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BEDIENINGSPANEEL

1. Bedieningspaneel
Koelvak
2. Verlichting met LED's
3. Schappen 
4. Flessenrek
5. Kaasdoos + deksel
6. Afdekking sensor
7. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
8. Typeplaatje met handelsnaam
9. Crisper voor groente en fruit
10. Ladenverdeler koelkast
11. Set om de deuren om te draaien
12. Deurvakken
13. Eierhouder
14. Halve vakhoogte voor kleine artikelen
15. Flessenscheider
16. Vakhoogte flessen
17. Deurafdichtingen
Diepvriescompartiment
17. Deurafdichtingen
18. STOP FROST SYSTEEM
19. Laden vriesvak
20. Eutectum
21. Middelste lade: koudste zone ideaal voor het 
invriezen van verse levensmiddelen
22. Ladenverdeler vriesvak
23. IJsbakje*

Lees voordat u het apparaat gaat 
gebruiken zorgvuldig de gids voor 
Gezondheid en Veiligheid .

SNELLE REFERENTIEGIDS

PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
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DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.   
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren 
op www.whirlpool.eu/register
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1. Controlelampje AAN/STAND-BY 
2. Snel koelen-controlelampje
3. FEESTMODUS-indicatorlampje
4. TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST/VRIEZER
5. STOPALARM controlelampje
6. FAST FREEZE-controlelampje
7. BLACK-OUT ALARM-controlelampje
8. Toets VRIEZERTEMPERATUUR / Toets Snel koelen
9. FEESTMODUS-toets
10. Aan / Stand-by
11. Alarm stoppen
12. Toets VRIEZERTEMPERATUUR / Toets Snel 
VRIEZEN
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EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT 
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het 
apparaat automatisch te werken. 
Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur 
voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het 
diepvriescompartiment 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.

ACCESSOIRES

EIERHOUDER KAASDOOS FLESSENREK 

FLESSENSCHEIDER

EUTECTUM

LADEVERDELER LADENVERDELER KOELKAST

STOP FROST ACCESSOIRE IJSBAKJE*
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ALARMTYPE Signaal Oorzaak Oplossing
Alarm deur open Het geluidsalarm wordt geactiveerd en 

het controlelampje Alarm knippert.     
De deur van de Koelkast en/of 
Koelkast heeft langer dan 2 
minuten open gestaan.

Sluit de deur en druk op de alarmstop om 
het geluidsalarm te stoppen.

Temperatuur-
alarm

Het temperatuurdisplay knippert (°C) en 
het controlelampje Alarm blijft aan.

De binnentemperatuur is niet 
toereikend.

Druk op de stoptoets; het geluidsalarm 
stopt, het temperatuurdisplay knippert en 
het alarmdisplay blijft branden tot een 
temperatuur van < -10 °C is bereikt.

Lange blackout-
alarm

Het symbool Blackout-alarm blijft aan, 
het controlelampje Alarm knippert en 
het temperatuurdisplay (°C) knippert en 
duidt de hoogste temperatuur aan die 
tijdens de stroomuitval werd bereikt.

Langdurige stroomstoring 
waardoor de binnentemperatuur 
kan oplopen tot 0 °C.

Druk op de stoptoets; het geluidsalarm 
stopt, het temperatuurdisplay knippert en 
het alarmdisplay blijft branden tot een 
temperatuur van < -10 °C is bereikt

Feestmodus-
alarm   

Het controlelampje Feestmodus 
knippert en het geluidsalarm is 
geactiveerd.

30 min. verstreken sinds functie 
Feestmodus geactiveerd is. Het is 
tijd om de fles uit de diepvries te 
halen (zie de Gis voor Verzorging 
en Onderhoud voor meer 
informatie).

Functiestoring De letter “F” knippert op het display 
(°C).

Storing in het product. Neem contact op met de klantenservice.

DAGELIJKS GEBRUIK 
FUNCTIES

ALARM TABEL

AAN/STAND-BY

Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop On/
Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden 
uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.  
Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te 
schakelen. 

KOELKASTTEMPERATUUR 
Om de temperatuur van de koelkast aan te passen, drukt u op 
de toets Koelkasttemperatuur. De Koelkasttemperatuur kan 
ingesteld worden op tussen +2°C en + 8℃, zoals aangegeven 
door de TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST/VRIEZER 

VRIESVAKTEMPERATUUR
Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op 
de knop Vriezertemperatuur. De Vriezertemperatuur kan 
ingesteld worden op tussen -16°C en + -24°C, zoals aangegeven 
door de TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST/VRIEZER.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden 
te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er 
veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control onmiddellijk de 
ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: 
versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard.

FAST FREEZE
Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in 
te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur 
vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de 
toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het 
controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie 
geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het 
middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 
48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgescha-
keld worden door op de knop Fast Freeze te drukken.

Zie de Handleiding voor Gebruik en Verzorging voor meer details  
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het  
verkrijgen van de Handleiding voor Gebruik en Verzorging

FEESTMODUS 
Druk op de toets Feestmodus om de functie Feestmodus te 
activeren/deactiveren. Gebruik deze functie om dranken te 
koelen in het vriesvak. 
Belangrijk: laat de fles nooit langer in het diepvriescomparti-
ment zitten dan de functie actief is (30 minuten)

SNEL KOELEN 
Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast 
te verhogen. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als 
u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de 
toets Snel koelen om de functie Snel koelen te activeren. Het 
controlelampje Snel koelen wordt ingeschakeld als de functie 
geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgescha-
keld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals 
op de toets Snel koelen te drukken.

KOELKASTVERLICHTING
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt 
gebruik van LED-verlichting voor een betere verlichting en een 
zeer laag energieverbruik.
Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen 
met de Klantenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment 
gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. 
Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de 
verlichting automatisch uitgeschakeld.
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OPSLAAN VAN ETENSWAAR  
EN DRANKEN

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, 
metaal, aluminium en glas, of wikkel de 
levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor 
vloeistoffen en etenswaar die geuren of 
smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de 
vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in 
de koelkast opslaat, raden wij aan de platen 
boven de crisperlade voor groente en fruit te 
gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het 
koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid 
ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die 
gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten 
en salade, moeten altijd worden zodanig 
worden gescheiden of verpakt dat de houd-
baarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen 
tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u 
gebruik maken van de flessenhouder (beschik-
baar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij 
elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te 
zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het 
opslaan van ingevroren levensmiddelen, het 
maken van ijsblokjes en het invriezen van verse 
levensmiddelen in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse levensmidde-
len die in 24 uur kan worden ingevroren wordt 
aangegeven op het typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel 
heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te 
bevelen om het middelste gebied te gebruiken.

GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het 
bewaren van tropisch fruit,blikjes, dranken, 
eieren, sauzen, augurken, boter, jam

KOUDE ZONE Aanbevolen voor het 
bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, 
delicatessen, yoghurt

KOUDSTE ZONE Aanbevolen voor het 
bewaren van vleeswaren, desserts

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

FRUIT & GROENTELADE

NORMALE DIEPVRIESLADEN

Opmerking: De grijsschakering van de 
legenda komt niet overeen met de kleur van 
de laden

ONDERHOUD EN REINIGING EN PRO-
BLEEMOPLOSSING
Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedu-
res en voor Probleemoplossing de Gids voor 
Gebruik en Verzorging.

De Gids voor Gebruik en Verzorging kan 
worden verkregen bij:
> Klantenservice kijk voor het telefoonnum-
mer in het garantieboekje.
> downloaden van de Whirlpool Website
http://docs.whirlpool.eu

CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE
Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker zijn vermeld bij 
de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Klantenservice. 
http://www.whirlpool.eu

De technische informatie is vermeld op het typepla-
tje aan de binnenkant van het apparaat.

Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA
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