
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor 
toekomstig gebruik bewaren

Nederlands 
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Veiligheid voor kinderen en 
anderen personen die 
kwetsbaar zijn

Voor uw veiligheid en correct 
gebruik, voordat u het apparaat 
installeert en het apparaat voor 
de eerste keer ingebruik neemt, 
moet u deze 
gebruikershandleiding 
zorgvuldig doorlezen, inclusief 
de tips en waarschuwingen. Om 
onnodige fouten en ongevallen 
te voorkomen, is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat alle 
mensen die het apparaat 
gebruiken, volledig bekend zijn 
met de werking ervan en de 
veiligheidsvoorzieningen. 
Bewaar deze instructies en zorg 
ervoor dat deze bij het apparaat 
blijven als het verplaatst of 
verkocht wordt, zodat iedereen 
gedurende de gehele 
levensduur naar behoren is 
geïnformeerd over het gebruik 
en veiligheidsmededelingen. 
Voor de veiligheid van 
mensenlevens en 
eigendommen, de 
voorzorgsmaatregelen van de 
gebruikershandleiding naleven, 

aangezien de fabrikant niet 
verantwoordelijk is voor schade 
veroorzaakt voor nalatigheid.

Dit apparaat kan worden 
gebruikt door kinderen vanaf 8 
jaar en ouder en personen met 
een beperkte lichamelijke, 
zintuiglijke of mentale 
capaciteit of gebrek aan 
ervaring en kennis als zij op 
een veilige manier onder 
toezicht staan of instructies 
hebben gekregen over het 
gebruik van het apparaat en 
de betrokken gevaren. 
Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. 
Reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden 
mogen niet door kinderen 
worden uitgevoerd, tenzij 
onder toezicht staan.
Houd alle 
verpakkingsmaterialen uit de 
buurt van kinderen, omdat er 
verstikkingsgevaar bestaat.

Dit apparaat wordt geproduceerd in overeenstemming met de volgende 
EU-richtlijnen: LVD 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU en 2009/125/EC en 
2011/65/EU en EU 1060/2010.

Nuttige aanwijzingen en tips __ _  _  _  _ 
Reinigen en onderhoud_ _ _ __ _  _  _  _ 
Probleemoplossing __ _ _ _ __ _  _  _  _ 
Omkeren van de deur_ _ _ _ _ _ __ _  _ 
Afdanken van het apparaat_ _ _ _ _ _  _ 

Veiligheids- en waarschuwingsinformatie
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Indien u het apparaat gaat 
afdanken, trekt u de stekker 
uit het stopcontact, snijdt het 
netsnoer ervan af  (zo dicht 
mogelijk bij het apparaat) en 
verwijder de deur, teneinde te 
voorkomen dat kinderen een 
elektrische schokken krijgen 
of zichzelf in het apparaat 
opsluiten.
Indien dit apparaat, welke is 
voorzien van magnetische 
deurafdichtingen, een ouder 
model van het apparaat moet 
vervangen die een veerslot 
(vergrendeling) op de deur of 
de deksel heeft, zorg ervoor 
dat het veerslot onbruikbaar 
wordt gemaakt voordat u het 
oude apparaat afdankt. Het 
bovenstaande zal voorkomen 
dat het een dodelijke valstrik 
voor een kind wordt.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING –
Dit apparaat is niet bestemd 
voor huishoudelijk gebruik en 
vergelijkbare apparaten in
-personeelkeukens in 
winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen;
-boerderijen en bij clienten in 
hotels, motels en andere 
woonachtige omgevingen;
-bed en breakfast type 
omgevingen;

-catering en dergelijke niet-
retail toepassingen. 
WAARSCHUWING — Geen 
explosieve stoffen zoals 
aerosol blikjes met brandbaar 
drijfgas in dit apparaat 
bewaren. 
WAARSCHUWING - Indien 
het netsnoer beschadig is, 
moet het worden vervangen 
door de fabrikant, 
servicemonteur of 
gelijkwaardige gekwalificeerd 
persoon teneinde gevaren te 
voorkomen. 
WAARSCHUWING — 
Ventilatieopeningen in de 
behuizing van het apparaat of 
in een ingebouwde structuur 
vrij van obstakels houden. 
WAARSCHUWING — 
Gebruik geen mechanische 
apparaten of andere middelen 
om het ondooiproces te 
versnellen, andere dan die 
aanbevolen door de fabrikant. 
WAARSCHUWING — Het 
koelcircuit niet beschadigen. 
WAARSCHUWING — 
Gebruik geen elektrische 
apparaten in de opslagruimte 
voor levensmiddelen van het 
apparaat, tenzij zij van het 
type zijn dat wordt 
aanbevolen door de fabrikant.
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1. Het netsnoer mag niet
verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker

niet wordt gebroken of
beschadigd. Een gebroken of
beschadigde stekker kan
oververhit raken en brand
veroorzaken.

3. Zorg ervoor dat u toegang
hebt tot de hoofdstekker van
het apparaat.

4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit,

mag u er geen stekker
insteken. Er bestaat gevaar
voor elektrische schokken of
brand.

6.U mag het apparaatniet
bedienen zonder de deksel
van de binnenverlichting.

7.De koelkast mag alleen
worden voorzien van een
netspanning van eenfasige
wisselstroom van 220 ~ 240V/
50Hz. Indien de fluctuatie van
de netspanning in de wijk van
de gebruiker zo groot is dat de
netspanning hoger is dan de

Electrische veiligheid

WAARSCHUWING — Het 
koelmiddel en de isolatie zijn 
ontvlambaar.

Het koelmiddel isobuteen 
(R600a) bevindt zich in het 
koelcircuit van het apparaat, 
isobuteen is een natuurlijk 
gas met een hoge mate van 
milieuvriendelijkheid, maar die 
wel ontvlambaar is. Tijdens 
transport en installatie van het 
apparaat, moet u ervoor 
zorgen dat geen van de 
componenten van het 
koelcircuit beschadigd raakt. 
Het koelmiddel (R600a) is 
ontvlambaar.

Koelmiddel

-De kamer waar het apparaat 
zich bevindt, moet grondig 
worden geventileerd.
Het is gevaarlijk om de 
specificaties of dit product op 
een of andere manier te 
wijzigen. Eventuele schade aan 
het netsnoer kan kortsluiting, 
brand en/of elektrische schok 
veroorzaken.

Als het koelmiddelcircuit 
beschadigd is:
-Vermijdt u open vlammen 
en ontstekingsbronnen. 

Voorzichtigheid: 
brandgevaar

Als u het apparaat afdankt, 
doe dit alleen bij een erkend 
afvalverwijderingscentrum. 
Niet blootstellen aan 
vlammen. 
WAARSCHUWING — 
Teneinde een gevaar door 
instabiliteit van het apparaat 
te voorkomen, moet het in 
overeenstemming met de 
instructies worden bevestigd.
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bovenstaande scope, moet u 
ter wille van de veiligheid A.C.  
Automatische 
netspanningsregelaar van 
meer dan 350W naar de 
koelkast leiden. De koelkast 
moet een apart stopcontact 
gebruiken in plaats van een 
gewone stopcontact tezamen 
met andere elektrische 
apparaten. De stekker moet 
overeenkomen met het 
stopcontact met 
aardingsdraad.

Bewaar geen brandbare 
gassen of vloeistoffen in het 
apparaat. Explosiegevaar!
Gebruik geen elektrische 
apparaten in het apparaat 
(bijvoorbeeld elektrische 
ijsmakers, mixers, enz.). 
Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact wanneer u het 
apparaat wilt uitschakelen. 
Niet an het netsnoer trekken. 
Plaats geen warme 
gerechten in de buurt van de 
plastic onderdelen van het 
apparaat.
Voorverpakte 
diepvriesproducten opslaan 
in overeenstemming met de 
instructies voor bevroren 
voedselproductie.
De opslaginstructies van de 
fabrikant moeten streng 
worden nageleefd. Naar 
Raadpleeg de relevante 
opslaginstructies. 

Dagelijks gebruik

Plaats geen 
koolzuurhoudende of warme 
dranken in het vriesvak, 
aangezien het druk op het 
blikje uitoefent, waardoor het 
kan ontploffen, en schade aan 
het apparaat wordt 
veroorzaakt. 
Bevroren voedsel kan 
brandwonden veroorzaken als 
het rechtstreeks uit het 
vriesvak wordt 
geconsumeerd.
Plaats het apparaat niet in 
direct zonlicht.
Houd brandende kaaren, 
lampen of other onderwerpen 
met open vlammen uit de 
buurt van het apparaat.
Het apparaat is uitsluitend 
bedoeld voor het bewaren 
van voedsel en/of dranken 
voor een normale consumptie 
van huishoudens, zoals 
uitgelegd in dit 
instructieboekje Het apparaat 
is zwaar. Voorzichtigheid is 
geboden bij het verplaatsen.

 
Geen items verwijderen of 
aanraken uit het vriesvak als 
uw handen vochtig/nat zijn, 
aangezien uw huid letsel kan 
oplopen of vorst/
vriesbrandwonden.
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Installatie Belangrijk!
Voor de elektrische aansluiting, 
voorzichtig de instructies in 
deze handleiding volgen.
Het apparaat uitpakken en 
controleer of er schade is aan 
het apparaat. Sluit het apparaat 
niet aan als het beschadigd is. 
Meld mogelijke beschadigingen 
onmiddellijk aan de winkel waar 
u het apparaat heeft gekocht. In 
dat geval de verpakking 
bewaren.
Het is raadzaam om tenminste 
twee uur te wachten, alvorens 
het apparaat aan te sluiten, om 
de compressor op 
beschadigingen te controleren. 
Er moet voldoende 
luchtcirculatie rondom het 
apparaat aanwezig zijn, want 
als dit ontbreekt kan het leiden 
tot oververhitting. Om te zorgen 
voor voldoende ventilatie, volgt 
u de instructies die relevant zijn 
voor de installatie.
Wanneer dat mogelijk is moet 
de achterkant van het product 
niet te dicht opj een muur 
worden geplaatst, teneinde te 
voorkomen dat u warme delen 
aanraakt (compressor, de 
condenser) om het risico van 
een brand te voorkomen, en u 
volgt de instructies die relevant 
zijn voor de installatie.
Het apparaat mag niet dicht bij 
radiatoren of kookplaten worden 
geplaatst.

Let op!
Onderhoud en reinigen

Alvorens 
onderhoudswerkzaamheden 
uit te voeren, moet u het 
apparaat uitschakelen en de 
stekker uit het stopcontact 
trekken.
Het apparaat niet reinigen met 
metalen voorwerpen, stoom 
reinigers, etherische oliën, 
organische oplosmiddelen of 
schuurreinigers.
Geen scherpe voorwerpen 
gebruiken om rijp van het 
apparaat te verwijderen. 
Gebruik een plastic schraper.

Gebruik nooit de basis, 
laden, deuren enz. om op te 
staan als ondersteuning. 
Diepgevroren voedsel mag 
niet opnieuw worden 
ingevroren als het eenmaal 
ontdooid is.
Geen ijslolly's of ijsblokjes 
rechtstreeks uit de vriezer 
consumeren, aangezien dit 
vriesbrandwonden in de 
mond en aan de lippen kan 
veroorzaken.
Om te voorkomen dat 
voorwerpen vallen en letsel 
aan personen of schade 
aan het apparaat kunnen 
veroorzaken, de deurrekken 
niet overbelasten en plaats 
niet teveel voedsel in de 
verladen. 
De ventilatieroosters op het 
apparaat nooit bedekken of 
afsluiten.
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Zorg ervoor dat de stekker 
toegankelijk is na de 
installatie van het apparaat.

Onderhoud
Alle elektrotechnische 
werkzaamheden die nodig zijn 
om dit apparaat te installeren, 
mogen uitsluitend door een 
elektricien of daartoe bevoegd 
persoon worden uitgevoerd.
Dit product mag alleen worden 
onderhouden door een erkend 
Service Center en uitsluitend 
originele onderdelen mogen 
daarvoor worden gebruikt.
1)Als het apparaat Frost Free

is.
2) Als het apparaat een

vriesvak bevat.
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Beschrijving van het apparaat

Opmerking: Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets 
verschillen dan deze gebruiksaanwijzing, maar zijn functies en gebruik blijven hetzelfde.

Dwarsdoorsnede van het apparaat

1. Elektronishe besturing
2. Opslagrekken
3. Flessenrek
4. Groentelade deksel
5. Groentelade
6. Vrieslade

Opmerking: Teneinde de beste energie-efficiëntie te krijgen van dit product, gaarne alle 
planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie als de Gebruiksaanwijzing 
plaatsen.

7. Vriezerglazen

Echter, de exacte instelling moet 
zodanig worden gekozen met in 
achtneming dat de temperatuur binnen 
in het apparaat afhankelijk is van de:

Om een normale werking van de 
koelkast te garanderen, bevelen wij aan 
dat wanneer u uw koelkast voor de 
eerste keer gaat inschakelen, u de 
temperatuur van de koelkast op 5℃ 
gaat instellen.

kamertemperatuur 
frequentie waarmee de deur wordt 
geopend 
hoeveelheid levensmiddelen worden 
opgeslagen 
locatie van het apparaat  

Alle functie- en bedieningselementen van het 
apparaat zijn toegankelijk via een 
bedieningspaneel, welke gunstig is gelegen 
bovenop de behuizing. Een printplaat van de 
display maakt configuratie van functies en 
instellingen op een eenvoudige en intuïtieve 
manier mogelijk. 

Wanneer de koelkast is aangesloten op het 
stroomnet, zullen alle controle-lampjes 
gedurende 3 seconden branden en zult u 
tevens een lang geluid van een "pieptoon" 
horen. Het display paneel bestaat uit vier 
knoppen en acht controle-lampjes. U zult 
een korte “pieptoon” horen, wanneer u op 
deze knoppen drukt.

Elektronishe besturing

1

2

3

5

6

9

4

RIB291 RIB312

8. Bovenste schap
9. Middelste schap

8

10

7

6
10. Onderste schap

1

2

3

5

6

4

7

6

2
9

8

10

Belangrijk!

Controle van de temperatuur
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2.Super Cool ]super koud]

“Super Cool” kan uw voedsel 
veel sneller afkoelen, en 
houd het voedsel voor een 
langere periode vers.

 Druk op de“Super Cool” knop om de 
super cool functie te activeren. Het Super 
pictogram zal gaan branden en de 
koelkasttemperatuur indicator zal 2℃ 
aangeven. 
Super cool zal na 3 uur automatisch 
uitschakelen.

Deuralarm 
Het alarm lampje zal gaan branden en 
een zoemend geluid zal abnormale 
omstandigheden aanduiden, zoals per 
ongeluk oplaten van een deur.

Indien u de koelkastdeur voor meer 
dan 2 minuten laat openstaan, zal een 
deuralarm en zoemer worden 
geactiveerd. De zoemer zal 3 keer  per 
minuut gedurende10 minuten een 
pieptoon laten horen.   Door de deur te 
sluiten annuleert u het deuralarm en de 
zoemer.

U kunt de super cool functie 
uitschakelen door te drukken op de 
"Super Cool" of "Temp" knop, en de 
koelkast temperatuurinstelling zal 
terugkeren naar de vorige instelling.

Druk op de “Alarm” knop om het alarm 
en zoemer te stoppen, vervolgens zal 
het “Alarm” pictogram uitgaan.

Om energie te besparen, vermijd de 
deur voor een langere tijd open te houden 
als u het apparaat gebruikt.

Wanneer de koelkast in bedrijf is, kunt 
u de koelkast uitschakelen door 3 
seconden op de “Power” knop te 
drukken, ondertussen wordt het 
displaypaneel uitgeschakeld.
Belangrijk! 
Bewaar geen voedsel in de koelkast 
gedurende deze tijd. Indien u de koelkast 
voor een langere periode niet zult 
gebruiken, gaarne de stekker uit het 
stopcontact trekken.

4. Stroom
Indien u wilt stoppen met 
het gebruik van het 
apparaat, kunt u het 
apparaat uitschakelen door 
te drukken op de “Power” 
knop.

Wanneer het apparaat is 
uitgeschakeld, kunt u het apparaat 
inschakelen door 1 seconde op de 
“Power” knop te drukken, en de koelkast 
zal terugkeren naar de vorige 
temepratuurinstelling.

1.Temp

het licht van de vergelijkbare temperatuur 
zal de overeenkomstige waarden volgens 
de volgende reeks laten verlichten.

Druk op de “Temp” knop om 
de koelkasttemperatuur  in te 
stellen tussen 8℃ en 2℃ 
zoals gewenst, en

Elektronische Besturing (Gelegen bovenop het apparaat)

3. Alarm

In het geval van een 
alarm,  zal het “Alarm” 
pictogram gaan branden 
en een zoemend geluid 
zal te horen zijn.

Opmerking!
Instellingen kunnen worden gemaakt van 
2 tot 8. U krijgt een koudere 
koelkasttemperatuur en een lagere 
diepvriestemperatuur door het aanpassen 
van “Temp” op de 2 stand:
Koudste instelling: 2℃.
Warmste instelling: 8℃.
Een gemiddelde instelling is in het 
algemeen het meest geschikt.

Free
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Opmerking: Parameters weergegeven in de tabel zijn ontwerpparameters. Vanwege de 
verschillende redenen, zal er een kleine afwijking tussen de werkelijke omvang en 
ontwerpparameter zijn. De vermelde gegevens zijn alleen ter referentie.

RIB312 1772 540 990 632 71 ≦95°

RIB291 1772 540 811 811 71 ≦95°

Parameters van het apparaat a b c d e f

Eerste ingehruikname en Installatie 

Geïntegreerde Koelkast Vriezer

Opmerking: Uw product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor huishoudelijk gebruik. 
Het product moet correct zijn geïnstalleerd, geplaatst en geëxploiteerd in overeenstemming 
met de instructies in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

x 4

x 2

f

(UK) (EU)

560-568

1
7
7
2
-1

7
8
0
 

550

200cm
2

200 cm2

40

L

1
7

7
2

1
34

3
5

(mm)

2
1
0
0
 

a

b

c

e

d

Technische eigenschappen
Hoogte
Breedte
Hoogte Koelkastdeur
Hoogte Vriezerdeur
Diepte
Deuropeningshoek
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Reinigen vóór gebruik
Alvorens u het apparaat voor de 
eerste keer ingebruik gaat nemen, 
wast u de binnenkant en de interne 
accessoires met lauwwarm water en 
een kleine hoeveelheid neutrale zeep, 
om de typische geur van een 
gloednieuw product te verwijderen en 
vervolgens op natuurlijk wijze en 
grondig te drogen.

Installatiepositie

Waarschuwing! Alvorens de 
installatie, moet u de instructies 
zorgvuldig doorlezen voor uw eigen 
veiligeheid en voor een correcte 
werking van het apparaat.

Het apparaat uit de buurt plaatsen van 
warmtebronnen zoals kachels, 
radiatoren, direct zonlicht, enz.
Maximale prestaties en veiligheid 
worden gegarandeerd door het 
handhaven van de juiste 
binnentemperatuur voor de klasse van 
de betrokken eenheid, zoals vermeld 
op het typeplaatje.
Dit apparaat presteert goed van N tot ST.
Het apparaat werkt mogelijk niet goed, 
als het gedurende een langere periode 
bij een temperatuur boven of onder het 
aangegeven bereik werkt.

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN
N

ST
T

+10°C to +32°C
+16°C to +32°C
+16°C to +38°C

+16°C to +43°C

Belangrijk! Het is noodzakelijk om een 
goede ventilatie rond de koelkast te 
hebben, teneinde de afvoer van warmte, 
hoge efficiëntie en een laag mogelijk te 
maken . Voor deze reden, moet er 
voldoende ruimte rondom de koelkast 
worden gelaten.

Nivelleren

Elektrische aansluiting
Let op! Alle elektrotechnische 
werkzaamheden die nodig zijn om dit 
apparaat te installeren, mogen uitsluitend 
door een daartoe gekwalificeerd en bevoegd 
persoon worden uitgevoerd.

Het apparaat moet waterpas zijn gesteld 
om trillingen te elimineren. Om het 
apparaat waterpas te krijgen, moet het 
rechtop staan en de stelschroeven 
moeten een stabiel contact met de vloer 
hebben. Tevens het niveau aanpassen 
door de juiste niveau-instelling aan de 
voorzijde los te draaien (gebruik  uw 
vingers of een geschikte moersleutel).

Waarschuwing! Dit apparaat moet worden 
geaard. De fabrikant accepteert geen 
aansprakelijk als deze 
veiligheidsmaatregelen niet worden 
nageleefd.
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Dagelijks gebruik

Accessoires 1)
Verplaatsbare draagplateaus/rekken

Verschillende glazen, kunststoffen 
draagplateaus of draadbakken worden 
met uw apparaat meegeleverd. 
Verschillende modellen hebben 
verschillende combinaties en 
verschillende modellen hebben 
verschillende functies.
De wanden van de koelkast zijn voorzien 
van geleiders, zodat de draagplateaus 
naar wens kunnen worden geplaatst.

Positioneren van de deurschappen
Teneinde de opslag van 
voedselpakketten van verschillende 
afmetingen mogelijk te maken, kunnen 
de deurschappen op verschillende 
hoogten geplaatst worden.
Om het aan te passen, het schap 
geleidelijk in de richting van de pijlen 
trekken totdat het vrijkomt, indien nodig 
herpositioneren.

Groentelade
Voor het opslaan van groenten en fruit. 

Vrieslade
Voor het opslaan van bevroren voedsel.

Koelkastcompartiment  2)
Voor het opslaan van levensmiddelen 
die niet bevroren hoeven te worden en 
verschillende gedeeltes geschikt zijn 
voor verschillende soorten voedsel.

Vriezervoedselcompartiment 2)
Voor het bevriezen van vers voedsel en 
langdurig bevroren en diepgevroren 
voedsel op te slaan.

Ijsblokjes Lade
Voor ijs maken en ijsblokjes opslaan.

Levensmiddelen ontdooien 2)
In de koelkastruimte.
Op kamertemperatuur.
In een magnetron.
In een conventionele of convectieoven. 
Voedsel dat reeds werd ontdooit, moet 
opnieuw worden ingevroren met 
uitzondering van speciale gevallen.

1) Als het apparaat aanverwante accessoires en 
functies bevat..

2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

Verwijderen van de deurschappen

Installeren van de deurschappen
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Nuttige aanwijzingen en tips
Geluid tijdens gebruik
Klikgeluiden- Wanneer de compressor is 
in- of uitgeschakeld, kunt u een klikgeluid 
horen.
Zoemen- Zodra de compressor in bedrijf 
is,kunt u zoemen horen. 
Borrelen- Wanneer het koelmiddel in dunne 
buizen stroomt, kunt u borrelende of 
spattende geluiden horen.
Spatten- Zelfs nadat de compressor is 
uitgeschakeld, kan dit geluid voor een korte 
tijd worden gehoord.

Energiebesparende tips
Het apparaat niet in de buurt van 
kachels, radiatoren of andere 
warmtebronnen plaatsen. 
Houd de tijd dat het apparaat openstaat 
tot een minimum beperkt.
De temperatuur niet kouder instellen dan 
nodig is.
Zorg dat de zijplaten en de achterplaat 
van het apparaat op enige afstand van 
de wand staan, en volgt u de instructies 
die relevant zijn voor de installatie
Als het diagram de juiste combinatie voor 
de laden, verslade en plateaus 
weergeeft, moet u deze combinatie niet 
wijzigen, aangezien dit het 
energieverbruik kan beïnvloeden.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Tips voor het koelen
Vlees (Alle soorten) verpakken in 
polyethyleen zaken en op het schap 
boven de groeten en fruitlade plaatsen. 
Bewaar voor de veiligheid op deze 
manier de items maximaal één of twee 
dagen.
Gekookt voedsel, koude gerechten, 
enz…:  moeten  worden afgedekt en 
mogen op elk plateau worden geplaatst.
Fruit en groenten: deze moeten grondig 
worden schoongemaakt en in de 
meegeleverde speciale lade geplaatst 
worden.

Geen warm voedsel of verdampende 
vloeistof in het apparaat bewarenDeksel 
erop of het voedsel verpakken, vooral als 
het een sterke smaak of geur heeft.
Het voedsel op de correcte manier 
plaatsen, zodat er lucht rondom kan 
circuleren.

Tips voor het invriezen

Melkflessen: deze moeten voorzien zijn 
van een dop en moet worden bewaard in 
het flessenrek in de deur.

Bij het eerste opstarten of na een periode 
buiten gebruik zijn geweest. Alvorens u het 
voedsel in de vakken plaatst, laat u het 
apparaat 2 uur op de hogere instellingen 
draaien.
Bereid voedsel voor in kleine porties om het 
snel en compleet in te vriezen en om het 
mogelijk te maken om vervolgens slechts de 
benodigde hoeveelheid te ontdooien.
Wikkel het eten in aluminiumfolie of 
polyethyleen (plastic) en zorgt ervoor dat de 
verpakkingen luchtdicht zijn.
Sta niet toe dat vers, niet ingevroren voedsel 
in aanraking komt met reeds ingevroren 
voedsel, teneinde te voorkomen dat de 
temperatuur van de laatstgenoemde gaat 
stijgen
Bevroren producten, indien deze 
onmiddellijk na het verwijderen van het 
vriesvak geconsumeerd worden, kunnen 
waarschijnlijk leiden tot vries brandwonden 
op de huid.
Het wordt aanbevolen om het soort voedsel 
en de datum op elk bevroren pakket te 
noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor de opslag van bevroren voedsel
Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct 
door de supermarkt is opgeslagen.
Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel 
verslechteren en mag niet opnieuw worden 
ingevroren.
De opslagperiode die door de 
voedselfabrikant is aangegeven, mag niet 
overschreden worden.
Opmerking: Als het apparaat aanverwante 
accessoires en functies bevat.

Boter en kaas: deze moeten in 
aluminiumfolie of polyethyleen (plastic) 
zakken worden verpakt, terwijl u zoveel 
mogelijk lucht moet verwijderen.

Het apparaat leegmaken.
De stekker uit het stopcontact trekken.
De binnen goed reinigen en drogen. 
Zorg ervoor dat alle deuren wijd open 
zijn om lucht te laten circuleren.

Uitschakelen van uw apparaat
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Reinigen en onderhoud
Reinigen en onderhoud
Om hygiënische redenen moet het apparaat 
(met inbegrip van exterieur en interieur 
accessoires) regelmatig tenminste iedere 
twee maanden worden gereinigd.

Waarschuwing! Gevaar voor 
elektrische schokken!

Het apparaat mag niet worden aangesloten 
op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. 
Alvorens te beginnen met reinigen, moet de 
stekker van het apparaat uit het stopcontact 
worden getrokken, of de stroomonderbreker 
of zekering activeren.

Deurafdichtingen schoonmaken
Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. 
Kleverig eten en drinken kunnen ervoor 
zorgen dat afdichtingen aan de behuizing 
kleven en scheuren wanneer u de deur 
opent. Was de afdichting met een mild 
reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen 
en het goed drogen na het reinigen.
Let op! 
Pas nadat de deurafdichtingen helemaal 
droog zijn, moet het apparaat aan worden 
ingeschakeld.

Behuizing reinigen
Om een goede uitstraling van uw apparaat te 
behouden, moet u het regelmatig reinigen. 
Het bedieningspaneel met een schone, zachte 
doek afvegen.
Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats 
van direct op het oppervlak van het apparaat 
te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van vocht aan het oppervlak. 
De deuren, handgrepen en oppervlakken van 
de behuizing met een mild reinigingsmiddel 
reinigen en vervolgens met een zachte doek 
drogen.
Let op! 
Geen scherpe voorwerpen gebruiken 
aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk 
zullen krassen.
Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, 
Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of 
organisch oplosmiddel, zoals benzeen 
gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het 
oppervlak van het apparaat beschadigen en 
brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen
U moet de binnenkant van het apparaat 
regelmatig reinigen. Het is makkelijker te 
reinigen wanneer de voedselvoorraden laag 
zijn.
Veeg de binnenkant van de koelkast met 
een zwakke oplossing van 
natriumbicarbonaat af, en afspoelen met 
warm water en een uitgewrongen spons of 
doekje. Helemaal droog maken voor het 
vervangen van de schappen en manden. 
Alle oppervlakken en verwijderbare 
onderdelen grondig drogen.
U moet de binnenkant van het apparaat 
regelmatig reinigen. Het is makkelijker te 
reinigen wanneer de voedselvoorraden laag 
zijn.
Veeg de binnenkant van de koelkast met 
een zwakke oplossing van 
natriumbicarbonaat af, en afspoelen met 
warm water en een uitgewrongen spons of 
doekje. Helemaal droog maken voor het 
vervangen van de schappen en manden. 
Alle oppervlakken en verwijderbare 
onderdelen grondig drogen.

Verwijder bestaande voedings- en 
accessoiresmandjes, de stekker uit het 
stopcontact trekken en de deuren open 
laten. Ventileer de kamer grondig om het 
ontdooien te versnellen.
Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de 
vriezer zoals hierboven beschreven.
Let op! 
Geen scherpe voorwerpen gebruiken om 
rijp van het vriesvak te verwijderen. Pas 
nadat het interieur helemaal droog is, moet 
het apparaat weer worden ingeschakeld en 
de stekker weer in het stopcontact worden 
gestoken.

Ontdooien
A) Koelkast compartiment

Dit compartiment ontdooit automatisch Het 
ontdooide water loopt via de afvoerbuis naar 
een verzamelcontainer aan de achterkant 
van het apparaat

Afvoerbuis

Ontdooit 
water 
verzameling

B) Vriesvak
Dit compartiment ontdooit automatisch.

Vervangen van het LED-lampje
Waarschuwing! Het LED-lampje mag niet 
door de gebruiker worden vervangen.! Indien 
beschadigd is, neemt u contact op met de 
klantenservice voor assistentie. Voor het 
vervangen van het LED-lampje, moet u de 
volgende stappen uitvoeren:
1. De stekker van het apparaat uit het 

stopcontact trekken.
2. Verwijder de lamp deksel door het omhoog 

te duwen.
3.  Houd de LED deksel met één hand vast en 

trek het met de andere kant terwijl u de 
connector vergrendeld.

4. Vervang het LED-lampje en klik het goed in 
de plaats.

14
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Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed 
functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie 
hieronder.

Waarschuwing! Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat 
u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een 
gekwalificeerde  elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product 
heeft gekocht.

Probleem Mogelijke oorzaak & Oplossing 

Het apparaat werkt 
niet naar behoren 

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het 
stopcontact. 

Controleer de zekering of de stroomkring van uw voeding, indien 
nodig vervangen. 

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

Het is normaal dat de koelkast niet werkt tijdens de automatische 
ontdooicyclus, of voor een korte tijd nadat het apparaat is 
ingeschakeld om de compressor te beschermen. 

Geuren uit de 
compartimenten 

Het interieur moet mogelijk worden gereinigd. 

Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.

Lawaai van het 
apparaat 

De geluiden hieronder zijn vrij normaal: 
● Draaiende compressor geluiden.
● Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de
koelkastruimte of andere compartimenten. 
● Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken.
● Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing.
● Klikgeluid voordat de compressor start.

Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het 
kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: De behuizing 
is niet waterpas. 
De achterkant van het apparaat raakt de muur. Flessen of containers vallen 
of rollen. 

De motor draait 
continu 

Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, ihet zal in de 
volgende omstandigheden meer moeten draaien: 

● Temperatuurinstelling wordt kouder ingesteld dan nodig
● In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel
opgeslagen. 
● De temperatuur buiten het apparaat is te hoog.
● Deuren worden te lang of te vaak geopend.
● Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het lange tijd is
uitgeschakeld. 

Een laag rijp treedt 
op in het 
compartiment 

Controleer of de ventilatieopeningen niet door voedsel geblokkeerd zijn 
en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende 
ventilatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is. 
Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over reinigen en 
onderhoud. 
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Temperatuur aan 
de binnenkant is 
te warm 

U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren 
worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft 
onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant. 

Temperatuur aan 
de binnenkant is 
te koud 

De temperatuur verhogen door het 
volgen van de "Displaybesturingen" 
hoofdstuk. 

Deuren kunnen 
niet gemakkelijk 
worden gesloten 

Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld 
met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin 
voorkomt dat de deuren kunnen sluiten. 

Water druppelt 
op de vloer. 

De waterpan (gelegen aan de achterkant van de kast) kan wellicht niet goed 
nivelleerd zijn of de afvoertuit onder de bovenkant van het compressor depot 
is misschien niet naar behoren gepositioneerd om water richting de pan te 
leiden, of de watertuit is verstopt. U kunt de koelkast van de muur 
verwijderen om de pan en de tuit te controleren. 

Het licht werkt 
niet

● Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk

over het vervangen en onderhoud van de LED-lampjes. 

● Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang
openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw 
openen om de lichten opnieuw te activeren. 
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Omkeren van de deur
De zijde waarop de deur opent kan 
veranderd worden, van rechts (zoals 
meegeleverd) aan de linkerkant, indien dit 
kan plaatsvinden op de installatie locatie.

Gereedschappen die u nodig heeft:
1. 8mm dopsleutel

2. Kruiskop schroevendraaier

3. Stopverfmes of dunne schroevendraaier

Opmerking: Indien nodig kunt u de koelkast 
op de rug leggen om toegang te krijgen tot 
de basis, moet u het apparaat op een zachte 
schuimverpakking of een soortgelijk 
materiaal laten rusten teneinde beschadigen 
te voorkomen

180°

180°

Waarschuwing! Bij het omkeren van de 
deur, het apparaat mag niet op het 
stopcontact worden aangesloten. Zorg 
ervoor dat de stekker uit het stopcontact is 
verwijderd.

1. De koelkast rechtop zetten. Open de
bovenste deur om alle deurrekken  (om 
schade te vermijden) en vervolgens de 
deur sluiten.

2. Het bovenste deurscharnier losdraaien en
verwijderen. Verwijder de bovenste deur 
van het middelste scharnier door de deur 
voorzichtig op te tillen. Het vervolgens op 
een glad oppervlak met de deksel naar 
boven gericht plaatsen.

3. De schroeven losdraaien die gebruikt zijn
om de scharnieren in de middelste deur
te bevestigen en verwijderen. Vervolgens
verwijdert u de onderste deur. En het
onderste deurscharnier losdraaien.

4. Wijze de schroef afdekkingen van links
naar rechts, en de deurscharnieren naar
de tegenovergesteld zijde verplaatsen
(zoals in de afbeelding hieronder
weergegeven).

5. Bevestig het onderste scharnier met
schroeven, en de onderste deur op de
onderste scharnierpen schuiven en in
positie houden. De middelste
scharnieren op de positie van het
apparaat brengen en vervolgens
installeren en zorgen dat de onderste
deur op zijn plaats is bevestigd.

6. Installeert u de bovenste deur en het
bovenste scharnier op dezelfde manier.

Opmerking: Bij het omkeren van de deur, 
kunt u de Geïntegreerde Koelkast Vriezer  
installatie instructies raadplegen.



18

Afdanken van het apparaat

Hisense Koelkast

Correcte verwijdering van dit product

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen
Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijdert u de 
verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen..
Alvorens het afdanken van het apparaat
1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. De netstekker afsnijden en afvoeren.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden 
weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om 
schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door 
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een 
verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van 
grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te 
brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en 
inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het 
product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor 
milieuvriendelijke recycling.
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Reverse the door

Disposal of the appliance

Safety for children and others

who are vulnerable people

For your safety and correct 
usage, before installing and 
first using the appliance, read 
this user manual carefully, 
including its hints and 
warnings. To avoid 
unnecessary mistakes and 
accidents, it is important to 
make sure that all people 
using the appliance are 
thoroughly familiar with its 
operation and safety 
features. Save these 
instructions and ensure that 
remain them with the 
appliance if it is moved or 
sold, 

For the safety of life and 
property, keep the 
precautions of these user's 
instructions as the 

so that anyone using it 

throughout its life, will be 

properly informed on its 
usage and safety notices.

manufacturer is not 
responsible for damages 
caused by omission.

This appliance can be used 
by children aged from 8 
years and above, and 
persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of 
experience and knowledge 
if they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the 
appliance in a safe way and 
understand the hazards 
involved. Children shall not 
play with the appliance. 
Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision.
Keep all packaging away 

This appliance is in accordance with the following EU guidelines : LVD 
2014/35/EU and EMC 2014/30/EU and 2009/125/EC and 2011/65/EU and 
EU 1060/2010.

_ _ 

_ 



3

Hisense Refrigerator

from children as there is risk 
of suffocation.
If you are discarding the 
appliance, pull the plug out 
of the socket, cut the 
connection cable (as close 
to the appliance as you can) 
and remove the door to 
prevent children playing 
from suffering an electric 
shock or closing themselves 
inside.
If this appliance, featuring a 
magnetic door seals, is to 
replace an older appliance 
having a spring lock (latch) 
on the door or lid, be sure to 
make the spring lock 
unusable before you 
discard the old appliance. 
This will prevent it from 
becoming a death trap for a 
child.

General safety

    This 
appliance is intended

WARNING —

to be used in households 
and similar applications 
such as 
-staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;
-farm houses and by 
clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;
-bed and breakfast type 

environments;
-catering and similar non-
retail applications
WARNING — Do not store 
explosive substances 
such as aerosol cans with 
a flammable propellant in 
this appliance.
WARNING — If the supply 
cord is damaged, it must 
be replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly 
qualified persons in order 
to avoid a hazard.
WARNING — Keep 
ventilation openings, in 
the appliance enclosure 
or in the built-in structure, 
clear of obstruction.
WARNING — Do not use 
mechanical devices or 
other means to 
accelerate the defrosting 
process, other than those 
recommended by the 
manufacturer.
WARNING — Do not 
damage the refrigerant 
circuit.
WARNING — Do not use 
electrical appliances 
inside the food storage 
compartments of the 
appliance, unless they 
are of the type 
recommended by the 
manufacturer.
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1.
be lengthened.
2. Make sure that the power 
plug is not  or 
damaged. A or 
damaged power plug may 
overheat to cause a fire.
3. Make sure that you can 

 plug of the 
appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is 
loose, do not insert the power 
plug. There is a risk of 
electric shock or fire.
6.You must not operate the 
appliance without the interior 
lighting lamp cover.
7.The fridge is only applied 
with power supply of single 
phase alternating current of 
220~240V/50Hz. If fluctuation 
of voltage in the district of 
user is so large 

The power cord must not 

crushed
crushed 

access the main

Electrical safety

WARNING — The 
refrigerant and insulation 
blowing gas are flammable. 
 When disposing of the 
appliance, do so only at 
an authorized waste 
disposal centre. Do not 
expose to flame. 

The refrigerant isobutene 
(R600a) is contained within 
the refrigerant circuit of the 
appliance, a natural gas 
with a high level of 
environmental 
compatibility, which is 
nevertheless flammable. 
During transportation and 
installation of the 
appliance, ensure that 
the tubing  of the refrigerant 
circuit is not damaged  
The refrigerant (R600a) is 
flammable.

Refrigerant

-Thoroughly ventilate the 
room in which the 
appliance is situated.
It is dangerous to alter the 
specifications or modify 
this product in any way. 
Any damage to the cord 
may cause a shortcircuit,  
fire, and/or electric shock.

If the refrigerant circuit 
is damaged:
-Avoid naked flames and 
ignition sources. 

Caution:risk of fire

WARNING — To avoid a 
hazard due to instability 
of the appliance, it must 
be fixed in accordance 
with the instructions.
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that the voltage exceeds the 
above scope, for safety 
sake, be sure to apply A.C. 
Automatic voltage regulator 
of more than 350W to the 
fridge. The fridge must  
employ a special power 
socket instead of common 
one with other electric 
appliances. Its plug must 
match the socket with 
ground wire.

Do not store flammable 
gass or liquids in the 
appliance. Risk of 
explosion!
Do not operate any 
electrical appliances in the 
appliance (e.g.electric ice 
cream makers, mixers 
etc.).
When unplugging always 
pull the plug from the 
mains socket, do not pull 
on the cable.
Do not place hot items 
near the plastic 
components of this 
appliance.
Store pre-packed frozen 
food in accordance with 
the frozen food 
manufacture’s 
instructions.
The appliances 
manufactures storage 

Daily use

recommendations should 
be strictly adhered 
to. Refer to relrelevant 
instructions for 
Do not place carbonated  

 fizzy drinks in the freeze 
compartment as it creates 
pressure on the container, 
which may cause it to 
explode, resulting in  
damage to the appliance.  

storage.

or

Keep buring candles, 
lamps and other items 
with naked flames away 
from the appliance so that 
do not set the appliance 
on fire. 
The appliance is intended 
for keeping food stuff 
and/or beverages in 
normal household as 
explained in this 
instruction booklet The 
appliance is heavy.Care 
should be taken when 
moving it.
Do not remove or touch 
items from the freezer 
compartment if your hands 
are damp/wet,as this could 
cause skin abrasions or 

Frozen food can cause 
frost burns if consumed 
straight from the freezer  
compartment.
Do not place the appliance 
in direct  sunlight. 

frost/freezer burns. 
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Unpack the appliance and 
check if there are damages  
on it. Do not connect the 
appliance if it is damaged. 
Report possible damages 
immediately to the place 
you bought it. In this case 
retain packing.
It is advisable to wait at 
least four hours before 
connecting the appliance to 
allow the oil to flow back in 
the compressor.
Adequate air circulation 
should be around the 
appliance, lacking this leads 
to overheating. To achieve 
sufficient ventilation, follow 
the instructions relevant to 
installation.

The appliance must not be 
locate close to radiators or 
cookers.

Wherever possible the back 
of the product should not be 
too close to a wall to avoid 
touching or catching warm 
parts (compressor, 
condenser) to prevent the 
risk of a fire, follow the 
instructions relevant to 
installation.

For electrical connection 
carefully, follow the 
instructions given in this 
manual.

Installation Important!Never use the base,  
drawers, doors etc. to  
stand on or as supports.
Frozen food must not be 
refrozen once it has been 
thawed out.
Do not consume ice 
popsicles or ice cubes 
straight from the freezer 
as this can cause freezer 
burn to the mouth and
lips.
To avoid items falling and 
causing injury or damage 
to the appliance, do not 
overload the door racks 
or put too much food in 
the crisper drawers.
Never cover or obstruct 
the ventilation slats on 

Caution!
Care and cleaning

Before maintenance, switch 
off the appliance and 
disconnect the mains plug 
from the mains socket.
Do not clean the appliance 
with metal objects, steam 
cleaner, ethereal oils, 
organic solvents or abrasive 
cleansers.
Do not use sharp objects to 
remove frost from the 
appliance. Use a plastic 
scraper.

the appliance. 
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Service

Make sure that the mains 
plug is accessible after the 
installation of the appliance.

Any electrical work required 

This product must be 
serviced by an authorized 
Service Center, and only 
genuine spare parts must 
be used.
1)If the appliance is Frost 
Free.
2)If the appliance contains 
freezer compartment.

to do the servicing of the 
appliance should be carried 
out by qualified electrician 
or competent person.
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Description of the appliance

Note: Due to constant modification of our products, your refrigerator may be slightly different 

from this Instruction Manual, but its functions and using methods remain the same.

View of the appliance

1. Electronic control  

2. Storage shelves

3. Bottle rack

4. Vegetable drawer cover

5. Vegetable drawer

6. Freezer drawers

Note: To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawer and  

baskets on their original position as the Instruction Manual.

7. Freezer glass 

However, the exact setting should be     

room temperature   

quantity of food stored  

To ensure the normal operation of the   
refrigerator, we recommend that when 
you start your refrigerator for the first 

depends on: 

how often the door is opened

refrigerator is set to 5   ℃.

chosen keeping in mind that the  

time, the temperature for the 

appliance location  

temperature inside the appliance  

All functions and controls of the unit are 
accessible from a control panel conveniently 
located on the roof of the cabinet. A display 
circuit board allows easy configuration of
features and settings in a simple and intuitive 
manner. 

sound of “beep” when you press the buttons.

pilot lights will turn on for 3 sec and you will 
When the refrigerator is energized, all the  

display board consists of four buttons and
also heard a long sound of “beep”. The 

eight pilot lights. You will heard a short 

Electronic Control

1

2

3

5

6

9

4

RIB291 RIB312

8. Upper rack

9. Middle rack

8

10

7

6
10. Lower rack

1

2

3

5

6

4

7

6

2

9

8

10
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2.Super Cool                

“Super Cool” can refrigerate  

the food quicker and keep
food fresh for a long period. 

 Press “Super Cool” button to activate 
the super cool function. The Super icon  
will light up and the fridge temperature  
indicator will display  2℃.
Super cool automatically switches off
after 3 hours.

The alarm light on and a buzzing sound   
indicate abnormal conditions, such as  
accidentally a door left open. 

Leaving the door of refrigerator open 
for over 2 minutes will activate a door    
alarm and buzzer. The buzzer will beep
3 times per minute for 10 minutes.   
Closing the door cancels the door   
alarm and buzzer. 

When super cool function is on, you   
can switch off super cool function by 
pressing “Super Cool” or “Temp” button, 
then the fridge temperature setting or  
function mode will revert back to the   
previous setting.

Press “Alarm” button to stop alarm and
buzzing then “Alarm” icon will turn off.

Door Alarm                

To save energy, please avoid keeping     
the door open for a long time when using
refrigerator.   

When the refrigerator is working, you   
can switch the appliance off by pressing  
“Power” button for above 3 seconds, 
meanwhile the display panel will be 
turned off.    
Important ! Do not store any food in the
fridge during this time. If you will not   
use the refrigerator for a long time,   
please pull the plug. 

4. Power                

If you want to stop using it,  

you can turn the appliance 
off by pressing “Power” 

When the appliance is power off, you     
can switch the appliance on by pressing
“Power” button for 1 second, and the   

button. 

refrigerator returns to previous 
temperature setting. 

1.Temp                

the light of the comparable temperature will
be lighten corresponding values according 
to the following sequence.

Press “Temp” button to set  

fridge temperature between
8  and  2  as needed, and ℃ ℃

obtain a colder fridge temperature and a  

Note!
Settings may be made from 2 to 8. You will    

Electronic Control (located at the top of appliance)

3. Alarm                

In case of alarm, “Alarm”  

icon will light up and a 
buzzing sound will start. 

“Temp” towards 2 position:
lower freezer temperature by adjusting  

A medium setting is generally the most 
Warmest setting: 8  ℃.
Coldest setting:   2℃.

suitable.

Free
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First use and installation

listed are only for reference.

there will  be a  slight deviation  between actual  dimension  and  design parameter. The data

Note: Parameters provided in table are design parameters. Because of the various reasons, 

RIB312 1772 540 990 632 71 ≦95°

RIB291 1772 540 811 811 71 ≦95°

Parameters of appliance a b c d e f

Built-In Fridge Freezer

the User Instructions provided.

be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in 

Note: Your product is designed and built for domestic household use only. The product must 

 

 

x 4

x 2

Door-opening angle

Profundity

f Freezer door height

Refrigerator door height

Width

Height

 
 

(UK) (EU)

560-568

1
7
7
2
-1

7
8
0
 

550

200cm
2

200 cm2

40

L

1
7

7
2

1
34

3
5

(mm)

2
1
0
0
 

a

b

c

e

d
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Cleaning before use

Before using the appliance for the first 
time, wash the interior and all internal 
accessories with lukewarm water and 
neutral soap in order to remove the  
typical smell of a brand new product,  
then dry thoroughly.

Installation Positioning

           Warning! Before installing, read the
           instructions carefully  for  your  safety 
and the correct operation of the appliance.

Position the appliance away from sources 
of heat such as stoves, radiators, direct 
sunlight, etc.
Maximum performance and safety are 
guaranteed by maintaining the correct 
indoor temperature for the class of unit 
concerned, as specified on the rating 
plate.

This  performs well from . 
The appliance may not work properly if it 
is left for a longer period at a temperature 
above or below the indicated range.

appliance N to ST

and low power consumption.
sufficiently cleared space should be 

refrigerator

For this reason, 
 

available around the . 

Climate class Ambient temperature

SN

N

ST

T

+10°C to +32°C

+16°C to +32°C

+16°C to +38°C

+16°C to +43°C

Important! It is necessary to have good 
ventilation around the refrigerator to allow 
for the dissipation of heat, high efficiency,

Leveling
The appliance should be level in order to 
eliminate vibration. To make the appliance
level, it should be upright and adjusters  
should be in stable contact with the floor.  

Electrical connection

Caution! Any electrical work required to  

install the appliance should be carried out by 
a qualified or  person.authorized

Also adjust the level by unscrewing the  
appropriate level adjustment in the front   
(use your fingers or a suitable spanner).  

Warning!This appliance must be grounded. 

The manufacturer declines any liability should 
these safety measures not be observed.
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Daily use

Accessories  1)

Movable shelves/trays

Various glass, plastic storage shelves or 
wire trays are included with your appliance.
Different models have different combinations 
and different models have different features. 
The walls of the refrigerator are equipped 
with a series of runners so that the shelves 
can be positioned as desired.

Positioning the door racks

To permit the storage of food packages of 
various sizes, the door racks can be 
placed at different heights.
To  gradually pull the rack in the 
direction of the arrows until it comes free, 
then reposition as required.

adjust,

Vegetable Drawer

For storing fruit and vegetables.

Freezer Drawer

For storing frozen food.

Refrigerator compartment 2)

For storing food that does not need to be 
frozen and different sections suitable for 
different kinds of food.

Freezer food compartment 2)

For freezing fresh food and storing frozen 
and deep-frozen food for  long  periods of 
time.

Ice-cube tray

For making ice and storing ice-cubes.

Thawing food  2)

In the refrigerator compartment.
At room temperature.
In a microwave oven.
In a conventional or convection oven.
Food once thawed should be re-frozen 
with the exception of special cases.

1) If the appliance contains related accessories 
and functions.
2) If the appliance contains a freezer compartment.

Remove the door rack

Install the door rack
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Helpful hints and tips

Noises during operation

Clicks- Whenever the compressor switches 
on or off, a click can be heard.
Humming- As soon as the compressor is in 
operation, you can hear it humming.
Bubbling- When refrigerant flows into thin 
tubes, you can hear bubbling or splashing 
noises.
Splashing- Even after the compressor has 
been switched off, this noise can be heard 
for a short time.

Energy saving tips

Do not install the appliance near stoves, 
radiators or other sources of warmth. 
Keep the time the appliance is open to a 
minimum.
Do not set the temperature colder than 
necessary.
Make sure the side plates and back plate 
of the appliance are at some distance 
from the wall, and follow the instructions 
relevant to installation.
If  the  diagram  shows  the  correct  
combination for the drawers, crisper and 
shelves, do not adjust the combination as 
it would produce an effect on energy  
consumption.

Hints for fresh food refrigeration

Do not store warm foods or evaporating 
liquids in the appliance.
Do cover or wrap the food, particularly if it

Hints for refrigeration

Meat (all types): wrap in polyethylene 
 bags and place on the glass shelf 

above the vegetable drawer. For safety, 
store in this way only one or two days at 
the most.
Cooked foods, cold dishes, etc…: these 
should be covered and may be placed on 
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be 
thoroughly cleaned and placed in the  
special drawer provided. 

(plastic)

has a strong flavor or odor.
Position food so that air can circulate freely 
around it.

Hints for freezing

Prepare food in small portions to enable it 
to be rapidly and completely frozen and to 
make it possible to subsequently thaw  
only the quantity required.

When first starting-up or after a period out 
of use. Before putting the food in the 
compartment, let the appliance run at 
2 hours on the higher settings.

Milk bottles: these should have a cap and 
should be stored in the bottle rack on the 
door. 

Wrap up the food in aluminum foil or 

the packages are airtight.
Do not allow fresh, unfrozen food to touch 
food that is already frozen, thus avoiding a 
rise in the temperature of the latter.

polyethylene (plastic) and make sure that

It is recommended to label and date each 
frozen package in order to keep track of 
the storage time.

Hints for the storage of frozen food

Ensure that frozen food has been stored 
correctly by the food retailer.
Once defrosted, foods deteriorate rapidly 
and can not be re-frozen.
Do not exceed the storage period indicated 
by the food manufacturer.

Note: If the appliance contains related 

accessories and functions.

Butter and cheese:these should be placed
in aluminum foil or polyethylene (plastic) 

possible.
bags while removing as much air as

Iced products, if consumed immediately 
after removal from the freezer compartment, 
can possibly cause  skin to become freezer 
burnt.

Empty the appliance.
Pull out the power plug.
Clean and dry the interior thoroughly. 
Ensure that all doors are wedged open
slightly to allow air to circulate.

Switching off your appliance
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Cleaning and Care

Cleaning and care

For hygienic reasons, the appliance ( the  
including exterior and interior accessories)  
should be cleaned regularly at least every
two months. 

Warning! Danger of electrical shock!

The appliance must not be connected to 
the during cleaning. 
Before cleaning, switch the appliance off 
and remove the plug from the main power 

fuse.

main power supply

supply, or shut off the circuit breaker or

Door seals cleaning 
Take care to keep door seals clean. 
Sticky food and drinks can cause seals  
to the cabinet and tear when you open  
the door. Wash seal with a mild detergent 
and  warm  water.  Rinse  and  dry  it 
thoroughly after cleaning. 
Caution!  
Only after the door seals are completely 
dry should the appliance be powered on.

Exterior cleaning
To maintain good appearance of your 
appliance, you should clean it regularly. 
Wipe the digital panel and display panel
with a clean, soft cloth. 
Spray water onto the cleaning cloth  
instead of spraying directly on the surface
of the appliance. This helps ensure an   
even distribution of moisture to the surface.
Clean the doors and cabinet surfaces with 
a mild detergent and then wiped dry with 
a soft cloth. 
Caution! 
Don’t use sharp objects as they are likely 
to scratch the surface.
Don’t use Thinner, Car detergent, Clorox,
ethereal oil, abrasive cleansers or organic 
solvent such as Benzene for cleaning. 
They may damage the surface of the  
appliance and may cause fire.

Interior cleaning 

You should clean the appliance interior 
regularly. It will be easier to clean when 
food stocks are low. Wipe the inside of  
the fridge freezer with a weak solution of 
bicarbonate of soda, and then rinse with 
warm water using a wrung-out sponge
or  cloth. Wipe completely dry before 
replacing the shelves and baskets.
Thoroughly dry all surface and removable 
parts 
Although this appliance automatically  
defrosts, a layer of frost may occur on the
freezer compartment’s interior walls if the 
freezer door is opened frequently or kept
open too long. If the frost is too thick, 
choose a time when the supply of food
stocks are low and proceed as follows:
Remove existing food and accessories 

baskets, unplug the appliance from the
mains power and leave the doors open 
Ventilate  the  room  thoroughly  to  
accelerate the thawing process.
When defrosting is completed, clean  
your freezer as described above. 
Caution! 
Don’t use sharp objects to remove frost 
from the freezer compartment. Only after 
the interior is completely dry should the 
appliance be switched back on and plug.
back into the mains socket.  

Defrosting
A) Fridge compartment 

This compartment defrosts automatically. 
The defrosting water runs to the drain tube 
via a collection container at the back of the 

 

appliance. 
 

Drain tube

Defrost
Water
Collection

B) Freezer compartment 
This compartment defrosts automatically. 

 

Replacing the LED light 
Warning: The LED light must not be  
replaced by the user! If damaged, contact  
the customer helpline for assistance. To   
replace the LED light, the below steps can  
be followed: 
1. Unplug your appliance. 
2. Remove light cover by pushing up and   
out. 
3. Hold the LED cover with one hand and 

 

pull it with the other hand while pressing  
the connector latch. 
4. Replace LED light and snap it correctly   
in place. 

14
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Troubleshooting
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Reverse the door

The side in which the door opens can be 

changed from the right side (as supplied) to 

the left side, if the installation site  

Tools you will need:

1. 8mm socket driver

2. Cross-shaped screwdriver

allows for it.

3. Putty knife or thin-blade screwdriver

Note: When required, tilt the refrigerator side 
in order to  gain  access  to  the  base,  you  
should  rest  the  appliance  on  soft  foam 
packaging or similar material to avoid damage. 

180°

180°

Warning! When reversing the door,  the 
appliance must not be connected to the 
mains. Ensure that the plug is removed from 
the mains socket. 

1. Stand the refrigerator upright. Open the  
upper door to take out all door racks (to avoid  
racks damaged) and then close the door. 

2. Unscrew the upper door hinge and remove 
it. Remove the upper door from the middle  
hinge by carefully lifting the door straight up. 
Then place it on a smooth surface with its 
upper cover upwards. 

3. Loose screws used to fix the middle door 
hinges and remove them. Then remove the  
lower door. And unscrew the lower door hinge. 

4. Change screw hole covers from left to  
right, and change the door hinges to opposite   
side (as shown in figure below). 

5. Fix the lower hinge with screws, and slot 
the lower door onto the bottom hinge pin and  
hold in position. Adjust the middle hinges to 
to the appliance position and then install it 
ensuring the lower door in secured in place. 

6. Install the upper door and the upper hinge
as the same way.  

Note: When reversing the door, the cabinet 
installation can refer to Built-In Fridge Freezer  
installation instructions. 
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Correct disposal of this product

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
Packaging materials
Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging in a 
suitable  container to recycle it.
Before disposal of the appliance.
1. Disconnect the main plug from the main socket.
2. Cut off the main cable and discard it.

waste collection

This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the 
product was purchased.They can take this product for environmental 
safe recycling.
































