
NLSnelle Referentiegids

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN 
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren 
op www.whirlpool.eu/register

Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat 
gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING
EERSTE GEBRUIK
Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de compartimenten en 
de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat. Nadat het 
apparaat is aangesloten op het stroomnet, wordt de werking ervan 
automatisch gestart.
Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur 

voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt 
het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 
seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van 
de instellingen van de koelkast lichten op.

BEDIENINGSPANEEL
1. Aan/uit
2. Regeling van koelkast en temperatuur
3. Koelkastdisplay
4. Alarmpictogram
5. Vriezerdisplay
6. Regeling van vriezer en temperatuur
7. Super freeze (supervriezen) toets 

(snelvriezen)
8. Eco (ecologisch)
9. Holiday (vakantie)
10. Super cool (superkoel)
11. Good night (nachtwerking)

AAN/UIT
Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan 
worden ingeschakeld door deze toets in te drukken.

REGELING VAN KOELKAST EN TEMPERATUUR
Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de koelkast in te 
stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op 
het display.

KOELKASTDISPLAY
Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

ALARMPICTOGRAM
Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het product (zie de sectie 
Probleemoplossing).

VRIEZERDISPLAY
Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment 
weer.

REGELING VAN VRIEZER EN TEMPERATUUR
Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te 
stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op 
het display.

SUPER FREEZE (SUPERVRIEZEN) TOETS (SNELVRIEZEN)
Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te 
stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op 
het display.

ECO (ECOLOGISCH)
Controleert de in- en uitschakeling van de ECO-functie (ecologisch) 
(optimale bedrijfstemperatuur voor minimaal energieverbruik). 

Het verbruik wordt geoptimaliseerd 24 uren nadat de functie is 
vrijgegeven. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat de ECO-
led op het toetsenveld branden. Druk op de ECO-toets en houd 8 
seconden ingedrukt totdat de bijbehorende led begint te knipperen; 
nu kunt u de temperatuur in het koelkastcompartiment en in het 
diepvriescompartiment instellen. Twee minuten na de laatste 
gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus 
gezet. Om de energiebesparingsmodus te verlaten drukt u op een 
toets of opent u de koelkastdeur.

HOLIDAY (VAKANTIE)
Schakelt de HOLIDAY (vakantie)-functie in of uit (de HOLIDAY-led op 
het toetsenveld gaat branden), en de temperatuurwaarden +12°C 
en -18°C worden op het display van respectievelijk de koelkast en de 
vriezer weergegeven. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie 
wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet (zie ECO-
functie).

SUPER COOL (SUPERKOEL)
U kunt de SUPER COOL (superkoel)-functie in- of uitschakelen 
(snel koelen van zowel vers als zojuist gekookt voedsel). Zowel op 
het toetsenbord als op het koelkastdisplay gaat de SUPER COOL 
(superkoel)-led branden.

GOOD NIGHT (NACHTWERKING)
De Good Night (nachtwerking)-functie reduceert de geluiden en 
verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties. Wanneer u de 
functie start, wordt het display in de stand-bymodus gezet en het 
bijbehorende Good Night (nachtwerking)-pictogram gaat branden. 
De Good Night (nachtwerking)-functie kan automatisch worden 
uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het 
product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om 
verschillende redenen. Om de functie manueel uit te schakelen drukt 
u opnieuw op de toets of schakelt u het apparaat uit - we raden aan 
om de functie 's nachts te starten of om interactie met de koelkast te 
beperken om te voorkomen dat de functie automatisch uitvalt.



* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT
Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig 
automatisch plaats

Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment 
duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT
IJsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de 
opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor 
het ontdooien volledig wordt weg genomen. 

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de 
labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

COMPARTIMENT 3 IN 1 ZONE
Dit is de nieuwe bak met maximale flexibiliteit om uw etenswaren op 
excellente wijze te bewaren.
• bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
• snel koelen van heet voedsel van 70°C tot 3°C en van andere verse 

etenswaren en restjes;
• ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van 

micro-organismen).

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C 
krijgen wanneer de koelvaktemperatuur is ingesteld op ongeveer 4°C.
Als u de koelkasttemperatuur verlaagt, verlaagt u ook de temperatuur 
van het KOELcompartiment.

CHILLERSYSTEEM (IJSVRIJ)
Het ijsvrijsysteem laat ononderbroken koude lucht circuleren om 
vocht te verzamelen en de vorming van ijs en vorst te voorkomen. 
Het systeem zorgt voor een optimaal vochtigheidsniveau in 
het compartiment, zodat de oorspronkelijke kwaliteit van de 
etenswaren wordt behouden en de etenswaren niet aan elkaar 
plakken, en ontdooien definitief tot het verleden behoort. Dek de 
verluchtingscellen niet af door voedsel of bakjes tegen het koelpaneel 
aan de achterzijde te plaatsen. Sluit de flessen en omwikkel het voedsel 
goed.

HET POTENTIEEL VAN DE KOELKAST OPTIMAAL BENUTTEN
• Zet enkel koude of lauwe etenswaren in het compartiment

• Bedenk dat gekookt voedsel niet langer duurt dan rauw voedsel.
• Sla geen vloeistoffen op in open containers: ze verhogen 

de vochtigheidsgraad in de koelkast en veroorzaken 
condensvorming.

TEMPERATUURLAMPJE*
Voor het vaststellen van de koelste plek in de koelkast.
1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie schets).

2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de temperatuur 

te hoog is: zet de knop van KOELKASTWERKING op een hogere 
positie (kouder) en wacht ongeveer 10 uren tot de temperatuur 
stabiel is.

3. Controleer het controlelampje opnieuw: stel eventueel opnieuw 
af na de eerste procedure. Als er grote hoeveelheden voedsel 
zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend, is het 
normaal dat het lampje geen OK aangeeft. Wacht ten minste 
10 uur voordat de knop KOELKASTWERKING naar een hogere 
instelling wordt gezet.

GROENTEN- EN FRUITBAK
De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn speciaal 
ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te houden.

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een 
minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het 
opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.



KOELHOUDER*
Bepaalde groenten en fruit maken ethyleen aan, als natuurlijk 
onderdeel van hun rijpingscyclus . Andere groenten en fruit zijn 
zeer gevoelig voor de aanwezigheid van ethyleen, maar kunnen de 
ethyleen al dan niet zelf produceren. Koelhouder onderhoudt een 
langere houdbaarheid met betere kwaliteit van de levensmiddelen en 
frissere bederfelijke waren, doordat het ethyleengas dat voortijdige 
rijping en verval veroorzaakt wordt verwijderd.
Een hoge relatieve vochtigheid is goed voor de meeste bederfelijke 
levensmiddelen, maar condensatie is dat niet. Koelhouder verwijdert 
bovenmatige condensatie, die zorgt voor schimmels, meeldauw en 
bacteriologische groei op voedsel.
Koelhouder voorkomt ook het overbrengen van geuren en biedt een 
ideale omgeving in de koelkast.
Koelhouder is een 100% natuurlijk anorganisch mineraal en behoudt 
haar volledige goede werking voor meerdere jaren. Gezien het stof en 
de vochtigheid rond de Koelhouder tijdens het normale gebruik van de 
koelkast is het raadzaam om de Koelhouder regulier elke 6 maanden te 
reviseren, voor een volledig goede werking.

Reviseren is een proces van reinigen van de zak van de Koelhouder met 
een stofzuiger en vervolgens ongeveer 6 uur in het zonlicht zetten of 
een uur in een oven op 80 ˚C.
Voor het behouden van de maximale effectiviteit en het opslaan van 
de prestaties moet worden voorkomen dat de Koelhouder in aanraking 
komt met stof, olie of andere vloeistoffen. Een dergelijke aanraking 
met deze materialen zal leiden tot vermindering of volledig verlies van 
de effectiviteit van de Koelhouder mineralen en moet het mogelijk 
worden vervangen door een nieuwe.

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

Legenda

GEMATIGDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, 
dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam.
KOELZONE
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, 
zuivelproducten, delicatessen, yoghurt.
FRUIT & GROENTELADE

KOUDSTE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts.

NORMALE DIEPVRIESLADEN

LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van 
verse/gekookte levensmiddelen.

Waarschuwing
De grijsschakering van de legenda komt niet overeen met 
de kleur van de laden

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



PROBLEEMOPLOSSING
Wat moet u doen als... Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het apparaat werkt niet. Er kan een probleem zijn met de 
stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

• Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een 
stopcontact zit.

• Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische 
systeem in uw huis

Er zit water in de 
ontdooibak.

Dit is normaal bij heet, vochtig weer. 
De bak kan zelfs tot halverwege gevuld 
raken.

• Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te 
voorkomen dat het water uit de bak loopt.

De randen van het apparaat 
die in contact met de 
deurafdichting komen zijn 
warm bij aanraking.

Dit is geen defect. 
Dit is normaal bij een warm klimaat en 
als de compressor in werking is.

Het lampje werkt niet. Het lampje moet mogelijk vervangen 
worden.
Het apparaat kan in Aan/Stand-by 
modus staan.

• Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische 
systeem in uw huis goed werken.

• Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een 
stopcontact zit

• Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact 
opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde 
type LED, alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende 
dealers.

De motor lijkt te lang in 
werking te blijven.

De tijd dat de motor draait hangt van 
verschillende factoren af: het aantal 
keren dat de deur wordt geopend, 
de hoeveelheid levensmiddelen die 
in de koelkast wordt bewaard, de 
kamertemperatuur en de instelling van 
de thermostaten.

• Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.
• Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het 

apparaat is toegevoegd.
• Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.
• Controleer of de deur perfect sluit.

De temperatuur van het 
apparaat is te hoog.

Dit kan verschillende oorzaken hebben 
(zie 'Oplossingen').

• Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof 
en pluizen.

• Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
• Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor 

langer draaien.
• Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote 

hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, 
blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat 
goed te koelen.

De deuren gaan niet goed 
open en dicht.

Dit kan verschillende oorzaken hebben 
(zie 'Oplossingen').

• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door 
levensmiddelen.

• Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische 
ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.

• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Controleer of het apparaat horizontaal staat.
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U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
• Op onze website docs . whirlpool . eu
• Gebruik makend van de QR-code
• Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u 

contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het 
apparaat staan.


