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Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt
Beoogd gebruik: dit apparaat is slechts bedoeld om binnenshuis 
en in een droge omgeving te worden gebruikt. Elk ander gebruik 
kan leiden tot letsel waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
Wat u moet doen...
Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet vast komen te 
zitten onder de koelkast.
Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker zelf en 
niet aan de kabel te trekken.
Zorg ervoor dat u, tijdens het verplaatsen van de koelkast, hier 
niet mee over het netsnoer rolt. Zorg ervoor dat de stekker niet 
wordt beschadigd. Als dit wel gebeurt, schakelt u de stroom uit 
en neemt u de stekker voorzichtig uit het stopcontact. Neem 
vervolgens contact op met een geautoriseerde onderhoudstech-
nicus om de stekker te laten vervangen.
Zorg ervoor dat er geen (ontvlambare) gassen lekken in de 
buurt van de koelkast. Als dit wel gebeurt, draait u de kraan 
waaruit het gas lekt dicht, opent u deuren en vensters en steekt 
u de stekker van de koelkast of van andere apparaten niet in het 
stopcontact en haalt u deze er ook niet uit.
Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact in het geval 
van onderhoud of bij vervanging van de lamp.
Maak gebruik van de handvatten voor het openen van de deu-
ren. De opening tussen de deuren kan heel smal zijn; let op dat 
uw vingers niet vast komen te zitten.
Wacht minimaal 5 minuten nadat u de stekker van de koelkast 
uit het stopcontact hebt verwijderd voordat u het apparaat op-
nieuw inschakelt. Bij vaak herhaaldelijk starten kan de compres-
sor beschadigd raken
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij van obstakels blijven.
Als de koelkast niet meer wordt gebruikt, dient u de deuren, 
afdichtingen en planken te verwijderen, zodat kinderen niet vast 
komen te zitten. Bewaar deze onderdelen op een geschikte 
plaats.
De koelkast moet worden geplaatst op een goed geventileerde 
locatie, niet te ver van een bron van drinkwater.
Zorg voor een ruimte van minstens 20 cm boven en 10 cm 
rondom de koelkast.
Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegan-
kelijk is.
Wat u niet moet doen...
De koelkast werkt op een elektriciteitstoevoer van 220-240 V 
AC, 50 Hz. Als de koelkast wordt aangesloten op een onjuist 
voltage, kunnen schommelingen in de spanning tot gevolg heb-
ben dat de koelkast niet start, dat de temperatuurregelaar of 
compressor beschadigd raakt of dat de koelkast abnormaal veel 
geluid maakt terwijl de compressor in gebruik is. In dit geval 
moet er een automatische regulator worden geïnstalleerd.
De koelkast moet worden aangesloten op een apart stopcontact 
met een betrouwbare aarding. Het netsnoet van de koelkast is 
uitgerust met een geaarde stekker die in een standaard geaard 
stopcontact past. De aarding van het netsnoer mag onder geen 
beding worden verwijderd. Wanneer de koelkast is geplaatst, 
dient het netsnoer toegankelijk te zijn.
Bewaar nooit ontvlambare, explosieve of corrosieve materialen 
in de koelkast.
Bewaar geen medicijnen, bacteriën of chemische stoffen in 
de koelkast. Deze koelkast is een huishoudelijk apparaat. Het 
wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan waarvoor een 
nauwlettende temperatuurbewaking is vereist.
Bewaar en gebruik geen benzine of andere ontvlambare stoffen 
in de buurt van de koelkast om brand te voorkomen.

Plaats geen instabiele voorwerpen (zware voorwerpen, bakken 
met vloeistof) boven op het apparaat, om persoonlijk letsel door 
vallen of elektrische schokken als gevolg van contact met water 
te voorkomen.
Hang niet aan de deur of de flessenhouders in de deur. Mogelijk 
breekt de deur af, vallen de flessenhouders naar beneden of 
kantelt de koelkast.
Ga niet op de deur van het vriezergedeelte, de planken of de 
kast staan bij het plaatsten of verwijderen van etenswaren.
Raak het binnenoppervlak van het bewaarcompartiment van de 
vriezer niet aan wanneer deze in gebruik is. Dit is vooral belang-
rijk wanneer uw handen nat zijn en aan het oppervlak kunnen 
vastvriezen.
Reinig de koelkast niet door met water te spuiten of te spoelen 
zodat de elektrische isolatie van de koelkast intact blijft. Plaats 
de koelkast niet op een vochtige plaats of waar de koelkast kan 
worden bespat met water. Verwijder en droog waterspatten en 
vlekken met een zachte droge doek.
Demontage en aanpassing van de koelkast moet eerst worden 
geautoriseerd. Bij plotselinge of grove bewegingen van de koel-
kast kunnen de koelleidingen beschadigd raken. Dit kan schade 
of letsel tot gevolg hebben.
Reparatie van de koelkast moet worden uitgevoerd door be-
voegd personeel.
Bewaar geen flessen bier of andere dranken in de vriezer aan-
gezien deze kunnen barsten tijdens het bevriezen.
Plaats de koelkast niet in direct zonlicht of op een plaats waar 
deze wordt blootgesteld aan warmte van fornuizen, kachels of 
andere apparaten.
Laat de deuren van de koelkast niet open staan zonder dat er een 
volwassene aanwezig is; laat kinderen niet de koelkast in gaan.
Laat kinderen niet in de vrieslade klimmen.
Gebruik alleen elektrische apparaten binnen de koelkast die 
door de fabrikant zijn goedgekeurd.
Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
Gebruik geen haardroger om de koelkast van binnen te drogen. 
Plaats geen brandende kaarsjes in de koelkast om geurtjes te 
verwijderen.
Spuit geen licht ontvlambare stoffen zoals insecticide op opper-
vlakten in het apparaat.
Open en sluit de deur van de koelkast alleen als er geen kinde-
ren binnen het bereik van de beweging van de deur zijn.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaron-
der kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkin-
gen, of voor personen die niet beschikken over kennis of ervaring, 
tenzij zij onder supervisie staan van een persoon die voor hun 
veiligheid verantwoordelijk is of van een dergelijk persoon instruc-
ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
Bewaar niet te veel voedsel in het vriesgedeelte, om te voor-
komen dat de compressor te lang werkt of dat het voedsel valt. 
Het wordt aanbevolen de capaciteitlijn van de laden niet te 
overschrijden.
Het totale gewicht van het voedsel mag niet meer zijn dan 
30 kg. Trek de vriezerlade niet te hard of onder een hoek open, 
zodat er geen voedsel op de grond valt.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om 
het ontdooien te versnellen, tenzij ze door de fabrikant zijn aan-
bevolen. 
Als er problemen optreden met de lamp in de koelkast, neem 
dan contact op met onze klantenservice voor hulp. Gebruikers 
kunnen lampen niet zelf vervangen.
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• Lees de handleiding voordat u begint. 
• Bewaar de handleiding op een veilige plaats.
• Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van de koelkast en binnen in de koelkast vrij van obstakels. 
• Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, tenzij ze door de 

fabrikant zijn aanbevolen. 
• Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
• Gebruik alleen elektrische apparaten binnen de koelkast die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
• Omdat wij voortdurend verbeteringen aan onze producten aanbrengen, behouden wij ons het recht voor om zonder 

voorafgaande kennisgeving  te wijzigen.
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1. Voordat u begint

Dank u voor uw aanschaf van deze koelvriescombinatie. 
Wij hopen dat deze stijlvolle koelvriescombinatie volledig 
aan uw verwachtingen zal voldoen. Lees deze handleiding 
voordat u uw nieuwe koelvriescombinatie gaat gebruiken. 
Bewaar deze handleiding goed en geef hem door aan een 
eventuele nieuwe eigenaar. Wij hopen dat deze handleiding 
u alle benodigde informatie biedt. Neem contact met ons 
op wanneer er iets niet duidelijk is (de gegevens van de 
klantenservice vindt u in het gedeelte Garantie).

!  WAARSCHUWING Deze koelkast moet op een 
geaard stopcontact worden aangesloten.

!  Laat de koelkast ten minste zes uur staan. Hierdoor 
heeft het koelsysteem de tijd om te stabiliseren na 
het vervoer.

!  Deze koelkast moet altijd worden geïnstalleerd door 
bevoegd personeel.

!  De vriesruimte is beoordeeld met vier sterren.

!  Deze koelkast is uitsluitend bestemd voor 
huishoudelijk gebruik. Indien u de kast voor een 
ander doeleinde gebruikt, kunnen garantie en 
aansprakelijkheid vervallen.

•	 Maak de binnenkant van de koelkast schoon met 
warm water en natriumbicarbonaat/soda en droog 
goed voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

•	 Controleer de koelkast op eventuele beschadigingen, 
met name de onderdelen van het koelsysteem, 
leidingen en kabels. Sluit de koelvriescombinatie 
niet aan indien die is beschadigd. Neem in dat geval 
contact	op	met	een	gekwalificeerde	servicemonteur	
of met de klantenservice.

•	 Wanneer de accessoires aan de binnenkant van 
de koelkast tijdens het transport van hun plaats zijn 
geraakt, kunt u deze aan de hand van de instructies 
weer op de juiste plaats aanbrengen.

•	 Zorg ervoor dat het wattage van het stopcontact 
overeenkomt met het wattage van de koelkast. Zie 
hiervoor het gegevenslabel van de koelkast. Het 
gegevenslabel bevindt zich aan de binnenkant van 
de koelkast (bovenkant van het koelgedeelte).

•	 Nadat de koelvriescombinatie is geïnstalleerd, 
gereinigd en gedroogd en vervolgens ten minste 
zes uur heeft gestaan, kan de koelkast worden 
aangesloten en ingeschakeld. 

Veiligheid
!  WAARSCHUWING Gebruik alleen drinkwater voor 

deze koelkast.

!  WAARSCHUWING Houd de koelkast uit de buurt 
van eventuele obstakels.

!  Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Gebruik 
de koelvriescombinatie niet wanneer het 
koelmiddelcircuit is beschadigd.

!  WAARSCHUWING Gebruik geen mechanische 
apparaten (zoals een föhn) om de koelkast te 
ontdooien.

!  WAARSCHUWING De water- en ijsleidingen moeten 
voor gebruik worden doorgespoeld. Raadpleeg de 
paragraaf over de ijsmaker en waterkraan in deze 
handleiding. 

•	 Zorg ervoor dat u afsluitmechanismen uitschakelt 
wanneer u een oude koelkast vervangt. U kunt het 
beste de deur van de koelkast volledig verwijderen 
om te voorkomen dat kinderen zichzelf opsluiten in 
de koelkast.

•	 De koelvriescombinatie moet veilig op de 
stroomvoeding worden aangesloten. Losse 
verbindingen, kapotte stekkers en blootliggende 
kabels zijn een veiligheidsrisico. Zorg ervoor dat alle 
aansluitingen in goede staat verkeren.

•	 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhoudswerkzaamheden of kleine reparaties aan 
de koelvriescombinatie uitvoert. Dit geldt ook voor 
het schoonmaken en vervangen van lampen.

•	 Raak geen koude oppervlakken aan wanneer de 
koelvriescombinatie in gebruik is, omdat handen 
kunnen vastvriezen met bevriezingsletsel als gevolg.

•	 Let op dat de buizen, kabels of condensator 
niet worden beschadigd wanneer u de 
koelvriescombinatie verplaatst. Neem contact op 
met	een	gekwalificeerde	servicemonteur	wanneer	
deze onderdelen beschadigd zijn.

•	 Mousserende vloeistoffen (koolzuurhoudende 
dranken) mogen nooit worden ingevroren. Deze 
vloeistoffen zetten uit tijdens het invriezen waardoor 
flessen/verpakkingen	barsten	of	exploderen.

•	 Etenswaren die eerst ontdooid of bereid moeten 
worden, zoals brood of vlees, moeten niet in 
bevroren toestand worden genuttigd.

•	 Eet geen voedsel dat vreemd ruikt of er vreemd 
uitziet. Gooi het bij twijfel weg.

•	 Gebruik geen scherp of metalen voorwerp om ijs van 
het oppervlak van de vriezer te schrapen. Gebruik 
alleen een voorwerp dat voor dit doeleinde geschikt 
is (zoals schrapers van kunststof), en gebruik dit 
voorzichtig om schade aan de binnenkant van de 
vriezer te voorkomen.

•	 Het koelsysteem bevat koelmiddel en olie die bij 
lekkage schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Haal 
bij lekkage de stekker uit het stopcontact en ventileer 
de ruimte. Zorg ervoor dat er geen koelmiddel rond 
of in uw ogen komt. 
Neem contact op met een servicemonteur of maak 
een afspraak om de koelkast te laten verwijderen.
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Elektrische veiligheid
• De koelkast moet conform de geldende voorschriften 

op het lichtnet worden aangesloten.
• De stekker moet toegankelijk blijven nadat de 

koelkast is geplaatst.
• Zorg ervoor dat de koelkast niet de stroomkabel 

afknelt.
• Stap niet op de kabel.
• Vermijd schade aan de stroomkabel wanneer u de 

koelkast verplaatst.

Beschadigde stroomkabel
Schakel de koelkast uit en raadpleeg een erkende 
leverancier voor vervanging van de stroomkabel wanneer 
deze beschadigd of versleten is.

Informatie over het koelmiddelgas 
BELANGRIJK: deze koelvriescombinatie bevat het 
koelmiddelgas isobutaan (R600a). Zorg ervoor dat de 
koelkast niet overmatig wordt bewogen of geschud 
wanneer u het verplaatst. Hierdoor kan de koelkast 
beschadigd raken.

Schade aan het koelmiddelcircuit, met mogelijk lekkage 
van koelmiddelgas, kan leiden tot explosiegevaar door 
een vonk op open vuur. 

Bij lekkage
Zorg voor voldoende ventilatie zodat het materiaal kan 
verdampen.

Kenmerken van het gas
Het koelmiddelgas is licht ontvlambaar. Zorg er daarom 
voor dat het gas niet in contact komt met warme 
oppervlakken of open vuur. Gas R600a is zwaarder 
dan lucht: wanneer het vrijkomt, zakt het in een hoge 
concentratie naar de vloer waar gebrekkige ventilatie is.

Eerste hulp
Inademing
Haal de blootgestelde persoon uit de verontreinigde 
ruimte en breng de persoon naar een warme, 
geventileerde ruimte.

Langdurige blootstelling kan leiden tot 
verstikkingsverschijnselen en het verlies van het 
bewustzijn. Pas in dat geval mond-op-mondbeademing 
toe en dien in ernstige gevallen zuurstof toe onder 
medische supervisie.

Huidcontact
Licht contact met de huid is waarschijnlijk niet schadelijk. 
Was als dit gebeurt de huid grondig.

Vloeistofspatten en vernevelde vloeistof kunnen 
vriesbrandwonden veroorzaken. Spoel de huid af 
met overvloedig water en raadpleeg een huisarts om 
eventuele brandwonden te behandelen.

Contact met de ogen
Sper de ogen wijd open en spoel ze af met overvloedig 
water. Raadpleeg daarna zo snel mogelijk een arts.

Wij adviseren u om uw huisarts te raadplegen wanneer u 
in contact komt met het R600a gas of het inademt.

Zorg voor het milieu
De verpakking weggooien
Uw nieuwe koelvriescombinatie was verpakt in een 
beschermende verpakking tijdens het transport. Alle 
gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen 
worden gerecycled. U kunt een bijdrage leveren aan een 
beter milieu door de verpakking op de juiste wijze weg te 
gooien. 

Uw oude koelkast afdanken
Dit symbool op het product of de verpakking 
ervan geeft aan dat het product niet mag 
worden behandeld als huishoudelijk afval. Het 
moet worden overgedragen aan uw lokale 
vuilstort/recyclingscentrum.

Oude koelkasten hebben nog enige restwaarde. Door 
de koelkast op een milieuvriendelijke manier af te 
voeren, zorgt u ervoor dat grondstoffen kunnen worden 
teruggewonnen en gerecycled.

Wanneer de koelkast versleten is en vervangen moet 
worden, haalt u de stekker uit het stopcontact. Snijd de 
stroomkabel af en gooi deze kabel samen met de stekker 
weg.

Demonteer de deur (door de afdichtingen te verwijderen) 
of verwijder de deur zodat kinderen zichzelf niet per 
ongeluk kunnen opsluiten.

Cyclopentaan is een ontvlambare vloeistof die niet 
schadelijk voor de ozonlaag is en wordt gebruikt als 
additief in het isolatieschuim.

Let erop dat u het koelcircuit niet beschadigt wanneer u 
de koelkast verplaatst.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze 
wordt afgedankt, voorkomt u de mogelijk negatieve 
gevolgen van deze producten voor het milieu en de 
menselijke gezondheid als u het product op andere wijze 
zou weggooien.

Voor meer informatie over de recycling van dit product 
kunt u contact opnemen met uw gemeente, het 
inzamelpunt voor huishoudelijk afval of de winkel waar u 
het product hebt gekocht.
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2. Uw koelvriescombinatie
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De HRF-628I*6  2-1) heeft de volgende kenmerken:
1. IJsplank
2. IJsbak met ijsmaker (in de bak)
3. Waterkraan en ijsmaker
4. LED-verlichting in de vriesruimte
5. 3 bewaarplanken in de vriesruimte
6. 
7. 

2 deurvakken in de vriesruimte

8. 
2 laden in de vriesruimte
2 vershoudladen 

9. 4 deurvakken in de koelruimte
10. 4 bewaarplanken in de koelruimte
11. LED-verlichting in de koelruimte

CFK-vrij en vorstvrij

Super-freeze, super-koel en een vakantieprogramma

Automatische temperatuurweergave

Fig. 2-1 (HRF-628I*6)
Vriesruimte Koelruimte 
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De  HRF-628A*6  2-2) heeft de volgende kenmerken:
1. IJsplank
2. IJsbak met ijsmaker (in de bak)
3. Waterkraan en ijsmaker
4. LED-verlichting in de vriesruimte
5. 3 bewaarplanken in de vriesruimte
6. 
7. 

2 deurvakken in de vriesruimte

8. 
2 laden in de vriesruimte
2 vershoudladen 

9. 2 deurvakken in de koelruimte
10. Binnenbekleding huisbar
11. 4 bewaarplanken in de koelruimte
12. LED-verlichting in de koelruimte

CFK-vrij en vorstvrij

Super-freeze, super-koel en een vakantieprogramma

Automatische temperatuurweergave

Fig. 2-2 (HRF-628A*6)  
Vriezer Koelruimte
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Het gedeelte voor vers voedsel
Het wordt aanbevolen om ruimte tussen etenswaren 
te laten zodat er een goede circulatie van koude 
lucht kan plaatsvinden. De temperaturen boven in de 
koelvriescombinatie zijn iets hoger dan onder in de 
vriezer.

Etenswaren die snel bederven, kunt u het beste achter in 
de koelkast bewaren, waar het kouder is.

Tips voor bewaren  2-3):
1. Eieren, boter, kaas, enzovoort.
2. Blikken, specerijen, enzovoort.
3. Drinken en etenswaren in 
4. Etenswaren op zuur, dranken of blikjes.
5. Vlees, gevogelte, vis en rauwe etenswaren.
6. Meelproducten, blikken, zuivel, enzovoort.
7. Bereide vleeswaren, worst, enzovoort.
8. Fruit, groenten of salades.

Planken
De hoogte van de planken kan worden aangepast aan 
wat u in de koelkast wilt bewaren.

De planken kunnen niet per ongeluk uitschuiven wanneer 
u voedingsmiddelen uit de koelkast haalt.

!  Maak de planken leeg voordat u de hoogte van 
de planken verstelt.

 

Planken
Om de plank te verwijderen, tilt u de voorkant op zodat de 
bevestigingen los uit de geleiders komen  2-4) en u 
de plank naar u toe kunt trekken. Houd de plank omhoog 
zodat de bevestigingsstoppen loskomen uit de geleiders.

Wanneer u de plank weer terugplaatst, zorg er dan voor 
dat u de plank volledig naar achteren duwt, totdat de 
plank vastklikt.

Het licht
De LED-binnenverlichting gaat aan wanneer de deur 
wordt geopend. De verlichting reageert niet op andere 
instellingen van de koelkast.

Fig. 2-3

Fig. 2-4

Plank

Plankbevestiging
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De vriesruimte
De vriesruimte bestaat uit  2 laden, een ijsplank, 3
glazen planken en 2 deurplanken  2-5).

Sommige plekken in de vriezer zijn beter geschikt om 
bepaalde etenswaren op te slaan dan andere.

IJsproducten kunnen het beste worden bewaard op de 
ijsplank of achter in de vriesruimte waar het kouder is.

Grotere en zwaardere etenswaren, zoals vlees met 
botten, kunnen het beste in de laden onder in de 
vriesruimte worden bewaard, terwijl lichtere producten het 
beste op de planken kunnen worden bewaard om schade 
aan de koelkast te voorkomen. 

Controleer of de etenswaren die u in de vriezer bewaart, 
geschikt zijn om in te vriezen en berg deze goed in de 
vriesruimte op.

!  Houd tenminste tien millimeter afstand tussen de 
etenswaren en de sensor voor een optimaal koeleffect.

!  Zorg ervoor dat de onderste lade van de 
koelvriescombinatie wordt gebruikt, zodat het 
koeleffect goed kan werken.

Planken
Om de plank te verwijderen, tilt u de voorkant op zodat 
de bevestigingen los van de zijkant komen  2-6) en u 
de plank naar u toe kunt trekken. Houd de plank omhoog 
zodat de bevestigingsstoppen loskomen uit de geleiders.

Wanneer u de plank weer terugplaatst, zorg er dan voor 
dat u de plank volledig naar achteren duwt, totdat de 
plank vastklikt.

Het licht
De LED-binnenverlichting gaat aan wanneer de deur 
wordt geopend. De verlichting reageert niet op andere 
instellingen van de koelkast.

Etenswaren ontdooien en bereiden
Wanneer voedsel deels ontdooid of gesmolten is, moet 
het zo snel mogelijk worden geconsumeerd zodat de 
kwaliteit niet wordt aangetast.

!  Laat de etenswaren goed ontdooien en zorg ervoor 
dat de etenswaren geen ijssplinters bevatten 
wanneer u ze gaat bereiden. Dit is met name bij 
gevogelte belangrijk omdat het eten hiervan kan 
leiden tot ernstige gezondheidsklachten wanneer het 
vlees niet goed is ontdooid.

Volg altijd de instructies voor het ontdooien op de 
verpakking van voorverpakte maaltijden. De richtlijnen 
van fabrikanten zijn het meest betrouwbaar omdat 
sommige bevroren etenswaren vanuit bevroren status 
moeten worden bereid.

Fig. 2-5

Fig. 2-6

Plank

Sensor

Plankbevestiging

1. IJsplank
2. IJsbak
3. Planken

4. Laden
5. Deurvakken
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De ijsmaker/waterkraan 
Voorzorgsmaatregelen
•	 Zorg ervoor dat de waterleiding nooit wordt blootgesteld 

aan temperaturen beneden de 0 °C om te voorkomen 
dat deze dichtvriest.

•	 Controleer de leidingen op mogelijke lekkage door ze 
goed met water door te spoelen totdat het water helder 
wordt.

•	 Nadat u de koelkast op de juiste plek hebt gezet, 
controleert u of er geen bochten en knikken in de 
waterleiding zitten en dat deze niet in de buurt van 
een warmtebron is geplaatst om mogelijke schade te 
voorkomen. 

•	 Zodra de temperatuur in de vriezer -12°C is, zal de 
ijsproductie op gang komen.

•	 Pas op voor overmatig gebruik van de ijsmaker. 
Wanneer u de ijsblokjestoets te vaak gebruikt, zal deze 
functie zichzelf automatisch uitschakelen. Dit is normaal 
en u moet daarna een uur wachten voordat u deze 
functie weer kunt gebruiken.

•	 Gebruik geen breekbaar glaswerk.
•	 Raak de opening van de ijsblokjesmaker niet met de 

handen of met voorwerpen aan om letsel of schade te 
voorkomen.

•	 Voeg niet handmatig water toe; er is een automatisch 
watersysteem. Wanneer de ijsmaker is ingeschakeld 
terwijl de koelkast niet op water is aangesloten, zal de 
ijsmaker niet functioneren.

Werking van de ijsmaker
De capaciteit van de ijsmaker is 1 kg in 24 uur (dit blijkt uit 
testresultaten van de ijsmaker in een laboratorium waar de 
omgevingstemperatuur lager dan 32°C was). In het dagelijks 
gebruik van de ijsmaker kan de capaciteit enigszins variëren, 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de waterdruk.
Bewaar geen ijsblokjes die u direct na het opstarten van de 
koelkast hebt gemaakt, of nadat u de koelkast lange tijd niet 
hebt gebruikt. Gooi deze ijsblokjes weg.
Om	de	ijsblokbakjes	maximaal	te	vullen,	moet	u	regelmatig	
de ijsblokjes handmatig schikken.
Sommige ijsblokjes blijven aan elkaar kleven wanneer ze in 
de bak worden geplaatst. U moet de ijsblokjes van elkaar 
scheiden	zodat	u	de	ijsbak	maximaal	kunt	gebruiken.
Huisbar
•	 Om de bar te openen, drukt u op de toets van het 

compartiment	(fig.	2-7).	Het	bargedeelte	wordt	
geopend. 
De huisbar kan worden gebruikt zonder dat u de deur 
van de koelkast hoeft te openen zodat u energie 
bespaart. 
Wanneer de huisbar is geopend, gaat het licht van de 
koelkast automatisch aan.

•	 U kunt drankjes en andere etenswaren in de huisbar 
plaatsen	(fig.2-8).

•	 Verwijder de binnenbekleding van de huisbar niet 
(fig.	2-9).	De	huisbar	functioneert	niet	wanneer	de	
binnenbekleding is verwijderd.

•	 Houd	kinderen	uit	de	buurt	van	de	huisbar	(fig.	2-10). 
Kinderen kunnen gewond raken en de huisbar kan 
beschadigd raken.

!  Sluit de huisbar zo snel mogelijk om de kou in de 
koelkast te houden. Als de deur niet goed is gesloten, 
klinkt er na enige tijd een alarmsignaal.

Fig. 2-7

Fig. 2-8

Fig. 2-9

Fig. 2-10
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Eerste gebruik van de ijsmaker/waterkraan
!  Drink de eerste (ongeveer) zeven glazen 

niet omdat er stof en/of onzuiverheden in de 
waterleidingen kunnen zitten.

Hierdoor weet u zeker dat de leidingen schoon zijn. Als u 
twijfelt, laat u de kraan lopen totdat het water helder is.

Geluiden tijdens het ijs maken
Het proces van ijs maken kan lawaaierig zijn. Mogelijk 
hoort u het geluid van ijs dat in het opslagcompartiment 
valt. Dit is normaal.

IJs voor langere perioden bewaren
Wanneer ijs lang wordt bewaard, kan het een 
ondoorzichtige kleur en een vreemde geur krijgen. Het 
wordt aanbevolen om dit ijs weg te gooien en vervolgens 
de ijsbak uit de koelkast te halen en schoon te maken. Zorg 
ervoor dat de lade grondig wordt gedroogd voordat u deze 
terugzet in de koelkast zodat het ijs niet kan vastplakken.

Het ijsproces uitschakelen
Wanneer u voor langere tijd geen ijs wilt maken (bijv. 
tijdens de winter), kunt u de kraan tussen de watertoevoer 
en de koelkast uitschakelen. Het wordt aanbevolen om 
de ijsbak schoon te maken, daarna goed te drogen en 
deze terug in de koelkast te plaatsen. Hiermee voorkomt 
u kwalijke geuren.

De lade van de ijsblokjes plaatsen en 
verwijderen
Om de ijsbak te verwijderen, tilt u het midden van de lade 
op waardoor het onderdeel loslaat  2-11).

Let op: door condensafzetting kan de ijsbak zijn 
vastgevroren.

Als de ijsbak niet gemakkelijk past, kunt u deze verwijderen 
en het nokkenmechanisme 90 graden rechtsom draaien 

 2-12). Plaats de ijsbak opnieuw en zorg ervoor dat de 
uitsteeksels op de plank in de sleuf passen.

Als de ijsmaker niet goed werkt
Het volume van de ijsbak is gelijk aan de hoeveelheid 
ijsblokjes die de koelkast in een dag kan produceren. Soms 
kan er een klein aantal ijsblokjes achterblijven in de bak. 
Als het ijs vastzit, kan dit leiden tot een afwijkende werking 
van de ijsblokjesmaker. Om dit probleem te voorkomen, 
verwijdert u de ijsbak, maakt u de ijsblokjes los en verwijdert 
u de ijsblokjes die niet kunnen worden losgemaakt.

!  Zorg er altijd voor dat de opening van de 
ijsblokjesmaker schoon is en niet wordt door iets 
wordt geblokkeerd.

!  Als  hebt u extra ruimte om 
etenswaren op te slaan. U kunt de aanvullende 

 u de ijsbak eruit haalt,

 boven de opening van de deur 
plaatsen voor gemakkelijke opslag van etenswaren 

 2-13).

Fig. 2-11

Fig. 2-12

Nokkenmechanisme

Flessenhouder

Fig. 2-13

IJsbak

IJsbak
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Werking van de koelvriescombinatie

ON

A B

C D

E F

Frz.
Temp

Sec.

Sec.

Func.
Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off

S-Cool S-Frz. Holiday Lock

Water Ice onCubedCrushed Filter

G H I

J K L M

De digitale weergave en functietoetsen van de waterkraan 
en	ijsmaker	worden	getoond	in	fig.	2-14.

A – Automaatselectietoets

B – Aan-/uit-toets ijsmaker

C – Temperatuurtoets vriesruimte

D – Temperatuurtoets koelruimte

E – Functieselectietoets

Fig. 2-14

F – Functiebevestigingstoets 
(toets OK)

G – Pictogram automaatstatus 

H – Pictogram status 
filterverandering

I – Pictogram status ijsmaker

J – Pictogram snelle koeling

K – Pictogram snelvriezen 

L – Pictogram vakantiemodus 

M – Pictogram vergrendeling
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ON

Frz.
Temp

Sec.

Sec.

Func.
Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off

Lock

1 2
ON

Frz.
Temp

Sec.

Sec.

Func.
Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off

Holiday

1 2
ON

Frz.
Temp

Sec.

Sec.

Func.
Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off

S-Cool

Vergrendelingsmodus
Deze functie vergrendelt de ingestelde temperatuur en 
functies. Indien vergrendeld zal het LOCK-pictogram 
knipperen en zal er een pieptoon klinken.

Vergrendelen
Druk op de OK-toets en houd deze drie seconden 
vast  2-15). Het LOCK-pictogram verschijnt en de 
koelvriescombinatie wordt vergrendeld.

Ontgrendelen
Druk op de OK-toets en houd deze drie seconden vast. 
Het LOCK-pictogram verdwijnt en de koelvriescombinatie 
wordt ontgrendeld.

Vakantieprogramma
!  WAARSCHUWING Voordat u de vakantiemodus 

selecteert, verwijdert u al het eten en drinken uit de 
koelruimte omdat dit in korte tijd kan bederven.

Met deze functie kunt u de koeler uitschakelen terwijl de 
vriezer blijft functioneren. Als u deze modus inschakelt, 
zal de koeler automatisch op 17 °C worden ingesteld.

Inschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de vakantiemodus is 

geselecteerd  2-16).
2. Druk nu op de OK-toets. Het Holiday-pictogram 

verschijnt.

Uitschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de vakantiemodus is 

geselecteerd.
2. Druk nu op de OK-toets. Het Holiday-pictogram 

verdwijnt.

Snelkoelingsmodus
Met deze functie kunt u etenswaren snel koelen zodat 
deze zolang mogelijk vers blijven. Gebruik deze functie 
voordat u grote hoeveelheden etenswaren tegelijkertijd in 
de koelkast plaatst.

De snelkoelingsmodus gaat vanzelf uit wanneer de 
koelkast de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Inschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de snelkoelingsmodus 

is geselecteerd  2-17).
2. Druk nu op de OK-toets. Het S-Cool-pictogram 

verschijnt.

Uitschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de snelkoelingsmodus 

is geselecteerd.
2. Druk nu op de OK-toets: het S-Cool-pictogram 

verdwijnt. De snelkoelingsmodus is nu uitgeschakeld.

Fig. 2-15

Fig. 2-16

Fig. 2-17

!  WAARSCHUWING

U kunt de temperatuurinstellingen niet wijzigen met de 
modus snelvriezen of de vergrendelingsmodus.
Wanneer u de temperatuurinstellingen in deze modi 
probeert te wijzigen, zal het speciale functiepictogram 
naast de vriestemperatuurweergave gaan knipperen 
en klinkt er een pieptoon om aan te geven dat u de 
temperatuur niet kunt veranderen.

N
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Snelvriesmodus
Met deze functie kunt u verse etenswaren in de 
kortst mogelijke tijd volledig invriezen waardoor alle 
voedingsstoffen behouden blijven.

De snelvriesmodus gaat vanzelf uit wanneer de vriezer de 
ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Gebruik deze functie voordat u grote hoeveelheden 
etenswaren tegelijkertijd in het vriesgedeelte legt. Het 
wordt aanbevolen om de snelvriesmodus 12 uur van 
tevoren in te schakelen zodat de temperatuur kan dalen 
voordat u etenswaren in de vriezer legt.

Inschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de snelvriesmodus is 
geselecteerd	(fig.	2-18).

2. Druk nu op de OK-toets. Het S-Frz.-pictogram 
verschijnt.

Uitschakelen
1. Druk op de toets Func. Set totdat de snelvriesmodus is 

geselecteerd.
2. Druk nu op de OK-toets. Het S-Frz.-pictogram 

verdwijnt. De snelvriesmodus is nu uitgeschakeld.

De temperatuur voor vers voedsel aanpassen
Druk	op	de	toets	Ref.	Temp	(fig.	2-19).	De	weergave	van	
de koeltemperatuur begint te knipperen. Dit betekent dat 
de temperatuur van de koelruimte kan worden ingesteld.

Druk op de toets Ref. Temp om door het temperatuurbereik 
van de koelruimte van 09 °C naar 01 °C te bladeren.

Als u binnen vijf seconden geen handelingen uitvoert, zal 
het knipperen stoppen en wordt de temperatuur ingesteld. 
De temperatuur zal niet veranderen wanneer u tijdens het 
knipperen op een andere toets drukt.

De vriestemperatuur aanpassen
Druk	op	de	toets	Frz.	Temp	(fig.	2-20).	De	weergave	van	
de vriestemperatuur begint te knipperen. Dit betekent dat 
de temperatuur van de vriesruimte kan worden ingesteld.

Druk op de toets Frz. Temp om door het temperatuurbereik 
van de vriesruimte te bladeren van -14 °C naar -24 °C.

Als u binnen vijf seconden geen handelingen uitvoert, zal 
het knipperen stoppen en wordt de temperatuur ingesteld. 
De temperatuur zal niet veranderen wanneer u tijdens het 
knipperen op een andere toets drukt.

1 2
ON

Frz.
Temp

Sec.

Sec.

Func.
Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off

S-Frz.

ON

ON
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Sec.
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Set

Ref.
Temp

OK

Disp
-enser

Ice
On/Off
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Frz.
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Sec.
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Temp

OK

Disp
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Fig. 2-18

Fig. 2-19

Fig. 2-20



12

De waterkraan en de ijsmaker bedienen
Deze koelkast/vriezer heeft drie beschikbare opties - koud 
water, ijssplinters en ijsblokjes. 

Houd altijd een glas onder de kraan wanneer u een optie 
selecteert zodat u morsen voorkomt. Het is aanbevolen 
om een beker van ten minste 80 millimeter doorsnee te 
gebruiken wanneer u ijs uit de ijsmaker haalt.

De aan-/uit-instelling van de ijsmaker
Wanneer u de koelvriescombinatie voor het eerst aanzet, 
schakelt de ijsmaker standaard uit.

Inschakelen
• Druk drie seconden op de toets Ice On/Off. Het 

Ice On-pictogram verschijnt en de ijsmaker wordt 
ingeschakeld.

Uitschakelen
• Druk drie seconden op de toets Ice On/Off. Het 

Ice On-pictogram verdwijnt en de ijsmaker wordt 
uitgeschakeld.

BELANGRIJK: Het ijs gaat smelten wanneer u de ijsmaker 
uitzet. Leeg daarom eerst de bak van de ijsmaker. 

Toevoer koud water
1. Houd het glas onder de automaat.
2. Druk op de toets Dispenser om koud water te 

selecteren. Het Water-pictogram verschijnt.
3. Druk het glas licht tegen de hendel zodat koud water in 

het glas wordt getapt.

Toevoer ijssplinters
1. Houd het glas onder de automaat.
2. Druk op de toets Dispenser om ijssplinters te 

selecteren. Het Crushed-pictogram verschijnt.
3. Druk het glas licht tegen de hendel aan zodat 

ijssplinters in het glas vallen.

Toevoer ijsblokjes
1. Houd het glas onder de automaat.
2. Druk op de toets Dispenser om ijsblokjes te selecteren. 

Het Cubed-pictogram verschijnt.
3. Druk het glas licht tegen de hendel aan zodat de 

ijsblokjes in het glas vallen.

Wanneer het Filter-pictogram verschijnt, moet het  
worden vervangen (ongeveer elk zes maanden). Nadat 
u dit hebt vervangen, drukt u drie seconden op de toets 
Func. Set waarna het Filter-pictogram verdwijnt.

Veiligheid
!  Gebruik niet te diepe, smalle of breekbare glazen.

• Houd het glas zo dicht mogelijk bij de machine zodat u 
geen water of ijs morst of verstoppingen veroorzaakt.

• Vijf seconden na de laatste ijs- of watertoevoer gaat 
de klep van de automaat dicht met een geluid van 
ontsnappende lucht. Nadat u het glas hebt gevuld en 
de hendel hebt losgelaten, houdt u het glas nog twee 
tot drie seconden (voor ijs) of één tot twee seconden 
(voor water) onder de ijsmaker om het eventuele 
water of ijs op te vangen.

• Maak de automaat regelmatig schoon.
• Om de waterkwaliteit te behouden, moet u het  na 

verloop van tijd vervangen. Het wordt aanbevolen om 
het  elke zes maanden te vervangen. Als de 
waterkwaliteit qua geur of smaak achteruitgaat, moet 
het  echter eerder worden vervangen.

• Er kunnen ijssplinters worden afgegeven in plaats 
van ijsblokjes wanneer u de laatste keer de optie 
ijssplinters had geselecteerd.

!  Plaats nooit blikjes drinken of etenswaren in 
de automaat. Dit kan het vermaalmechanisme 
beschadigen.

!  Raak de automaat niet aan en verwijder de 
afdekking van de ijsmaker niet om ongelukken of 
schade aan de koelkast te voorkomen.

• De eerste (ongeveer) zeven glazen water en de 
eerste (ongeveer) twintig ijsblokjes die worden getapt 
na inschakeling van de koelkast, mogen niet worden 
geconsumeerd. Gooi het water of de ijsblokjes weg.

• Plaats geen ijsblokjes die niet zijn gemaakt in de 
ijsmaker, in de lade om mogelijke schade aan het 
mechanisme te voorkomen.

• Onvoldoende watertoevoer geeft waarschijnlijk 
kleinere ijsblokjes. Overmatige watertoevoer leidt 
mogelijk tot grotere ijsblokjes die aan elkaar kunnen 
blijven kleven, lekkage kunnen veroorzaken en 
de dispenser kunnen blokkeren. U moet de kraan 
bijstellen of contact opnemen met een servicemonteur.

Automatisch ontdooien
U hoeft het ijs in de vriesruimte niet te verwijderen, omdat 
de vriezer beschikt over een functie voor het automatisch 
verwijderen van ijs.

!  Gebruik alleen warmteapparaten om het ontdooien te 
versnellen die door de fabrikant worden aanbevolen.

Alarmfunctie
Wanneer de deur langere tijd openstaat of niet 
goed is gesloten, zal de koelvriescombinatie een 
waarschuwingssignaal laten horen.

De weergave uitschakelen
De digitale weergave schakelt na 30 seconden uit totdat 
de koelvriescombinatie opnieuw wordt gebruikt.

N
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Tips voor het bewaren van vers voedsel
•	 Houd de temperatuur onder de 5°C.
•	 Houdbaarheidsdata. Etenswaren met een 

houdbaarheidsdatum 'te gebruiken tot' zijn 
aan bederf onderhevig. Het kan gevaarlijk zijn 
deze producten na deze datum te consumeren. 
Etenswaren met een datumaanduiding 'ten minste 
houdbaar tot' zijn langer houdbaar. Het is veilig om 
de producten na deze datum te eten hoewel ze 
mogelijk niet meer van de beste kwaliteit zijn.

•	 Zorg ervoor dat etenswaren die u na bereiding wilt 
invriezen eerst op kamertemperatuur zijn voordat 
u deze in de vriezer plaatst. Zorg ervoor dat deze 
etenswaren worden opgeslagen in geschikte bakken.

•	 Etenswaren moeten worden gewassen en gedroogd 
voordat ze worden opgeslagen.

•	 Sommige etenswaren kunnen het beste in de 
originele verpakking van de fabrikant in de 
koelvriescombinatie worden bewaard. Onverpakte 
etenswaren kunt u het beste verpakken zodat het 
vocht niet kan verdampen. Sommige groente- en 
fruitproducten blijven langer vers en gaan niet 
onaangenaam ruiken als ze verpakt zijn.

•	 U kunt opgeslagen etenswaren in opbergzakken of 
bakken markeren. 

•	 Dagelijkse producten kunt u het beste aan de 
voorkant van de planken plaatsen.

•	 Zorg ervoor dat u etenswaren systematisch indeelt 
(rauw vlees bij rauw vlees en zuivel bij zuivel) zodat 
u smaakvermenging en kruisbesmetting voorkomt. 
Rauw vlees moet onder in de vriezer worden 
bewaard zodat het niet kan uitlekken over onbereide 
etenswaren. Andere producten slaat u op een plank 
boven het rauwe vlees op.

•	 Zorg altijd voor voldoende ruimte voor luchtcirculatie 
wanneer u etenswaren bewaart in het compartiment 
voor vers voedsel. Hierdoor blijft het voedsel op de 
planken langer goed.

•	 Zorg ervoor dat etenswaren niet te dicht tegen de 
achterwand van de koelruimte liggen om bevriezing 
te voorkomen.

•	 Voor radijs en andere knolgewassen wordt 
aangeraden eerst de bladeren af te knippen. 
Hierdoor blijft de voedingswaarde in de knol en 
wordt die niet door de bladeren geabsorbeerd.

•	 Plaats bevroren etenswaren in het vers-
voedselcompartiment om te ontdooien. Door de lage 
temperatuur vermindert de groei van bacteriën en 
blijven etenswaren langer goed.

•	 Sommige	etenswaren	zoals	uien,	knoflook,	bananen	
en knolgewassen kunnen beter op kamertemperatuur 
worden opgeslagen dan in de koelkast.

•	 Meloen, ananassen en bananen kunnen na 
bereiding direct in de vriezer worden geplaatst voor 
langdurige opslag.

•	 Door vers voedsel goed te verpakken, de goede 
temperatuur in te stellen en rekening te houden met 
voedselhygiëne verbetert u de kwaliteit van vers 
voedsel in de koelvriescombinatie. 

•	 Gebruik plastic zakken, aluminiumfolie of ander 
verpakkingsmateriaal om vers voedsel te verpakken 
zodat u smaakvermenging en kruisbesmetting 
voorkomt.

•	 Verwijder de overtollige verpakking van producten 
in familieverpakking (zoals yoghurt) voordat u deze 
opslaat.

!  Bewaar geen producten in de koelvriescombinatie 
die	snel	verdampen,	ontvlambaar	of	explosief	zijn.

•	 Drankjes met een hoog alcoholgehalte moeten 
rechtop	in	goed	afgesloten	flessen	worden	bewaard.

•	 Delicate etenswaren moeten in het koudste gedeelte 
van de koelkast worden opgeslagen.

•	 Open de deur niet te vaak.
•	 Stel de thermostaat op de juiste temperatuur in en 

probeer bevriezing in de koelruimte te voorkomen. 
Met een thermometer kunt u de temperatuur 
in de koelkast meten. Plaats de thermometer 
in een glas met water en laat dat een paar uur 
in de koelkast staan zodat u een betrouwbare 
temperatuurweergave krijgt.

•	 Sommige etenswaren bevatten natuurlijke oliën 
en zuren (zoals citroenzuur) die plastic kunnen 
beschadigen. Verpak deze etenswaren daarom 
goed.

•	 Onaangename geuren in de vriezer duiden erop 
dat iets is gemorst en dat de vriezer moet worden 
schoongemaakt. Met warm water en soda kunt 
u de binnenkant van de koelvriescombinatie 
schoonmaken (zie Reiniging en onderhoud).

•	 Verwijder bederfelijke producten uit de koelkast 
wanneer u langere tijd van huis of op vakantie bent.

3. Tips voor het bewaren van voedsel
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Tips voor het invriezen van voedsel
• Door vers voedsel goed te verpakken, de goede 

temperatuur in te stellen en rekening te houden met 
voedselhygiëne verbetert u de kwaliteit van vers 
voedsel in de vriezer. 

• Plaats geen warme etenswaren in de vriezer. Laat 
deze eerst op kamertemperatuur komen.

• Zorg ervoor dat alle etenswaren die u invriest, van 
hoge kwaliteit zijn en geschikt zijn om in te vriezen.

• Gebruik verpakkingsmateriaal dat geurloos 
en luchtdicht is (zoals plastic tassen), zodat 
verschillende voedingsproducten zonder 
kwaliteitsverlies kunnen worden bewaard. Zorg 
ervoor dat de verpakking luchtdicht is. Zonder 
verpakking zullen voedingsproducten uitdrogen en 
hun vitaminen verliezen.

• Houd de buitenkant van de verpakkingen droog 
zodat ze niet aan elkaar vriezen.

• Schrijf het type voedsel en de houdbaarheidsdatum 
op de verpakking.

• Voedsel moet snel worden ingevroren. Het is 
daarom het beste om kleine porties zo snel mogelijk 
in te vriezen en ervoor te zorgen dat deze al vóór 
het invriezen zo koud mogelijk zijn. Het aanbevolen 
gewicht voor een portie is 2,5 kg.

• Vers voedsel kunt u het beste apart houden van 
ingevroren voedsel. Zorg er daarom voor dat u kleine 
porties maakt wanneer u iedere dag vers voedsel 
invriest. 

• Overschrijd niet de maximale belasting voor 
invriezen. Dit is 10 kg in 24 uur (zie het 
gegevensembleem voor meer informatie).

• Schrijf de houdbaarheidsdatum en de naam van de 
etenswaren op de verpakking zodat u zekerheid hebt 
over het type voedsel en de houdbaarheid ervan.

• Ontdooi alleen voedsel uit de vriezer wanneer u dat 
nodig hebt. U kunt ontdooid voedsel niet nogmaals 
invriezen, tenzij het bereid is.

• Plaats niet te veel vers voedsel tegelijkertijd in de 
vriezer. Mogelijk overschrijdt u daarmee de maximale 
koelcapaciteit (zie het hoofdstuk Technische 
gegevens).

• Volg de volgende richtlijnen wanneer u commercieel 
bevroren voedsel in vriezer wilt bewaren: 
• Volg altijd de richtlijnen van de fabrikant 

met betrekking tot de bewaartijd van 
voedselproducten. Overschrijd deze richtlijnen 
niet.

• Houd de tijd tussen aanschaf en opslag in de 
vriezer zo kort mogelijk om de voedselkwaliteit 
te behouden. 

• Koop bevroren voedsel dat op een temperatuur 
van -18 °C of lager is gekoeld.

• Koop geen etenswaren met ijs of vorst op de 
verpakking. Dit is mogelijk een aanduiding dat 
het product eerder is ontdooid en opnieuw 
is ingevroren, wat de voedselkwaliteit kan 
aantasten.

• Bij een stroomstoring of een defect aan de 
vriezer die langer dan   5   uur duurt, kunt u 
het beste het voedsel uit de vriezer naar een 
andere vriezer of koude, hygiënische opslagplek 
(bijv. in de garage of buiten) overbrengen 
totdat de storing is verholpen. Om ongeplande 
temperatuurverhoging te voorkomen, kunt u 
de etenswaren het beste in een koelbak of in 
isolatiemateriaal, zoals krantenpapier, bewaren 
om de goede temperatuur te behouden. 
Om gezondheidsrisico's te voorkomen, moet u 
voedsel dat is ontdooid, meteen consumeren of 
na bereiding opnieuw invriezen.

N
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4. Installatie

ArtNo.600-0034 - Clearances 

Uw apparaat plaatsen
De juiste locatie kiezen
Dit apparaat moet in een droge en goed geventileerde 
ruimte worden geplaatst. Zorg voor minimaal   10 cm
afstand tussen de koelkast en de keukenkasten zodat 
er voldoende ventilatie kan plaatsvinden (fig. 4-1). Zorg 
voor minimaal   10 cm afstand wanneer u andere 
apparaten boven de koelkast plaatst zodat er voldoende 
ventilatie kan plaatsvinden.

Zorg dat er voldoende ruimte is om deuren te openen 
en planken uit de koelkast te verwijderen wanneer u de 
koelkast vlakbij een hoek plaatst (fig. 4-2).

De koelkast moet tenminste 10 cm verwijderd zijn van een 
elektrisch formuis of een gasfornuis en 30 cm van een 
kolen- of oliefornuis. Zorg voor adequaat isolatiemateriaal 
wanneer dit niet mogelijk is.

Zorg ervoor dat de koelkast niet in de zon of dicht bij 
andere warmtebronnen wordt geplaatst (zoals radiatoren, 
kachels en fornuizen).

Wanneer de koelkast in een koude omgeving wordt 
geplaatst (zoals een schuur, buitenhuis of garage) kan 
dit invloed hebben op de werking van de koelkast. 
De koelkast functioneert mogelijk niet zoals dat zou 
moeten, waardoor voedsel kan bederven. Een constante 
omgevingstemperatuur van 10°C of meer wordt 
aanbevolen.

Fig. 4-1

Fig. 4-2

Fig. 4-3

Alle afstanden zijn in cm

(Voor de duidelijkheid worden 
er geen deuren weergegeven) 

Lijst

10
10

10 cm
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De deuren installeren en verwijderen
!  Volg onderstaande instructies over installatie 

en het verwijderen van deuren wanneer u de 
koelkastdeuren verwijdert.

!  Het wordt aanbevolen om u hierbij te laten assisteren 
door ten minste twee personen om lichamelijk letsel 
of materiële schade (aan de deur of de koelkast) te 
voorkomen.

Schroef de twee schroeven van de lijst los en verwijder 
de lijst  4-3).

Draai het waterkoppelstuk los, druk dit tegen de rand 
zoals aangegeven in de afbeelding  4-4) en verwijder 
de waterleiding.

Verwijder de dop.

De vriezerdeur
1. Draai de schroef van de scharnierafdekking los 

en verwijder de afdekking  4-5). Koppel met 
uitzondering van de aardekabel alle andere kabels 
los.

2. Draai de schroeven van het bovenste scharnier los 
en verwijder het scharnier  4-6).

3. Til de deur van de vriezer op en verwijder de deur. 
Til de deur hoog genoeg zodat u de waterleiding 
volledig uit de onderkant kunt trekken.

De deur van de vriezer
1. Draai de schroeven van de scharnierafdekking los 

en verwijder de afdekking  4-7). Koppel met 
uitzondering van de aardekabel alle andere kabels 
los.

2. Draai de schroeven van het bovenste scharnier los 
en verwijder het scharnier  4-8).

3. Til de deur van het koeler op en verwijder de deur. 

De deur weer terugplaatsen
U kunt de deuren weer terugplaatsen door de instructies 
voor verwijdering ervan in omgekeerde volgorde uit te 
voeren.

Fig. 4-4

Fig. 4-5

Fig. 4-6

Fig. 4-7

Fig. 4-8

Scharnierbedekking

Scharnierbedekking

N
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De koelvriescombinatie waterpas 
zetten en de deuren aanpassen
Zorg ervoor dat de koelkast op een solide, effen 
vloer staat. Indien de koelkast op een verhoging 
wordt geplaatst, moet deze verhoging vlak, sterk en 
vuurbestendig zijn.

Deze koelkast heeft verstelbare pootjes aan de voorkant 
die kunnen worden gebruikt om de koelkast op de goede 
hoogte in te stellen.

Steek een passende, platte schroevendraaier in de gleuven 
van de verstelbare pootjes. Draai de schroevendraaier 
rechtsom	om	de	stelpootjes	te	verhogen	(fig.	4-9)	en	
linksom	om	de	stelpootjes	te	verlagen	(fig.	4-10).

De deuren verstellen
De deuren moeten mogelijk enigszins versteld worden 
voordat u de koelvriescombinatie op de elektriciteit 
aansluit. Dit kunt u doen door de stelpootjes te verstellen 
(fig.	4-9	en	fig.	4-10).

Om de linkerdeur te verhogen, draait u de linker stelpoot 
rechtsom	tot	de	juiste	hoogte	(fig.	4-11).

Om de rechterdeur te verhogen, draait u de rechter 
stelpoot rechtsom tot de juiste hoogte.

De deurhendel monteren
De deurhendels passen op de montagebouten die reeds 
op	de	deuren	zijn	aangebracht	(fig.	4-12).

Gebruik de inbussleutel uit het instructiegereedschap.
1. Plaats de hendel stevig op de montagebouten.
2. Plaats de stelschroef in het gat dat zich onder elk 

afstandsstuk van de hendel bevindt.
3. Zet de hendel aan de deur vast door de stelschroef met 

de inbussleutel aan te draaien. 
4. Plaats de afdekkapjes op de bovenste bouten.
Draai de stelschroeven niet te strak vast.

Aansluiting op het lichtnet
Sluit de koelvriescombinatie aan op het lichtnet  
(220-240 V ~ 50 Hz). 

De koelkast moet conform de geldende voorschriften op 
het lichtnet worden aangesloten.

!  De koelvriescombinatie moet op een geaard 
stopcontact worden aangesloten.

!  Zorg er altijd voor dat de stekker toegankelijk is 
nadat u de koelkast hebt geplaatst.

ArtNo.600-0035 - Adjust sting the feet

Fig. 4-9 Fig. 4-10

Fig. 4-11

Fig. 4-12
Schroefbedekking

Stelschroef

Afstandsstuk

Hendel
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ArtNo.601-0010 - SxS 661-9 - Pipe to filter

ArtNo.601-0005 - SxS 661-9 - Securing the pipe

ArtNo.601-0014 - Pipe to BSP connector

Aansluiting op de waterleiding
!  Het is raadzaam deze koelkast door een 

vakbekwame monteur te laten installeren.

Opmerking: raadpleeg voor meer details over de 
installatie de instructies die zijn meegeleverd met het 

• De druk van de koudwatertoevoer voor de 
automatische ijsmaker moet tussen de 0,15-0,6 Mpa 
liggen.

• De waterleiding moet in de meeste gevallen een 
lengte van 8 meter hebben en er mogen geen 
bochten inzitten nadat deze is aangesloten. Als de 
leiding te lang is, zal er onderdruk ontstaan, wat van 
invloed is op de hoeveelheid ijs en water.

• Sluit de watertoevoer niet aan wanneer de 
omgevingstemperatuur onder de 0°C ligt, omdat de 
leiding dan kan bevriezen.

• Sluit de koelvriescombinatie altijd aan op een 
drinkwaterleiding.

• Houd de waterleiding uit de buurt van hittebronnen.
• Het  dient om onzuiverheden uit het 

water te  en om het ijs schoon en hygiënisch 
te maken. Het steriliseert of doodt echter niets. 
Sluit de waterleiding daarom alleen aan op een 
drinkwaterbron.

• Dit is een automatisch watersysteem. Voeg niet zelf 
handmatig water toe.

• Wanneer de ijsmaker is ingeschakeld terwijl de 
koelkast niet op water is aangesloten, zal de 
ijsmaker niet functioneren.

Meet en snijd de buis af op de lengte die deze moet hebben 
vanaf het  naar de vriezer en vanaf het  naar de 
waterleiding. Snijd de buis recht af met een scherp mes.

Steek een van de buizen in het   4-13).

Zet de buis vast door een vergrendelingsclip in de groef 
te schuiven zoals op de afbeelding  4-14).

Herhaal deze handeling voor de andere kant van het 

Verbind het uiteinde met de plastic adapter  4-15). 
Schroef de adapter in een BSP-verbindingsstuk van  
1,27 cm.

Ga naar de waterkraanaansluiting aan de achterkant van 
de koelkast. Steek de buis in de kraanaansluiting  4-16).

Open de waterkraan om de leiding door te spoelen, 
controleer op lekkage in de verbindingsstukken en laat 
het water doorspoelen totdat het doorzichtig is.

De waterkraan klaarmaken
Druk voor het eerste gebruik gedurende één minuut 
verschillende malen op de waterkraanhendel. Druk niet 
langer dan één minuut op de hendel om oververhitting 
van de activatiespoel te voorkomen. Er komt nu koud 
water uit de kraan.

Fig. 4-13

Fig. 4-14

Fig. 4-15

Fig. 4-16

N
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IJs verwijderen
IJs wordt automatisch verwijderd en dit hoeft niet 
handmatig te worden gedaan.

!  Gebruik geen warmteapparaten om het ijs sneller te 
laten smelten.

Reinigen
!  Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.

Om de kans op kwalijke geuren tot een minimum te 
beperken, kunt u het beste de planken, vershoudladen, 
bakken en wanden regelmatig schoonmaken.

Haal alle etenswaren uit de koelvriescombinatie en 
verwijder de planken.

Maak de binnenkant schoon met warm water, soda en 
een zachte doek. Droog daarna de binnenkant zorgvuldig 
af met een geschikte doek.

!  Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve 
schoonmaakmiddelen, aangezien deze de 
binnenkant van de kast kunnen beschadigen.

Planken en andere accessoires (onderdelen van plastic 
en glas) kunnen met afwasmiddel en warm water in de 
gootsteen worden schoongemaakt. Spoel zeep van de 
onderdelen en droog deze af voordat u ze terugplaatst in 
de kast.

Zorg dat de deurafdichting altijd schoon is.

!  De koelvriescombinatie is zwaar. Let bij het 
verplaatsen van de koelkast op de vloer. Houd de 
kast rechtop en kantel hem niet. Hiermee voorkomt 
u schade aan de vloer.

!  U mag de koelkast niet natspuiten of afspoelen met 
water of andere vloeistoffen. Dit kan de elektrische 
onderdelen beschadigen.

!  Gebruik een droge doek voor het schoonmaken 
rondom de elektrische onderdelen (zoals de lamp of 
schakelaar).

!  Maak de koelkast niet schoon met een (staal)borstel.

!  Gebruik bij het schoonmaken geen organische 
oplosmiddelen zoals een schoonmaakmiddel, 
petroleum, lak, verdunner, aceton of zuur. 

!  Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u 
onderdelen aanraakt. Zo voorkomt u dat uw handen 
vast blijven zitten aan koude, stalen onderdelen.

!  Gebruik geen heet water om de glazen planken 
te reinigen omdat ze hierdoor kunnen breken of 
barsten.

!  Gooi na het installeren van een nieuw waterfilter 
al het ijs weg dat in de eerste 24 uur erna wordt 
gemaakt.

De koelkast uitzetten
In het geval van een stroomstoring blijft voedsel ongeveer 
5 uur nog veilig gekoeld.

Als de stroomstoring langer duurt, moet u het voedsel uit 
de vriesruimte halen en het op een koude plaats bewaren. 
U kunt voorkomen dat het voedsel ontdooit door het in 
lagen krantenpapier te verpakken.

Zodra de storing voorbij is, plaatst u het voedsel weer 
terug in de vriesruimte.

Als het voedsel begint te ontdooien of de stroomstoring 
langer duurt dan verwacht, wordt aanbevolen etenswaren 
die u uit de vriezer hebt gehaald, te bereiden en te 
consumeren.

Als de stroomstoring van korte duur is, kunt u de meeste 
etenswaren in de vriesruimte laten liggen, omringd 
door ijsblokjes uit de ijsbak. Dit is de beste manier om 
de temperatuur laag te houden. Dit is ook de ideale 
oplossing voor stroomstoringen waarvoor u van tevoren 
bent gewaarschuwd. 

Plaats bij een stroomstoring geen extra etenswaren in de 
vriezer.

Indien niet in gebruik
Als u de koelvriescombinatie voor lange tijd niet gebruikt, 
wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te 
halen, al het voedsel eruit te halen, de kast van binnen 
schoon te maken en de deur open te laten staan. 
Dit bespaart energie en voorkomt dat de binnenkant 
onaangenaam gaat ruiken.

Om de waterkwaliteit te behouden, moet u het filter na 
verloop van tijd vervangen. Het wordt aanbevolen om 
het waterfilter elke zes maanden te vervangen. Als de 
waterkwaliteit qua geur of smaak achteruitgaat, moet het 
filter echter eerder worden vervangen.

5. Schoonmaken en onderhoud 
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6. Problemen oplossen
Lees voordat u met de service belt de volgende tabel. Dit kan u tijd en geld besparen.

Probleem Oorzaak Oplossing

De temperatuur is te laag
1.1 De temperatuur in de 

vriezer is te laag, hoewel de 
koeltemperatuur goed is.

1.1.1 Er is een te lage 
temperatuur ingesteld 
voor de vriesruimte.

1.1.1.1 Stel een iets hogere vriestemperatuur in en 
wacht 24 uur voordat de juiste temperatuur is 
bereikt.

1.2 De temperatuur in het 
compartiment voor vers 
voedsel is te laag, hoewel de 
vriestemperatuur goed is.

1.2.1 Er is een te lage 
temperatuur ingesteld 
voor het compartiment 
voor vers voedsel.

1.2.1.1 Stel een iets hogere koeltemperatuur in. 
Het duurt maximaal 24 uur voordat de juiste 
temperatuur is bereikt.

1.3 Het voedsel de volledige 
breedtelade is bevroren. 

1.3.1 De temperatuurregelaar 
is te laag ingesteld voor 
dat gedeelte voor vers 
voedsel.

1.3.1.1 Stel een iets hogere koeltemperatuur in. 
Het duurt maximaal 24 uur voordat de juiste 
temperatuur is bereikt.

1.4 Het voedsel in de 
vershoudlade is bevroren. 

1.4.1 Er is een te lage 
temperatuur ingesteld 
voor dat gedeelte voor 
vers voedsel.

1.4.1.1 De vorming van aanvriezing en ijs 
kan worden voorkomen door een iets 
hogere temperatuur in te stellen en/of de 
vochtigheidsregelaarinstellingen lager te zetten.

1.5 Metingen op het display geven 
foutmeldingen weer.

1.5.1 Er is een probleem 
met de elektronische 
bediening opgetreden.

1.5.1.1 Bel een onderhoudsmonteur die het probleem 
kan vinden en repareren.

De temperatuur is te hoog
2.1 De temperatuur in de 

vriesladen en het gedeelte 
voor vers voedsel is te hoog.

2.1.1 De deuren worden te 
vaak of te lang geopend.

2.1.2 De deuren blijven 
openstaan.

2.1.1.1 Probeer de deuren minder vaak te openen.

2.1.2.1 Let er goed op dat de afdichting rond de deur 
goed sluit. Houd de afdichting schoon.

2.2 De temperatuur in de vriezer 
is te hoog, hoewel die van 
het compartiment voor vers 
voedsel goed is.

2.2.1 Er is een te hoge 
temperatuur ingesteld 
voor de vriezer.

2.2.1.1 Stel een iets lagere vriestemperatuur in. 
Het duurt maximaal 24 uur voordat de juiste 
temperatuur is bereikt.

2.3 De temperatuur in het 
gedeelte voor vers voedsel is 
te hoog, hoewel die van de 
vriezer goed is.

2.3.1 Er is een te hoge 
temperatuur ingesteld 
voor het gedeelte voor 
vers voedsel.

2.3.1.1 Stel een iets lagere koeltemperatuur in. Het duurt 
maximaal 24 uur voordat de juiste temperatuur 
is bereikt.

2.4 De temperatuur in de 
vershoudlade is te hoog.

2.4.1 Er is een te hoge 
temperatuur ingesteld 
voor het gedeelte voor 
vers voedsel.

2.4.1.1 Stel een iets lagere koeltemperatuur in. Het duurt 
maximaal 24 uur voordat de juiste temperatuur 
is bereikt.

Water, vochtigheid, aanvriezing of ijs in de koelkast
3.1 Er zit vocht aan de binnenkant 

van de koelkast. 
3.1.1 De omgeving is warm of 

vochtig.

3.1.2 De deur blijft openstaan.

3.1.3 De deur of lade staat te 
vaak of te lang open.

3.1.4 Verpakkingen met eten 
of vloeistoffen blijven 
openstaan.

3.1.1.1 Verhoog de temperatuur iets voor het 
compartiment in kwestie.

3.1.2.1 Ga na of de afdichting schoon is en een goede 
afdichting vormt met het metalen frame.

3.1.3.1 Doe de deur minder vaak open.

3.1.4.1 Laat warm voedsel eerst afkoelen tot 
kamertemperatuur en dek voedsel of 
vloeistoffen af.

3.2 Er hopen zich waterdruppels 
op in de onderste 
vershoudladen.

3.2.1 Vochtigheidsinstellingen 
staan te hoog.

3.2.1.1 Het is normaal dat er enige condensatie 
optreedt in de afgesloten vershoudlade. Om 
de ophoping van vocht te verminderen, kunt u 
de vochtigheidsinstelling lager zetten en/of de 
temperatuur van het compartiment voor vers 
voedsel verhogen.

N
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Probleem Oorzaak Oplossing

3.3 Er vormt zich water aan 
de onderkant van de 
glazen afdekkingen van de 
vershoudladen.

3.3.1 Het water is afkomstig 
van vochtige etenswaren. 
 

3.3.2 Er is een lekkage in de 
deurafdekking of de deur 
wordt te vaak geopend in 
een vochtige omgeving. 

3.3.1.1 Als u voedsel in de koelkast plaatst, dep het dan 
eerst droog met een doek om overtollig vocht te 
verwijderen.

3.3.2.1 Controleer de deurafdichting en doe de 
deur minder vaak open. Eventueel kunt u de 
temperatuur voor vers voedsel verhogen.

Water/vochtigheid/aanvriezing aan de buitenkant van de vriezer

4.1 Door luchtvochtigheid vormen 
zich waterdruppels aan de 
buitenranden van de vriezer.

4.1.1 Warme, vochtige 
omgevingslucht mengt 
zich met koudere lucht 
in de gebieden rond de 
afdichting en de ruimte 
voor vers voedsel en de 
vriesruimte waardoor 
condens ontstaat.

4.1.1.1 Een kleine hoeveelheid condens of vochtigheid 
is normaal. Het beste is om dit af te vegen met 
een droge doek om prestaties te verbeteren.

4.1.1.2 Een kleine verhoging van de temperatuur in 
het compartiment kan de vorming van vocht 
verminderen.

4.1.1.3 Ga na of de afdichting schoon is en goed sluit.

De automatische ijsmaker
5.1 De ijsmaker werkt niet naar 

behoren.
5.1.1 IJsblokjes blijven aan 

elkaar kleven. 

5.1.2 IJsblokjes kunnen aan 
elkaar blijven kleven 
als ze te lang worden 
bewaard.

5.1.1.1 Haal de klomp ijsblokjes eruit, breek deze in 
stukken en doe alleen de losse ijsblokjes terug 
in de bak.

5.1.2.1 Zie 5.1.1.1 hierboven.

5.2 IJsblokjes zijn te groot of te 
klein.

5.2.1 De watertoevoer van 
de ijsmaker is niet goed 
ingesteld.

5.2.1.1 Pas de watertoevoer van de ijsmaker aan.

Koudwaterkraan en ijsmaker
6.1 Er komt geen koud water uit 

de kraan.
6.1.1 De deur van de vries- of 

koelruimte zit niet goed 
dicht. 
De kraan van 
waterleiding is gesloten.

6.1.2 Het	waterfilter	is	verstopt.
6.1.3 De watertoevoer is 

verstopt.

6.1.1.1 Sluit de deuren van de koelkast.
 
Draai de kraan van de waterleiding helemaal 
open. 

6.1.2.1 Vervang	het	waterfilter.
6.1.3.1 Ga na of er geen kinken of verstoppingen in de 

waterleiding zitten. 
6.2 Het water heeft een vreemde 

geur.
6.2.1 Het water is te lang 

bewaard zonder het te 
gebruiken.

6.2.2 Het lokale drinkwater is 
verdacht.

6.2.1.1 Tap zeven glazen water en gooi het water weg. 
Kijk of hierdoor de geur verbetert. 

6.2.1.2 Neem contact op met het waterschapsbedrijf 
voor het controleren van de waterkwaliteit.

6.3 Er komt geen ijs uit de 
ijsmaker.

6.3.1 De deur van de vries- of 
koelruimte zit niet goed 
dicht.

6.3.2 Er zitten geen ijsklontjes 
in de bak.

6.3.3 De vriestemperatuur 
staat te hoog ingesteld.

6.3.1.1 Sluit de deuren van de koelkast.
 

6.3.2.1 Wacht totdat er ijsblokjes beschikbaar zijn.

6.3.3.1 Verlaag de vriezertemperatuur om de prestaties 
van de ijsmaker te verhogen.

6.4 De automaat blijft steken. 6.4.1 Er is ontdooid water aan 
de spil vastgevroren. 

6.4.2 Er zijn ijsblokjes blijven 
steken tussen de 
ijsmaker en de bak.

6.4.3 Er zijn ijsblokjes aan 
elkaar blijven kleven. 

6.4.4 Andere ijsblokjes zijn in 
de automaat geplaatst.

6.4.1.1 Verwijder de bak. Maak de spil schoon en droog 
hem af. Vervang de bak.

6.4.2.1 Verwijder de ijsblokjes die zijn blijven steken 
tussen de ijsmaker en de bak. 

6.4.3.1 Haal de klomp ijsblokjes eruit, breek deze in 
stukken en doe alleen de losse ijsblokjes terug 
in de bak.

6.4.4.1 Alleen ijsblokjes gemaakt door de ijsmaker 
kunnen worden gebruikt in de automaat.
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Probleem Oorzaak Oplossing

De vriezer ruikt onaangenaam
7.1 De binnenkant van de vriezer 

is verontreinigd.
7.1.1 De planken, deurvakken 

en binnenwanden 
moeten worden 
schoongemaakt.

7.1.2 Er ligt voedsel in de 
vriezer dat over de 
houdbaarheidsdatum 
heen is.

7.1.1.1 Maak alle oppervlakken aan de binnenkant 
schoon met warm water en een schone, natte, 
zachte doek en droog ze vervolgens. 

7.1.2.1 Zorg dat etenswaren ingepakt en afgedekt zijn 
om de houdbaarheid te verlengen.

De deur is lastig te openen en/of te sluiten.
8.1 De deur sluit niet goed. 8.1.1 De deur wordt misschien 

tegengehouden 
door etenswaren of 
verpakkingen.

8.1.2 Omdat de 
koelvriescombinatie niet 
waterpas staat, gaan de 
deuren scheef staan.

8.1.3 De deur komt tegen 
ernaast staande kasten 
of apparaten aan.

8.1.1.1 Verplaats de planken, deurvakken of bakken 
zodat de deur weer dicht kan. 

8.1.2.1 Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas is. 
Gebruik hiervoor alleen stevig, vuurbestendig 
materiaal. 
 

8.1.3.1  Zorg dat er aan alle drie de kanten en aan de 
bovenkant van de koelkast voldoende ruimte (25 
mm) vrij is, zodat de deuren vrij kunnen worden 
geopend en gesloten.

Algemeen
9.1 De compressor doet het niet. 9.1.1 De koelvriescombinatie 

staat op diepvriezen. 

9.1.2 De koelvriescombinatie 
staat niet aan.

9.1.1.1 Dit is normaal voor een koelvriescombinatie die 
automatisch op diepvriezen overschakelt. Het 
diepvriezen duurt ongeveer 30 minuten.

9.1.2.1 Zorg ervoor dat de stekker goed in het 
stopcontact zit.

9.1.2.2 Is de schakelaar afgeslagen? Kijk de 
13A-zekering na en vervang deze en/of schakel 
de zekering weer in.

9.1.2.3 Controleer de stroomvoorziening in de ruimte 
Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.

9.2 De vriezer slaat te vaak of te 
lang aan.

9.2.1 De kamer- of 
omgevingstemperatuur is 
te hoog.

9.2.2 De ijsmaker staat aan.

9.2.3 De deuren worden te 
vaak of te lang geopend.

9.2.4 De vriezer en het 
compartiment voor 
vers voedsel staan 
ingesteld op een te lage 
temperatuur.

9.2.5 De deurafdichting 
kan vies, gerafeld of 
gebarsten zijn.

9.2.1.1 Het is normaal dat de vriezer continu aanslaat.
 

9.2.2.1 Het is normaal dat de ijsmaker de vriezer meer 
belast.

9.2.3.1 Probeer de deuren en laden minder lang te 
openen.

9.2.4.1 Verhoog de temperaturen in de compartimenten 
langzaam en wacht 24 uur. 
 

9.2.5.1 Maak de afdichting schoon en verhit deze 
enigszins met een föhn zodat de afdichting de 
vorm van het metalen frame neemt.

9.3 De compressor slaat te vaak 
aan en af.

9.3.1 De temperatuursensoren 
houden de temperaturen 
op het ingestelde niveau, 
waardoor de compressor 
aan- en afslaat.

9.3.1.1 Dit is normaal. De vriezercompressor zorgt voor 
de juiste temperatuur.

10.1 De verlichting is uit. 10.1.1 De lichtschakelaar wordt 
geblokkeerd door vuil of 
etensresten.  

10.1.2 De vriezer staat uit. 

10.1.1.1 Haal de stekker uit het stopcontact. Zoek de 
lichtschakelaar op de tussenwand en druk een 
paar keer op die wand om te kijken of hierdoor 
het voedsel loskomt.

10.1.2.1 Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit.

11.1 Er klinkt een piepend geluid 
vanuit de vriezer.

11.1.1 De deur staat al 60 
seconden open.

11.1.1.1 Dit is normaal en zal zich elke minuut herhalen 
totdat de deur wordt gesloten.

N
L
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7. Technische gegevens

Klasse

Model HRF-628A*6
Elektrisch – voltage/frequentie 220-240V 50Hz
Energielabel A+
Klimaatklasse SN-N-ST
Sterbeoordeling vriesruimte */***
Koelmiddel R600a 80 gr
Bruto-inhoud 610 liter
Netto-inhoud 550 liter
Netto-inhoud – koelruimte 375 liter
Netto-inhoud – vriesruimte 175 liter
Invriescapaciteit per 24 uur 10 kg per 24 uur
Energieverbruik per jaar 420 kW h per jaar
Energieverbruik (EN153) 1,15 kW h per 24 uur
Maximaal geluidsniveau 42 dB(A)
Maximale bewaartijd bij stroomstoring 5 uur
IJsmaakcapaciteit 1 kg per 24 uur

Model HRF-628I*6
Elektrisch – voltage/frequentie 220-240V 50Hz
Energielabel A+
Klimaatklasse SN-N-ST
Sterbeoordeling vriesruimte */***
Koelmiddel R600a 80 gr
Bruto-inhoud 610 liter
Netto-inhoud 550 liter
Netto-inhoud – koelruimte 375 liter
Netto-inhoud – vriesruimte 175 liter
Invriescapaciteit per 24 uur 10 kg per 24 uur
Energieverbruik per jaar 420 kW h per jaar
Energieverbruik (EN153) 1,15 kW h per 24 uur
Maximaal geluidsniveau 42 dB(A)
Maximale bewaartijd bij stroomstoring 5 uur
IJsmaakcapaciteit 1 kg per 24 uur
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