
BEKNOPTE HANDLEIDING

 

NL 

Koelvak
A. Ventilator en antibacterieel filter tegen 

onaangename geuren (afhankelijk van het model) 
B. Lamp of led (afhankelijk van het model)
C. Schappen
D. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
E. Afdekking groente- en fruitlade
F. Groente- en fruitlade(s)
G. Typeplaatje (aan de zijkant van de crisperlade)
H. Bedieningspaneel
N.   Vak voor melkproducten
O. Deurvakken
P. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
Q. Deurvak voor flessen

 Minst koude zone
 Tussenzone
 Koudste zone
 Groenten- en fruitzone 

Diepvriescompartiment
I. Bovenste lade (gedeelte voor invriezen)
L. Middelste en onderste lade (gedeelte voor opslag 

van ingevroren en diepgevroren etenswaar)
M. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle schappen, deurvakken en rekken 
kunnen verwijderd worden.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al 
vooringesteld in de fabriek.

Lees voor het gebruik van het apparaat ook de 
bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
De kenmerken, technische gegevens en 
afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van 
het model.

Eco night functie 
Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het goedkoopste tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze 
minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf). Om de functie te activeren 
drukt u op de knop Eco Night op het tijdstip waarop het goedkope tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tarief). Als het goedkope tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start dan moet u op dat 
tijdstip op de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan de 
geselecteerde tijd, d.w.z. het apparaat verbruikt dan overdag minder energie dan 's nachts.
BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie zowel dag als nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft actief totdat het uitgeschakeld wordt (of het wordt uitgeschakeld bij een 
stroomstoring of uitschakeling van het apparaat). Om de functie uit te schakelen opnieuw op de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night UIT is, is de functie niet actief.
Opmerking: het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de Eco Night-functie uitgeschakeld.
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Aan/Stand-by 
Druk 3 seconden hierop om het apparaat 
uit te schakelen. In de stand-by modus 
gaan de twee streepjes en het licht in het 
koelkastcompartiment branden. Om het 
apparaat weer in te schakelen is het voldoende 
om de toets even opnieuw in te drukken.
Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier 
niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Wat moet u doen als... Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.

Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan.
Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby
Controleer dat:
- er geen stroomstoring is
- de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand 
staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning)
- de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken
- de voedingskabel niet is gebroken.

Het interieurlampje werkt niet.
Het lampje moet mogelijk vervangen worden.

Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan

Modellen met: trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, controleer het lampje en vervang het, indien nodig, 
door een nieuw lampje (zie hoofdstuk "Lamp of LED vervangen").
Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het erkende Servicecentrum.
Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby

De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg. Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen')

Controleer dat:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron
- de ingestelde temperatuur voldoende is
- de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt

Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment. De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd. Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie "Onderhoud en Reiniging van het toestel")

De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet. Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen. Een oplossing is niet nodig.

Het rode lampje  knippert en er klinkt een geluidssignaal
Alarm deur open
Het wordt geactiveerd wanneer de deur lange tijd open blijft.

Voor het uitschakelen van het geluidssignaal de deuren van het product sluiten. Wanneer het geluidssignaal niet uit gaat 
is het een stroomuitvalalarm (zie het hoofdstuk "Stroomuitvalalarm).

Het rode lampje  knippert en er klinkt een geluidssignaal dat blijft aanhouden, zelfs 
wanneer de deur gesloten is.

Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie)
Wordt ingeschakeld bij een langdurige stroomstoring, wat een verhoging van de temperatuur 
van het vriesvak veroorzaakt.
Opmerking: U kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het blackout-
alarm gedeactiveerd is.

Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur in het temperatuurdisplay 
te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het 
diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er 
op de knop is gedrukt geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als de optimale temperatuur 
voor de conservering van levensmiddelen in het vriesvak nog niet is bereikt kan het temperatuuralarm geactiveerd 
worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.

Het rode lampje  gaat branden (zonder te knipperen), een geluidssignaal klinkt en 
het temperatuurdisplay van het vriesvak knippert.

Temperatuuralarm diepvriescompartiment
Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet 
de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: bij het eerste gebruik, na ontdooien en/of 
reinigen, als grote hoeveelheden levensmiddelen in de vriezer worden geplaatst of als de deur 
van de vriezer niet goed gesloten is.

Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Het rode lampje gaat automatisch uit 
wanneer de optimale temperatuur word bereikt. Als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft afgaan, 
contact opnemen met het erkende servicecentrum.

Het rode lampje  gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en de letter "F" knippert 
op het display.

Storingsalarm
Het alarm duidt een storing in een technische component aan.

Neem contact op met het erkende Servicecentrum. Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te 
schakelen

NL

Ventilator
De ventilator is standaard 
INGESCHAKELD. De ventilator kan 
uitgeschakeld worden door op de knop 
onderaan te drukken (zoals te zien op de 
afbeelding). Als de kamertemperatuur 
hoger is dan 27°C of als er waterdruppels op de glazen schappen 
zitten moet de ventilator ingeschakeld zijn om te garanderen dat 
de levensmiddelen correct worden bewaard. Als de ventilator 
wordt uitgeschakeld, wordt er minder energie verbruikt.
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Temperatuur diepvriescompartiment
U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Vriezer".

Snelvries
Druk 3 seconden op de knop "Vriezer", 24 uur voor u grote 
hoeveelheden levensmiddelen in het vriesvak legt. Wanneer 
de functie wordt ingeschakeld, gaat het symbool  branden. 
Deze functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan 
handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw op de knop 
"Vriezer" te drukken.
Opmerking: Het in te vriezen voedsel mag niet in aanraking 
komen met voedsel dat al bevroren is.

Toetsenvergrendeling 
De toetsenvergrendeling kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld 
door de toets "toetsenvergrendeling"3 seconden ingedrukt te 
houden, totdat er een bevestigingsgeluid klinkt (het pictogram 
gaat branden). Wanneer u een willekeurige toets indrukt terwijl de 
toetsenvergrendeling is ingeschakeld, hoort u een geluid en het 
pictogram "Toetsenvergrendeling" gaat knipperen.Functie 6th Sense Fresh Control 

Met deze functie kunt u snel de optimale 
conserveringsomstandigheden (voor wat betreft temperatuur en 
vochtigheid) bereiken binnen het apparaat. Voor een correcte 
werking moet ook de ventilator aan zijn.

Temperatuurdisplay
Het display kan afwisselend de temperatuur van het 
koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8° C) of de temperatuur 
van het diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) 
weergeven.

Temperatuur koelvak
U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Koelkast".

Geluidsalarmen uitschakelen (Stop Alarm) 
Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u 
kort op de knop "Stop alarm".


