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Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç
Ðñéí áðåõèõíèåßôå óôçí Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç:
• Âåâáéùèåßôå áí ç áíùìáëßá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áõôüíïìá

(âëÝðå Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò).
• Áí ðáñÜ ôïõò üëïõò åëÝã÷ïõò, ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß êáé ôï

ðñüâëçìá ðïõ äéáðéóôþóáôå óõíå÷ßæåé íá õößóôáôáé, êáëÝóôå ôï
ðëçóéÝóôåñï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò.

ÃíùóôïðïéÞóôå:
• ôïí ôýðï ôçò áíùìáëßáò
• ôï ìïíôÝëï ôçò ìç÷áíÞò (Mod.)
• ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N)
Ïé ðëçñïöïñßåò áõôÝò âñßóêïíôáé óôçí ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí
óôï äéáìÝñéóìá øõãåßïõ êÜôù áñéóôåñÜ.

Ìçí ðñïóôñÝ÷åôå ðïôÝ óå ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò
êáé íá áñíåßóèå ðÜíôá ôçí åãêáôÜóôáóç áíôáëëáêôéêþí ìç
áõèåíôéêþí.
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Service
Voordat u de Servicedienst belt:
• Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen (zie Storingen

en oplossingen).
• Indien, ondanks alle controles, het apparaat niet goed werkt en

de storing blijft bestaan, kunt u zich tot de dichtstbijzijnde
Technische Dienst wenden.

U moet doorgeven:
• het type storing
• het model apparaat (Mod.)
• het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje links onderin het
koelgedeelte.

Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger
altijd de installatie van niet originele onderdelen.



5


  
 


 




 
 
 




 



 


 





 
 
 



 





 
 - ìïíôÝëï

 


 
 
 
 - model
 

 


 - áñéèìüò óåéñÜò


 



 
 - serienummer
 



6

ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò

ÓõíïëéêÞ åéêüíá

Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóçò éó÷ýïõí ãéá äéÜöïñá ìïíôÝëá ïðüôå ìðïñåß ç åéêüíá
íá ðáñïõóéÜæåé ëåðôïìÝñåéåò äéáöïñåôéêÝò óå ó÷Ýóç ìå åêåßíåò ôçò
óõóêåõÞò ðïõ áðïêôÞóáôå. Ç ðåñéãñáöÞ ôùí ðëÝïí óýíèåôùí
áíôéêåéìÝíùí âñßóêåôáé óôéò áêüëïõèåò óåëßäåò.

1 ÐÏÄÁÑÁÊÉ ñýèìéóçò
2 ÈÜëáìïò ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ*
3 ÈÜëáìïò ÊÁÔÁØÕÎÇÓ êáé ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ*
4   êïõìðß  SUPER FREEZE
5 ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá SUPER FREEZE
6 ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá POWER
7 öùôåéíÞ Ýíäåéîç ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇÓ
8 êïõìðß ÅËÅÃ×ÏÕ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ
9 ÐáãïèÞêç Ice3 *








 
 
 

 
 
 
 
Ice3



1

3

2

9

4 5

6

7

8

* Ðïéêßëïõí ùò ðñïò ôïí áñéèìü Þ/êáé ôç èÝóç, ãðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá

ìïíôÝëá.
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Beschrijving van het apparaat

Algemeen aanzicht

Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor verscheidene modellen en
het is daarom mogelijk dat de figuur andere details afbeeldt dan
het door u aangeschafte apparaat. De beschrijving van de meest
complexe elementen vind u terug in de volgende pagina’s.

1 Verstelbare POOTJES.
2 BEWAARGEDEELTE* .
3 INVRIES- en BEWAARGEDEELTE*
4   KNOP SUPER FREEZE.
5 Controlelampje SUPER FREEZE.
6 Controlelampje ELEKTRISCHE VOEDING.
7 Controlelampje ALARM.
8 TEMPERATUUR KNOP.

9 IJsblokjeshouder Ice3* .

* Deze kunnen variëren voor wat betreft aantal of positie, alleen op
enkele modellen aanwezig.
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Áíôéóôñåøéìüôçôá áíïßãìáôïò èõñþí















Draairichting deuren verwisselbaar
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GR ÅãêáôÜóôáóç
! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñÞóåôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá
ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò,
ðáñá÷þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé áõôü ðáñáìÝíåé ìáæß ìå
ôç óõóêåõÞ ãéá ôçí ðëçñïöüñçóç ôïõ íÝïõ éäéïêôÞôç ãéá ôç ëåéôïõñãßá
êáé ôéò ó÷åôéêÝò ðñïåéäïðïéÞóåéò.
! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò: õðÜñ÷ïõí óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò
ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç, ôç ÷ñÞóç êáé ôçí áóöÜëåéá.

ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç
ÔïðïèÝôçóç
1. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ óå ÷þñïò êáëÜ áåñéæüìåíï êáé ÷ùñßò

õãñáóßá.
2. Ìçí öñÜæåôå ôéò ðßóù ãñßëéåò áåñéóìïý: ï óõìðéåóôÞò êáé ï

óõìðõêíùôÞò åêðÝìðïõí èåñìüôçôá êáé áðáéôïýí êáëü áåñéóìü ãéá
íá ëåéôïõñãïýí êáëÜ êáé íá ðåñéïñßæåôáé ç êáôáíÜëùóç çëåêôñéêïý.

3. ÁöÞóôå ìéá áðüóôáóç ôïõëÜ÷éóôïí 10 cm ìåôáîý ôïõ åðÜíù ìÝñïõò
ôçò óõóêåõÞò êáé ôùí åíäå÷üìåíùí õðåñêåßìåíùí åðßðëùí êáé
ôïõëÜ÷éóôïí 5 cm ìåôáîý ôùí ðëáúíþí êáé ðëåõñéêþí åðßðëùí/ôïß÷ùí.

4. Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ìáêñéÜ áðü ðçãÝò èåñìüôçôáò
(Üìåóï çëéáêü öùò, çëåêôñéêÞ êïõæßíá).

5. Ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò âÝëôéóôçò áðüóôáóçò ôïõ ðñïúüíôïò áðü ôï
ðßóù ôïß÷ùìá, ìïíôÜñåôå ôïõò áðïóôÜôåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï êéô
åãêáôÜóôáóçò áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ öýëëïõ.

Ïñéæïíôßùóç
1. ÅãêáôáóôÞóôå ôç óõóêåõÞ óå äÜðåäï ßóéï êáé áíèåêôéêü.
2. Áí ôï äÜðåäï äåí åßíáé áðüëõôá åðßðåäï, áíôéóôáèìßóôå

îåâéäþíïíôáò Þ âéäþíïíôáò ôá ðñüóèéá ðïäáñÜêéá.

ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
ÌåôÜ ôç ìåôáöïñÜ, ôïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ êáôáêüñõöá êáé ðåñéìÝíåôå
ôïõëÜ÷éóôïí 3 þñåò ðñéí ôç óõíäÝóåôå óôçí çëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç.
Ðñéí âÜëåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá, âåâáéùèåßôå üôé:

• ç ðñßæá äéáèÝôåé ãåßùóç êáé ôçñåß ôéò åê ôïõ íüìïõ ðñïäéáãñáöÝò
• ç ðñßæá åßíáé óå èÝóç íá äå÷ôåß ôï ìÝãéóôï öïñôßï éó÷ýïò ôçò ìç÷áíÞò,

ðïõ öáßíåôáé óôçí ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí óôï äéáìÝñéóìá
øõãåßïõ êÜôù áñéóôåñÜ (ð.÷. 150 W)

• ç ôÜóç ôñïöïäïóßáò êõìáßíåôáé åíôüò ôùí ôéìþí ôçò ôáìðåëßôóáò
÷áñáêôçñéóôéêþí, ðïõ âñßóêåôáé êÜôù áñéóôåñÜ (ð.÷. 220-240 V)

• ç ðñßæá åßíáé óõìâáôÞ ìå ôï âýóìá ôçò óõóêåõÞò.
Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç æçôÞóôå ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ âýóìáôïò
áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç). Ìç
÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé ðïëýðñéæá.

! Ìå ôçí åãêáôÜóôáóç ôçò óõóêåõÞò, ôï çëåêôñéêü êáëþäéï êáé ç
çëåêôñéêÞ ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìåò.
! Ôï êáëþäéï äåí ðñÝðåé íá äéðëþíåé Þ íá óõìðéÝæåôáé.
! Ôï êáëþäéï ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ðåñéïäéêÜ êáé íá áíôéêáèßóôáôáé ìüíï
áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç).
! Ç åðé÷åßñçóç áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò üôáí äåí ôçñïýíôáé ïé
êáíüíåò áõôïß.

Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç

Åêêßíçóç ôçò óõóêåõÞò
! Ðñéí åêêéíÞóåôå ôç óõóêåõÞ, áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ãéá
ôçí åãêáôÜóôáóç (âëÝðå ÅãêáôÜóôáóç).
! Ðñéí óõíäÝóåôå ôç óõóêåõÞ êáèáñßóôå êáëÜ ôïõò èáëÜìïõò êáé ôá
áîåóïõÜñ ìå ÷ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü.

! Ç óõóêåõÞ Ýñ÷åôáé ìå Ýíá óýóôçìá åëÝã÷ïõ ðñïóôáóßáò êéíçôÞñá ôï
ïðïßï êÜíåé ôï óõìðéåóôÞ íá îåêéíÜåé ðåñßðïõ 8 ëåðôÜ ìåôÜ ôçí
åíåñãïðïßçóÞ ôïõ. Ï óõìðéåóôÞò, åðßóçò, îåêéíÜ êÜèå öïñÜ ðïõ
õðÜñ÷åé äéáêïðÞ ñåýìáôïò åêïýóéá Þ áêïýóéá  (blackout).

1. ÂÜëôå ôï âýóìá óôçí õðïäï÷Þ êáé âåâáéùèåßôå üôé ç ðñÜóéíç åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá POWER áíÜâåé (ôï êïõìðß ÑÕÈÌÉÓÇÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ

èá ðñÝðåé íá åßíáé óôç èÝóç  ).
2. ÓôñÝøôå ôï êïõìðß ÑÕÈÌÉÓÇÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ óå ìéá ìÝóç ôéìÞ

êáé ðáôÞóôå ôï êïõìðß SUPER FREEZE (ôá÷åßá êáôÜøõîç): ôï

åíäåéêôéêü öùôÜêé   ôïõ SUPER FREEZE èá áíÜøåé. Áõôü èá

óâÞóåé üôáí ç êáôÜøõîç Ý÷åé öôÜóåé óôç âÝëôéóôç èåñìïêñáóßá. Óôï
óçìåßï áõôü ôá ôñüöéìá ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí åíôüò ôçò
óõóêåõÞò.

×ñçóéìïðïéþíôáò ôçí êáôÜøõîç óôç
ìÝãéóôç éó÷ý ôçò
• ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï êïõìðß ÅËÅÃ×ÏÕ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ ãéá íá

ñõèìßóåôå ôç èåñìïêñáóßá.
áðü  (ëéãüôåñï øý÷ïò)

Ýùò  (ðåñéóóüôåñï øý÷ïò).

ECO åßíáé ç âÝëôéóôç èåñìïêñáóßá óå ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç.
• Ìçí êáôáøý÷åôå åê íÝïõ ôá ôñüöéìá ðïõ Ý÷ïõí áðïøý÷ïíôáé Þ ðïõ

Ý÷ïõí Þäç áðïøõ÷èåß. ÁõôÜ ôá ôñüöéìá ðñÝðåé íá ìáãåéñåýïíôáé êáé
ôñþãïíôáé (ìÝóá óå 24 þñåò).

• ÖñÝóêá ôñüöéìá ðïõ ðñÝðåé íá êáôáøõ÷èïýí äåí ðñÝðåé íá
Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ìå ôñüöéìá ðïõ Ý÷ïõí Þäç áðïøõ÷èåß. Ôá öñÝóêá
ôñüöéìá ðñÝðåé íá áðïèçêåýïíôáé óôçí êïñõöÞ ôïõ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ
êáé ôïõ äéáìåñßóìáôïò ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ, üðïõ ç èåñìïêñáóßá ðÝöôåé
êÜôù áðü -18 ° C êáé åîáóöáëßæåé ôá÷åßá êáôÜøõîç.

• Ìçí ôïðïèåôåßôå ãõÜëéíá ìðïõêÜëéá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí õãñÜ, êáé ôá
ïðïßá åßíáé ìå öåëëü Þ åñìçôéêÜ êëåéóôÜ óôçí êáôÜøõîç ãéáôß èá
ìðïñïýóáí íá óðÜóïõí.

• Ç ìÝãéóôç ðïóüôçôá ôñïößìùí ðïõ ìðïñïýí íá êáôáøõ÷èïýí êÜèå
çìÝñá áíáãñÜöåôáé óôçí ðéíáêßäá óôïé÷åßùí, ðïõ âñßóêåôáé óôï
åóùôåñéêü ôïõ êáôáøýêôç (ãéá ðáñÜäåéãìá: 4 kg áíÜ 24 þñåò).

• Ãéá êáôÜøõîç (áí ï êáôáøýêôçò åßíáé Þäç óå ëåéôïõñãßá):
- ãéá ìéêñÝò ðïóüôçôåò ðïõ åßíáé ìéêñüôåñåò áðü åêåßíåò ðïõ

áíáãñÜöåôáé óôçí ðéíáêßäá óôïé÷åßùí, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ôçò
ôá÷åßáò êáôÜøõîçò SUPER FREEZE (ç áíôßóôïé÷ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá

  áíÜâåé), ôïðïèåôÞóôå ôá ôñüöéìá êáé êëåßóôå ôçí ðüñôá. Ç

ëåéôïõñãßá áðåíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá ìåôÜ áðü 24 þñåò Þ üôáí
Ý÷åé åðéôåõ÷èåß ç âÝëôéóôç èåñìïêñáóßá Ý÷åé (ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
óâÞíåé)

! Ìçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êáôÜøõîçò.
! Áí õðÜñ÷åé ìéá äéáêïðÞ ñåýìáôïò Þ äõóëåéôïõñãßá, ìçí áíïßãåôå ôçí
ðüñôá ôïõ êáôáøýêôç. Áõôü èá âïçèÞóåé íá äéáôçñçèåß ç èåñìïêñáóßá
åíôüò ôïõ êáôáøýêôç, åîáóöáëßæïíôáò üôé ôá ôñüöéìá èá äéáôçñçèïýí
ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 9 -14 þñåò.
! Ãéá ôçí åðßôåõîç ìåãáëýôåñïõ ÷þñïõ óôï äéáìÝñéóìá freezer ìðïñåßôå
íá áöáéñÝóåôå ôá óõñôáñÜêéá áðü ôéò Ýäñåò ôïõò (åêôüò áðü ôï
÷áìçëüôåñï êáé ôï åíäå÷üìåíï óõñôáñÜêé COOL CARE ZONE
ìåôáâëçôÞò èåñìïêñáóßáò)ôáêôïðïéþíôáò ôá ôñüöéìá áð’ åõèåßáò óôéò
ó÷Üñåò/ãõÜëéíá ðïõ óáò ðáñÝ÷ïíôáé [üðïõ õðÜñ÷ïõí].

ÐáãïèÞêç Ice3*
Ôï ãåãïíüò üôé åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ äéáìåñßóìáôïò
freezer åîáóöáëßæåé ðåñéóóüôåñç êáèáñéüôçôá (ï ðÜãïò äåí Ýñ÷åôáé
ðëÝïí óå åðáöÞ ìå ôá ôñüöéìá) êáé åñãïíïìßá (äåí óôÜæåé óôç öÜóç
ãåìßóìáôïò).
1. âãÜëôå ôçí ðáãïèÞêç ùèþíôáò ôçí ðñïò ôá ðÜíù.Âåâáéùèåßôå üôé ç

ðáãïèÞêç åßíáé ôåëåßùò êåíÞ êáé ãåìßóôå ôç ìå íåñü ìÝóù ôçò
áíôßóôïé÷çò ïðÞò.

2. ÐñïóÝîôå íá ìçí îåðåñÜóåôå ôç åíäåéêíõüìåíç óôÜèìç (MAX WATER
LEVEL). Ôï ðïëý íåñü åìðïäßæåé ôçí Ýîïäï óôá ðáãÜêé (áí óõìâåß,
ðåñéìÝíåôå íá ëåéþóåé ï ðÜãïò êáé íá áäåéÜóåôå ôçí ðáãïèÞêç).

3. ÓôñÝøôå ôçí ðáãïèÞêç êáôÜ 90°: ôï íåñü ãåìßæåé ôéò öüñìåò óýìöùíá
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* Ðïéêßëïõí ùò ðñïò ôïí áñéèìü Þ/êáé ôç èÝóç, ãðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá

ìïíôÝëá.

ìå ôçí áñ÷Þ ôùí óõãêïéíùíïýíôùí äï÷åßùí (âëÝðå åéêüíá).
4. Êëåßóôå ôçí ïðÞ ìå ôï ðáñå÷üìåíï êáðÜêé êáé îáíáâÜëôå ôçí

ðáãïèÞêç.
5. ¼ôáí ó÷çìáôéóôåß ï ðÜãïò (åëÜ÷éóôïò ÷ñüíïò ðåñßðïõ 8 þñåò)

÷ôõðÞóôå ôçí ðáãïèÞêç óå ìéá óêëçñÞ åðéöÜíåéá êáé âñÝîôå ôç
åîùôåñéêÜ ãéá íá îåêïëëÞóïõí ôá ðáãÜêéá. Êáôüðéí âãÜëôå ôá áðü
ôçí ïðÞ.

WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá

Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
ÊáôÜ ôïí êáèáñéóìü êáé ôç óõíôÞñçóç, åßíáé áíáãêáßï íá áðïóõíäÝóåôå
ôç óõóêåõÞ áðü ôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò:

Äåí áñêåß íá åíåñãïðïéÞóåôå ôï êïõìðß ñýèìéóçò èåñìïêñáóßáò 
(óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò) ãéá ôçí åîÜëåéøç üëùí ôùí çëåêôñéêþí
åðáöþí.

Êáèáñßóôå ôç óõóêåõÞ
• Ôá åîùôåñéêÜ ìÝñç, ôá åóùôåñéêÜ ìÝñç êáé ôá ëáóôé÷Ýíéá ðåñéâëÞìáôá

êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá óöïõããáñÜêé âñåãìÝíï óå ÷ëéáñü íåñü êáé
äéôôáíèñáêéêü íÜôñéï Þ ïõäÝôåñï óáðïýíé. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
äéáëýôåò, áðïîõóôéêÜ, ÷ëùñßíç Þ áììùíßá.

• Ôá áðïóðþìåíá áîåóïõÜñ ìðïñïýí íá ôåèïýí óå ìðÜíéï æåóôïý
íåñïý êáé óáðïõíéïý Þ áðïññõðáíôéêïý ðéÜôùí. ÎåâãÜëôå ôá êáé
óôåãíþóôå ôá åðéìåëþò.

• Ôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò ôåßíåé íá êáëýðôåôáé áðü óêüíç, ðïõ
ìðïñåß íá áðïìáêñõíèåß ÷ñçóéìïðïéþíôáò ðñïóåêôéêÜ, áöïý Ý÷åôå
óâÞóåé ôç óõóêåõÞ êáé ôçí âãÜëáôå áðü  ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá, ôï
ìáêñý óôüìéï ôçò çëåêôñéêÞò óêïýðáò, óå ìåóáßá éó÷ý.

Áðïìáêñýíåôå ìïý÷ëá êáé äõóïóìßåò
• Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ìå õëéêÜ õãéåéíÞò ðïõ äåí

ìåôáäßäïõí ïóìÝò. Ãéá ôç äéáôÞñçóç ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêïý áõôïý ðñÝðåé
ôá ôñüöéìá íá åßíáé ðÜíôá ðñïóôáôåõìÝíá êáé êáëÜ êëåéóìÝíá. Áõôü
èá áðïôñÝøåé åðßóçò êáé ôï ó÷çìáôéóìü ëåêÝäùí.

• Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá óâÞóåôå ôç óõóêåõÞ ãéá ìåãÜëï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá, êáèáñßóôå ôï åóùôåñéêü êáé áöÞóôå ôéò ðüñôåò
áíïé÷ôÝò.

ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò
! Ç óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò
êáíüíåò áóöÜëåéáò. Ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò áõôÝò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò
áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâáóôïýí ðñïóåêôéêÜ.

Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò:
- 73/23/CEE ôçò 19/02/73 (×áìçëÞ ÔÜóç) êáé ìåôáãåíÝóôåñåò
ôñïðïðïéÞóåéò.
- 89/336/CEE ôçò  03/05/89 (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) êáé
ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò.
- 2002/96/CE.

ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
• Ç óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ìç åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç óôï åóùôåñéêü

êáôïéêßáò.
• Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç óõíôÞñçóç êáé

êáôÜøõîç ôñïößìùí, ìüíï áðü åíÞëéêá Üôïìá êáé óýìöùíá ìå ôéò
ïäçãßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.

• Ç óõóêåõÞ äåí åãêáèßóôáôáé óå åîùôåñéêü ÷þñï, áêüìç êé áí ï
÷þñïò óêåðÜæåôáé, ãéáôß åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï íá ôçí áöÞíåôå
åêôåèåéìÝíç óôç âñï÷Þ êáé óôçí êáêïêáéñßá.

• Ìçí áããßæåôå ôç óõóêåõÞ ìå ãõìíÜ ðüäéá Þ ìå ôá ÷Ýñéá Þ ôá ðüäéá
âñåãìÝíá.

• Ìçí áããßæåôå ôá åóùôåñéêÜ øõêôéêÜ ìÝñç: õðÜñ÷åé êßíäõíïò
åãêáýìáôïò Þ ôñáõìáôéóìïý.

• Ìç âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôï ñåýìá ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëÜ
ðéÜíïíôáò ôï âýóìá.

• Ðñéí áðü ïðïéáäÞðïôå åíÝñãåéá êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò åßíáé
áíáãêáßï íá âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôçí ðñßæá. Äåí áñêåß íá öÝñåôå
ôïí åðéëïãÝá ãéá ÔÇ ÑÕÈÌÉÓÇ ÔÇÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ óôç èÝóç

 (óõóêåõÞ óâçóôÞ) ãéá åîïõäåôÝñùóç êÜèå çëåêôñéêÞò åðáöÞò.
• Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, óå êáìßá ðåñßðôùóç ìçí åðåìâáßíåôå óôïõò

åóùôåñéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá åðéóêåõÞ.
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå óôï åóùôåñéêü ôùí äéáìåñéóìÜôùí óõíôÞñçóçò

êáôåøõãìÝíùí ôñïößìùí, åñãáëåßá êïöôåñÜ êáé áé÷ìçñÜ Þ çëåêôñéêÝò
óõóêåõÝò áí áõôÝò äåí åßíáé ôïõ ôýðïõ ðïõ åãêñßíåé ï êáôáóêåõáóôÞò

• Ìç âÜæåôå óôï óôüìá êýâïõò ðïõ ìüëéò âãÜëáôå áðü ôïí êáôáøýêôç.
• H óõóêåõÞ áõôÞ äåí åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ÷ñÞóç áðü Üôïìá

(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðáéäéþí) ìå ìåéùìÝíåò öõóéêÝò,
áéóèçóéáêÝò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò Þ ÷ùñßò åìðåéñßá êáé ãíþóç, åêôüò
êé áí åðéôçñïýíôáé Þ Ý÷ïõí åêðáéäåõôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôçò
óõóêåõÞò áðü Üôïìï õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò. Ôá ðáéäéÜ
èá ðñÝðåé íá åðéôçñïýíôáé ãéá íá åßóôå óßãïõñïé üôé äåí ðáßæïõí ìå
ôç óõóêåõÞ.

• Ïé óõóêåõáóßåò äåí åßíáé ðáé÷íßäéá ãéá ðáéäéÜ.

ÄéÜèåóç
• ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò: íá ôçñåßôå ôïõò ôïðéêïýò êáíüíåò,

Ýôóé ïé óõóêåõáóßåò èá ìðïñïýí áí åðáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Ç åõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ãéá ôá Áðüâëçôá Çëåêôñéêïý êáé

Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý (ÁÇÇÅ), áðáéôåß üôé ïé ðáëáéÝò ïéêéáêÝò
çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò äåí ðñÝðåé íá áðïâÜëïíôáé ìáæß ìå ôá õðüëïéðá
áðüâëçôá ôïõ äçìïôéêïý äéêôýïõ. Ïé ðáëáéÝò óõóêåõÝò ðñÝðåé íá
óõëëå÷èïýí ÷ùñéóôÜ ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéóôïðïéçèïýí ç
áðïêáôÜóôáóç êáé ç áíáêýêëùóç ôùí õëéêþí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí êáé ìå
óêïðü ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç
õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí. Ôï óýìâïëï ìå ôï äéåãñáììÝíï “äï÷åßï
áðïâëÞôùí” óôï ðñïúüí õðåíèõìßæåé óå óáò ôçí õðï÷ñÝùóÞ óáò,
ðùò üôáí åðéèõìåßôå íá ðåôÜîåôå ôç óõóêåõÞ ,ðñÝðåé íá óõëëå÷èåß
÷ùñéóôÜ.
Ïé êáôáíáëùôÝò èá ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò Þ
óôá êáôáóôÞìáôá ëéáíéêÞò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí ôç óùóôÞ
äéÜèåóç ôùí ðáëáéþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí.
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Åîïéêïíüìçóç êáé óåâáóìüò óôï ðåñéâÜëëïí
• ÅãêáôáóôÞóôå ôç óõóêåõÞ óå äñïóåñü êáé êáëÜ áåñéæüìåíï

ðåñéâÜëëïí, ðñïóôáôåýóôå ôç áðü ôçí Üìåóç Ýêèåóç óôéò çëéáêÝò
áêôßíåò, ìç ôçí ôïðïèåôåßôå ðëçóßïí ðçãþí èåñìüôçôáò.

• Ãéá íá åéóÜãåôå Þ íá åîÜãåôå ôá ôñüöéìá, áíïßãåôå ôéò ðüñôåò ôçò
óõóêåõÞò ãéá üóï ìéêñüôåñï äéÜóôçìá ãßíåôáé. ÊÜèå Üíïéãìá ôùí
èõñþí ðñïîåíåß óçìáíôéêÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò.

• Ìç ãåìßæåôå ìå ðïëëÜ ôñüöéìá ôç óõóêåõÞ: ãéá êáëýôåñç óõíôÞñçóç,
ôï øý÷ïò ðñÝðåé íá êõêëïöïñåß åëåýèåñá. Áí ðáñåìðïäéóôåß ç
êõêëïöïñßá, ï óõìðéåóôÞò èá äïõëåýåé óõíå÷þò.

• Ìçí åéóÜãåôå æåóôÜ ôñüöéìá: èá áíÝâáæáí ôçí åóùôåñéêÞ
èåñìïêñáóßá áíáãêÜæïíôáò ôï óõìðéåóôÞ óå õðåñâïëéêü öüñôï
åñãáóßáò, ìå õðåñâïëéêÞ êáôáíÜëùóç çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

• Áðïøýîôå ôç óõóêåõÞ áí ó÷çìáôéóôåß ðÜãïò (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
¸íá ðá÷ý óôñþìá ðÜãïõ êáèéóôÜ äõóêïëüôåñç ôçí åê÷þñçóç ôïõ
øý÷ïõò óôá ôñüöéìá êáé áõîÜíåôáé ç êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò.

Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò
Ìðïñåß íá ôý÷åé íá ìç ëåéôïõñãåß ç óõóêåõÞ. Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç), åëÝãîôå áí ðñüêåéôáé
ãéá ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåôáé åýêïëá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áêüëïõèïõ
êáôáëüãïõ.

Ôï ðñÜóéíï åíäåéêôéêü öùôÜêé POWER    äåí áíÜâåé.
• Ôï âýóìá äåí Ý÷åé åéóá÷èåß óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá Þ äåí êÜíåé åðáöÞ

Þ äåí õðÜñ÷åé ðáñï÷Þ çëåêôñéêïý óôï óðßôé.
Ï êéíçôÞñáò äåí îåêéíÜåé.
• Ç óõóêåõÞ Ýñ÷åôáé ìå Ýíá ÷åéñéóôÞñéï ðñïóôáóßáò ôïõ êéíçôÞñá

(âëÝðå Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç).

Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé   ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕ áíÜâåé êáé ï âïìâçôÞò
ç÷åß óå ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá.

a) Ç èåñìïêñáóßá óôïí êáôáøýêôç åßíáé ðïëý õøçëÞ. ÅëÝãîôå ôçí
ðïéüôçôá ôùí ôñïößìùí êáé ðåôÜîôå ôá, áí åßíáé áðáñáßôçôï.

b) Ç èåñìïêñáóßá óôïí êáôáøýêôç Ý÷åé öôÜóåé óå åðéêßíäõíï åðßðåäï.
Ôá ôñüöéìá ðñÝðåé íá ðåôá÷ôïýí Üìåóá.

Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé   ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕ áíáâïóâÞíåé êáé ç÷åß
ï âïìâçôÞò óå ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá.

a/b) Óå áìöüôåñåò ôéò ðåñéðôþóåéò ï êáôáøýêôçò èá äéáôçñÞóåé ìéá
ïñéóìÝíç èåñìïêñáóßá Ýôóé þóôå ôá ôñüöéìá íá ìçí êáôáøõ÷èïýí
åê íÝïõ.

Ãéá íá áðïêáôáóôáèåß ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá öÝñôå ôï ðëÞêôñï ÅËÅÃ×ÏÕ

ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ óôï  êáé åíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ êáé ðÜëé.

Ï âïìâçôÞò ç÷åß óå êáíïíéêÜ äéáóôÞìáôá.
• Ç ðüñôá ôçò óõóêåõÞò Ý÷åé ðáñáìåßíåé áíïé÷ôÞ ãéá ðåñéóóüôåñï

áðü 2 ëåðôÜ.
Ï âïìâçôÞò èá óôáìáôÞóåé íá ç÷åß üôáí êëåßóåé ç ðüñôá.

Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé  ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕ ðáñáìÝíåé óõíå÷þò
áíáììÝíï.

• Ç ðüñôá áíïßãåé ðïëý óõ÷íÜ.
• Ôï êïõìðß ÅËÅÃ×ÏÕ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ äåí åßíáé óôç óùóôÞ èÝóç.

Ï êéíçôÞñáò ëåéôïõñãåß óõíå÷þò.
• Ôï êïõìðß SUPER FREEZE Ý÷åé ðáôçèåß: ôï êßôñéíï åíäåéêôéêü öùôÜêé

FAST FREEZE åßíáé åíåñãü (âëÝðå ÐåñéãñáöÞ).
• Ç ðüñôá äåí åßíáé êáëÜ êëåéóìÝíç Þ áíïßãåé óõíå÷þò.
• Ç åîùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé ðïëý õøçëÞ.

Ç óõóêåõÞ êÜíåé ðïëý èüñõâï.
• Ç óõóêåõÞ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óå åðßðåäç åðéöÜíåéá (âëÝðå

ÅãêáôÜóôáóç).

• Ç óõóêåõÞ Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ìåôáîý åðßðëùí ðïõ äïíïýíôáé êáé
ðñïêáëåßôáé èüñõâïò.

• Ôï åóùôåñéêü øõêôéêü êÜíåé Ýíá ìéêñü èüñõâï áêüìç êé üôáí ï
óõìðéåóôÞò åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò. Áõôü äåí åßíáé åëÜôôùìá, åßíáé
öõóéïëïãéêü.

Ôï ðñÜóéíï åíäåéêôéêü öùôÜêé  POWER áíáâïóâÞíåé.
• Ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÊÝíôñï

Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò.



HR

15




          

        




 
     





 



 


 




 
     








 
 




 



 

















 
  
   





 
 



   
 



 







 




 




 


 



 
    

 

 

















 
        


 



 


 


    





16

HR



WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X



   
 



  


 





 


 





 




 














 
     


 


 


 


 


 


 

          


 



 
 






 


 


 






   



 


 




 



 



 









 
     

 



HR

17

 
  



 


     


  


 
 

    


      
 
 


 


 
 
 



 
 


 
 

 
 
   
       

 

 
   



18

SB 
    
      







 
 

   


  



 


 
     



 
 







  


 




 



 






      


















   
    

 
 


    

 



  

 







        




 


       


 



 
         


 
 



 








       
  
  





    

 

 


 




    










SB

19




WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X







 



 

     



 
 


 





 





 














 
 


 




 


 


 


 

 


       


        



 
 


 


 


 






     




      




 



 



 



        







20

SB

 
  




 



 

 


 


 


       



 


 


 
 
 


      

     


 
 


 


 


 



 
 








SK

21











  


 




 



 


 

 



 
 




 




 
 




 


 

























 



 





 






 




 




       



 



 
 


 







 


     







 




 




 


 



 





22

SK

WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X






 


    





 



 






 





 




     









       


 




 
      


 


      


 


 

  
 

 


      



     


 






 


 


 


  





 





 

     


 


 



 



 





SK

23





  


 
 





 



        


 


 


  






 


 


 
 
 




 


 
 


 


 


 


 
 





24

SL 









 
    




 



 


 




 
 








 
 




 


 
























 



 




    







 


 





 


 



 
 

       
 













*




 



 




 


 


 





SL

25



WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X







 


 




 


 




 




 














 
 


 


 
 
 


 


 

 


 



 
 








 


 


     

     










 




 


 



 



 







 
 





26

SL

 



 


 


 


 






 


 


 
 
 


 


 
 


 
 


 



 
 



RO

27












 
 




 


 


 




 
 








 
 

    


 



 









 








      
    

     




 



 




 







 




 
     




 


 



 
 


 



















 


 




         


 


 





28

RO

 


   




 



 


 


 
 


 


 


 



 


 






 


 


 






 




 
      





   




 



 
 

   














WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X








 




 


 





 





 




RO

29


 





 






 


 




 



      



 








 
 





 



   


 


 


 






 


 


    


 
 


 


 


 


 
 
   




 
 





30

BU 













 
 

      



 




 


 
     
   



 
       





        
   


        


 
      



 



 
      
















        

        
       

        





  

 




     
   




 








 




 





 



 




 
       

     


      
    




   





   





BU

31


   

         

      













       
      



  



WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X






         
      



 


     



 



 






  

      




 




!        

      











 


        

        


 



 


 


 


 
 

 


 


 

        


 


 
     





 


 





32

BU



   



 
  





 



   


  



 


      


       


 
 


     







 
     





 




 




      




         
   


    




 




 


 
 
 




 


 


 


        


 


      



 
 





NL

33

Installatie
! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele toekomstige
raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt of
wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren
zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.
!     Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat
belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid.

Plaatsen en aansluiten
Plaatsen
1. Plaats het apparaat in een goed geventileerd en droog vertrek.
2. Laat de ventilatieroosters aan de achterzijde vrij: de compressor

en de condensator geven warmte af en vereisen een goede
ventilatie om goed te functioneren en het elektriciteitsverbruik te
beperken.

3. Laat een afstand van minstens 10 cm vrij tussen de bovenkant
van het apparaat en eventuele bovenstaande meubels. Laat
ook een afstand van minstens 5 cm tussen de zijkanten en
nevenstaande meubels/wanden.

4. Houdt het apparaat ver van hittebronnen vandaan (direct
zonlicht, elektrisch gasfornuis).

5. Om de juiste afstand tussen het apparaat en de achterwand te
behouden, moet u de afstandhouders monteren die zich in de
installatiekit bevinden, volgens de instructies op het speciale
instructieblad.

Nivellering
1. Plaats het apparaat op een rechte en stevige vloer.
2. Mocht de vloer niet volledig horizontaal zijn, draai dan aan de

verstelbare pootjes aan de voorkant om het apparaat waterpas
te krijgen.

Elektrische aansluiting
Zet het apparaat na het transport verticaal en wacht minstens 3 uur
voordat u het aansluit aan het elektriciteitsnet. Voordat u de stekker in
het stopcontact steekt, dient u zich ervan te verzekeren dat:

• het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen;
• het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het

apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje dat
zich onderin links in het koelgedeelte bevindt (bv. 150 W);

• de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan
aangegeven op het typeplaatje, dat zich onderin links bevindt
(bv. 220-240 V);

• het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als dat niet het
geval is, dient een erkende monteur de stekker te vervangen (zie
Service); gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.

! Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het snoer en het
stopcontact makkelijk te bereiken zijn.
! Het snoer mag niet worden gebogen of samengedrukt.
! Het snoer moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag
alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service).
! De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld
als deze normen niet worden nageleefd.

Starten en gebruik
Het apparaat starten
! Voordat u het apparaat in gebruik stelt, dient u de instructies
voor wat betreft de installatie na te volgen (zie Installatie).
! Voordat u het apparaat aansluit, dient u zowel het koel- als het
diepvriesgedeelte, alsook het toebehoren met lauw water en soda
te reinigen.

! ! ! ! ! Het apparaat beschikt over een controlesysteem ter
bescherming van de motor waardoor de compressor pas
ongeveer 8 minuten nadat hij is ingeschakeld van start gaat. De
compressor start tevens elke keer dat de elektriciteit opzettelijk of
onopzettelijk (black-out) wordt uitgeschakeld.

1. Doe de stekker in het stopcontact en verzeker u ervan dat het
groene POWER aanwijzerlicht aangaat (de
TEMPERATUURKNOP moet op de stand   staan).

2. Doe de TEMPERATUURKNOP op een gemiddelde stand en
druk op de knop SUPERVRIEZEN (snel invriezen): het lichtje
van SUPERVRIEZEN   zal aangaan. Deze functie zal
automatisch worden uitgeschakeld als de vriezer de optimale
temperatuur heeft bereikt. Nu kan het voedsel in het apparaat
worden geplaatst.

Optimaal gebruik van de diepvrieskast
• Gebruikt de TEMPERATUURKNOP om de temperatuur te

regelen.
  minder koud.
  kouder.

ECO  is de optimale temperatuur voor een laag energieverbruik.

• Verse etenswaren die moeten worden ingevroren mogen nooit
in contact raken met etenswaren die al bevroren zijn; verse
etenswaren moeten in het bovenste INVRIES- en
BEWAARGEDEELTE worden gezet, waar de temperatuur de -
18°C of lager bereikt en waar ze snel worden ingevroren.

• Plaats nooit glazen flessen met vloeistof in de diepvrieskast,
vooral niet als er een dop op zit of als ze hermetisch zijn
afgesloten, ze zouden kunnen barsten.

• De maximum hoeveelheid die men dagelijks in kan vriezen is
aangegeven op het typeplaatje in de koelkast. Kg/24h 4).

• Als u de laden van de freezer van hun plaats haalt (behalve die
onderin) krijgt u meer ruimte in dat vak en kunt u de etenswaren
rechtstreeks op de evaporatievlakken plaatsen.

• Om te vriezen (als de vriezer al functioneert):
- voor kleine hoeveelheden die kleiner zijn dan die staan

aangegeven op het typeplaatje, drukt u op de knop
SUPERVRIEZEN (het overeenkomende lichtje   gaat aan).
Doe het voedsel in de vriezer en sluit de deur. De functie wordt
automatisch na 24 uur uitgeschakeld, of wanneer de optimale
temperaturen zijn bereikt (aanwijzerlicht gaat uit);

! Open de deur van de diepvrieskast niet tijdens het invriezen.
! Wanneer de stroom wegvalt of wanneer er een storing optreedt,
dient u de deur van de diepvrieskast niet te openen: de
levensmiddelen blijven op deze manier nog ongeveer 9 à 14 uur
goed bewaard.
!!!!! Als u de laden van de freezer van hun plaats haalt (behalve die
onderin en de eventuele COOL CARE ZONE lade met variabile
temperatuur) en de etenswaren direct op de bijgeleverde roosters/
glazen plateaus plaatsen [waar aanwezig].

Ijsblokjeshouder Ice3*
Het feit dat ze bovenop de laden van de freezer zijn geplaatst  zorgt
voor de beste ergonomie en reinheid: de ijsblokjes komen niet meer
in contact met de etenswaren in de freezer: bovendien wordt water
knoeien tijdens het opvullen vermeden (ook de deksel voor het
afsluiten van het gat na het opvullen is bijgeleverd).

1. Haal de ijsblokjeshouder uit de deur door hem eerst naar  de
houders door middel van de communicerende vaten (zie
afbeelding).

2. Zorg ervoor nooit het aangegeven niveau te overschrijden

* Deze kunnen variëren voor wat betreft aantal of positie, alleen op
enkele modellen aanwezig.
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(MAX WATER LEVEL). Teveel water belemmert het loskomen van

de ijsblokjes (mocht dit gebeuren, wacht dan tot het ijs
gesmolten is en leeg de houder).

3. Draai de houder 90°: het water vult de houders door middel van
de communicerende vaten (zie afbeelding).

4. Sluit de opening af met bijgeleverde dop en zet de houder weer
op zijn plaats. Plaats eerst de bovenkant en laat hem dan naar
beneden zakken.

5. Als het ijs is gevormd (minstens 8 uur) moet u de houder tegen
een hard oppervlak stoten en de buitenkant ervan natmaken.
Op deze manier raken de ijsblokjes los en kunt u ze er door de
opening uithalen.
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Onderhoud en verzorging
De elektrische stroom afsluiten
Tijdens het reinigen en onderhoud dient u het apparaat los te
koppelen van het elektriciteitsnet:
Het is niet voldoende om de knoppen van de temperatuurregeling
op  (apparaat uit) te zetten om elk elektrisch contact uit te
schakelen.

Het apparaat reinigen
• De buitenkant, de binnenkant en de rubberen afdichtingen

kunnen worden schoongemaakt met een lauwe spons en soda
of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
oplosmiddelen, schuurmiddelen, chloor of ammonia.

• Het uitneembare toebehoren kan worden afgewassen met warm
water en schoonmaak- of afwasmiddelen. Spoel en droog alles
goed af.

• De achterkant van het apparaat vangt veel stof op. Na het
apparaat te hebben uitgezet en de stroom te hebben afgesloten
kunt u dit opzuigen met de lange buis van de stofzuiger, op
middelmatig vermogen.

Het vermijden van schimmel en vervelende
luchtjes
• Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen

luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te
behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en
afsluiten. Hierdoor vermijdt u ook het vormen van vlekken.

• Als u het apparaat voor langere tijd uitzet moet u de binnenkant
reinigen en de deuren openlaten.

Voorzorgsmaatregelen en
advies
! Het apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende
internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn
geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te
nemen.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
- 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en
daaropvolgende wijzigingen;
- 2002/96/CE.

Algemene veiligheid
• Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik

binnenshuis.
• Het apparaat dient te worden gebruikt voor het bewaren en het

invriezen van levensmiddelen. Het dient uitsluitend door
volwassenen te worden bediend, volgens de aanwijzingen die
aangegeven zijn in dit instructieboekje.

• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet
in overdekte toestand. Het is erg gevaarlijk als het in aanraking
komt met regen of als het onweert.

• Raak het apparaat niet blootsvoets of met natte handen of
voeten aan.

• Raak nooit de koelelementen aan de binnenkant aan: u zou zich
kunnen verbranden of verwonden.

• Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken.

• Maak de koelkast niet schoon of voer geen onderhoud uit als de
stekker nog in het stopcontact zit.
Het is niet voldoende langer dan twee seconden de toets  op
de display ingedrukt te houden om elke elektrische verbinding
te verbreken.

• Als het apparaat defect is, mag u nooit aan het interne systeem
sleutelen om een reparatie uit te voeren.

• Gebruik in de vakken waar ingevroren levensmiddelen worden
bewaard geen scherpe of puntige voorwerpen of elektrische
apparaten die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

• Plaats nooit ijsblokjes die net uit de diepvrieskast komen in uw
mond.

• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of mentale
beperkingen, of die geen ervaring of kennis hebben, tenzij ze
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
begeleid worden bij of geïnstrueerd zijn over het gebruik van
het apparaat. Kinderen moeten gecontroleerd worden om te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

• Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.

Afvalverwijdering
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de

plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt
kan worden.

• De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van
Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat
oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd
via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten
moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de
gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op
de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het
product van de “afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u
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aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het
apparaat apart moet worden ingezameld. Consumenten moeten
contact opnemen met de locale autoriteiten voor informatie over
de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Het milieu sparen en respecteren
• Plaats het apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte,

behoedt het voor directe zonnestralen, plaats het niet dichtbij
warmtebronnen.

• Laat de deur, wanneer u etenswaren in de koel- of diepvrieskast
zet of eruit haalt, zo kort mogelijk openstaan. Elke keer dat de
deur opengaat ontstaat een aanzienlijk energieverlies.

• Vul het apparaat niet met teveel etenswaren: voor een optimale
conservering moet de koude luchtstroom vrijuit kunnen
circuleren. Als u de circulatie belemmert, zal de compressor
constant blijven werken.

• Zet geen warme levensmiddelen in het apparaat: deze zouden
de binnentemperatuur verhogen waardoor de compressor
harder werkt en er een groter elektrisch verbruik ontstaat.

• Houdt de afdichtingen efficiënt en schoon, zodat ze goed aan de
deuren sluiten en de kou niet laten ontsnappen (zie Onderhoud).

Storingen en oplossingen
Het zou kunnen gebeuren dat het apparaat niet functioneert.
Voordat u de Servicedienst belt (zie Service), moet u controleren
dat het geen probleem is dat u kunt oplossen met behulp van
volgende lijst.

Het groene lichtje van de POWER   gaat niet aan.
• De stekker zit niet in het stopcontact, of niet diep genoeg in het

stopcontact, of er is in het hele huis geen stroom.
De motor gaat niet van start.
• Het apparaat beschikt over een motorbeschermingscontrole

(zie Starten en gebruik).

Het aanwijzerlicht van het ALARM  is aan en de zoemer
gaat regelmatig af.
a )a )a )a )a ) De temperatuur in de vriezer is te hoog Controleer de kwaliteit

van de levensmiddelen en gooi ze indien noodzakelijk weg.
b )b )b )b )b ) De temperatuur in de vriezer heeft een gevaarlijk niveau bereikt.
Het voedsel moet onmiddellijk worden weggegooid.

Het aanwijzerlicht van het ALARM  knippert en de zoemer
gaat regelmatig af.

a/b) a/b) a/b) a/b) a/b) In beide gevallen zal de vriezer een bepaalde temperatuur
behouden zodat het voedsel niet opnieuw wordt ingevroren.
Om een normale werking te herstellen moet u de
TEMPERATUURKNOP weer terugbrengen op stand   en het
apparaat opnieuw inschakelen.

De zoemer gaat regelmatig af.
• De deur van het apparaat heeft langer dan 2 minuten open

gestaan.
De zoemer houdt op met zoemen als u de deur sluit.

Het aanwijzerlichtje van het ALARM  blijft constant
aanstaan.

• De deur is te vaak geopend.
• De TEMPERATUURKNOP staat niet op de correcte positie.

De motor loopt constant.
• De knop SUPERVRIEZEN is ingedrukt: het gele aanwijzerlichtje

van SNELVRIEZEN is aan (zie Beschrijving).
• De deur is niet goed dichtgedaan of wordt constant geopend.
• De kamertemperatuur is zeer hoog.

Het apparaat maakt een hoop lawaai.
• Het apparaat is niet op een rechte vloer geplaatst (zie

Installatie).
• Het apparaat staat tussen meubels die vibreren en geluid

maken.
• De interne koelvloeistof maakt een licht geluid, zelfs als de

compressor uit is. Dit is geen defect, het is normaal.

Het groene lichtje van de POWER   knippert.
• Het apparaat werkt niet goed. Neem contact op met de

Technische Servicedienst.
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