 288-1NFA+                             Versie NL 06/2017            Pagina 18 van 19  



 

 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  

 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder

 
 
FRILEC SERVICEBEPALINGEN 

Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232       E-mail: service@domest.nl 

 
Voor service: Frilec       www.domest.nl – zie service 
 Tel.  0314 – 346646 
 Fax. 0314 – 378232 
 E-mail: service@domest.nl    
                                                              

2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
 Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
 thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
 genoemde onderdelen. 
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. 
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
   zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 
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