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GEBRUIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN

INSTALLATIE

GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERAUTOMAAT 
(NIET OP ALLE MODELLEN)

GEBRUIK VAN LAMPJE EN VERGRENDELING VAN 
IJSAUTOMAAT (NIET OP ALLE MODELLEN)

AUTOMATISCHE IJSMAKER

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER

ONDERHOUD EN REINIGING

VAKANTIE

OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM 
(NIET OP ALLE MODELLEN)

WATERAANSLUITING 

AFDANKEN VAN UW OUDE KOELKAST
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Het model dat u heeft aangeschaft kan alle of slechts enkele van de functies bezitten die worden 
getoond; het kan zijn dat de illustratie niet exact overeenkomt met uw model. Deze handleiding wordt 
geleverd bij meerdere modellen.

MODEL TYPE I
met ijs/waterautomaat

Vriesvak
A - Vriesvak bovenin (niet bij alle modellen)
C - Automatische ijsmaker
D - Binnenverlichting
E - Verwijderbaar schap (het aantal schappen is 

afhankelijk van het model) 
F - Diepe laden (het aantal laden is afhankelijk 

van het model)
G - Vaste deurbakken
X - IJsbak

Koelvak
B - Typeplaatje
H - Temperatuurregelaar vlees- / groentelade
I - Botervak met botervloot
L - Snackbak (niet op alle modellen)
M - Verstelbaar schap (niet op alle modellen)
J - Fleshouder (niet op alle modellen)
K - Veiligheidssteun voor flessen

N - Fleshouder
O - Deksel van groente- en fruitlade
P - Deksel groente- en fruitlade met 

vochtigheidsregelaar
Q - Verstelbare deurbakken
R - Vlees-/ groentelade
S - Rooster aan voorzijde
T - Opvangbak voor dooiwater
U - Bedieningspaneel
V - Binnenverlichting
W - Eiervak (plateau en bakje)
Z - Waterfilter (niet op alle modellen)

Bedieningspaneel
Temperatuurschuifknop– vriesvak
Temperatuurschuifknop – koelkast
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
MODEL TYPE II
zonder ijs-/waterautomaat

Vriesvak
D - Binnenverlichting
E - Schap (het aantal schappen is afhankelijk 

van het model)
F - Diepe laden (het aantal laden is afhankelijk 

van het model)
G - Vaste deurbakken vriesvak
N - Bakjes voor ijsblokjes (IJsmaker optioneel)

Koelvak
A - Bedieningspaneel
B - Typeplaatje
C - Binnenverlichting
H - Temperatuurregelaar vlees- / groentelade
I - Botervak met botervloot
L - Eiervak (plateau en bakje - niet op alle 

modellen)
J - Fleshouder (niet op alle modellen)

K - Veiligheidssteun voor flessen (niet op alle 
modellen)

M - Vast schap
O - Deksel van groente- en fruitlade
P - Deksel groente- en fruitlade met 

vochtigheidsregelaar
Q - Vaste deurbakken
R - Vlees-/ groentelade
S - Rooster aan voorzijde
T - Opvangbak voor dooiwater
U - Fleshouder (niet op alle modellen)

Bedieningspaneel
Temperatuurschuifknop - vriesvak
Temperatuurschuifknop - koelvak
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ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN
• Controleer na het verwijderen van de verpakking 

of het apparaat niet is beschadigd en of de deuren 
goed sluiten. Stel de leverancier binnen 24 uur na 
levering op de hoogte van eventuele schade.

• De kartonnen doos kan gerecycled worden en is 
gemarkeerd met het recyclingssymbool .

• Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar 
materiaal. Wanneer het apparaat wordt afgedankt, 
dienen de plaatselijke voorschriften voor 
afvalverwerking te worden opgevolgd. Sta kinderen 
niet toe in de koelkast te spelen of zich erin te 

verstoppen, om te voorkomen dat ze in de koelkast 
worden opgesloten en stikken. Maak de koelkast 
onbruikbaar door de deuren te verwijderen en de 
voedingskabel door te snijden. Dump het apparaat 
niet op een willekeurige plaats, maar lever het af 
bij een speciaal verzamelcentrum waar koelgassen 
worden teruggewonnen en verder worden verwerkt.

• Laat de installatie en de elektrische aansluiting 
uitvoeren door een gekwalificeerde technicus en 
overeenkomstig de instructies van de fabrikant 
en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van 

voedsel en is vervaardigd in overeenstemming 
met de EEG-richtlijn nr. 89/109.

• Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en op 
de markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsdoeleinden van de EEG- 
laagspanningsrichtlijn nr. 73/23;
- de beschermingsvoorschriften van de “EMC” 
richtlijn nr. 89/336/EEG gewijzigd door de 
richtlijn 93/68/EEG.

• Dit apparaat bevat geen CFK's (het koelcircuit 
bevat R134a). Zie voor meer details het 
typeplaatje in het apparaat.

INSTALLATIE 

Voorzorgsmaatregelen en algemene adviezen
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse 

levensmiddelen en dranken, en het vriesvak uitsluitend 
voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen 
van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

• Controleer na de installatie of de koelkast niet op de 
voedingskabel staat.

• Plaats geen glazen bakjes of flessen met vloeistof in de 
vriezer; deze kunnen uit elkaar springen. 

• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriezer 
komen, omdat deze zo koud zijn dat ze “brandwonden” 
kunnen veroorzaken.

• Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat 
van het elektriciteitsnet los alvorens onderhoud uit te 
voeren of het apparaat te reinigen.

• Gebruik of bewaar geen benzine of andere ontvlambare 
substanties in de buurt van dit of enig ander apparaat. De 
dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

• Installeer de koelkast niet in de buurt van een warmtebron.
• Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
• Voor een goede ventilatie is het noodzakelijk dat het 

apparaat aan de zijkanten en aan de bovenzijde 1,25 cm vrije 
ruimte heeft.

• Reinig de binnenkant van het apparaat alvorens het te gebruiken.
• Laat het apparaat na installatie minstens één uur stilstaan (niet 

verplaatsen) alvorens het op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
• De ijsmaker moet worden aangesloten op een waterleiding 

die drinkwater of chemisch gezuiverd water toevoert.
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht 

kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de 
afmetingen en het gebruik van het apparaat.

• Gebruik de koelkast niet in een ruimte waar de 
kamertemperatuur beneden de 13°C kan dalen.
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INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN 
DIEPTE VAN 60 cm)

1.Minimumafstand van de vaste wand.
2.Aanbevolen plaatsen voor de elektriciteits- en wateraansluitingen.
3.Voor een ombouw met opdekdeuren en een strippenkit moet de opening 183,2 cm hoog zijn.

• Als de koelkast op gelijk niveau met de voorzijde van de keukenkastjes wordt geïnstalleerd, moeten alle 
beslagprofielen en plinten van de achterkant van de koelkastopening verwijderd worden.

• De aanhakingen voor de water- elektriciteitsleidingen moeten bij de onderkant van de koelkast geplaatst 
worden.

• Er is een strippenkit verkrijgbaar voor het geval dat de koelkast niet perfect past. In het deel “Technische 
assistentie of klantenservice” vindt u informatie over hoe u de kit kunt bestellen.

OPMERKING: Installeer de koelkast niet in de buurt van een oven, verwarming of andere warmtebron, 
noch in een ruimte waar de temperatuur onder de 13°C (55°F) kan dalen.
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INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN 
DIEPTE VAN 60 cm)
Op maat gemaakte deurpanelen
Vervaardiging van op maat gemaakte houten 
panelen
Als u van plan bent om op maat gemaakte 
sierpanelen te installeren, dient u deze panelen zelf 
te vervaardigen of uw kastenmaker of een 
timmerman te raadplegen. Zie de tekeningen op 
schaal voor de opzetstukken van de houten panelen.

Platte panelen:
U kunt een plat paneel van maximaal 6,35 mm dik 
op maat laten maken om de aanwezige panelen te 
vervangen. 
Platte houten panelen die minder dan 6,35 mm dik 
zijn, worden niet aanbevolen.

Opgehoogde panelen:
Een opgehoogd paneel kan gecreëerd worden door 
op de houten panelen een plaat te schroeven of te 
lijmen totdat een dikte van 6,35 mm wordt bereikt 
of door een 19,05 mm dik blok met uitgefreesde 
randen te gebruiken. Opgehoogde panelen moeten 
op 5,70 mm afstand van de achterrand van de 
hendel staan zodat vingers de ruimte hebben om 
de hendel vast te grijpen.
Maximaal gewicht van opgehoogde panelen:

• het deurpaneel van de koelkast mag niet zwaarder 
zijn dan 12,7 kg.

• De deurpanelen van het vriesvak mogen 
tezamen niet zwaarder zijn dan 9,5 kg.

Afmetingen voor de op maat gemaakte houten panelen:

3nl33001.fm5  Page 92  Monday, August 20, 2001  3:46 PM



93

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN 
DIEPTE VAN 60 cm)

Installeren van op maat gemaakte houten panelen
1. Verwijder de eventueel aanwezige verpakkingstape.
2. Verwijder de deurstrippen van de koelkast en de vriezer aan de 

scharnierkant van iedere deur, en begin daarbij eerst aan de 
onderzijde van de deur.

3. Draai de twee schroeven die de bovenste strip bevestigen 
gedeeltelijk los. Het is niet nodig om de schroeven volledig te 
verwijderen. Draai de schroeven ongeveer 6,35 mm van de strip 
los zodat de panelen vrij kunnen glijden.

4. Verwijder de bestaande deurpanelen, indien aanwezig.
5. Schuif de op maat gemaakte panelen op hun plaats.

OPMERKING: het is mogelijk dat achter de deurpanelen van de 
vrieskast kartonnen vulstukken van 3,18 mm dikte aangebracht 
moeten worden om te verhinderen dat ze daar loshangen.

6. Plaats de strippen aan de kant van de scharnieren terug en begin 
door het uiteinde met de uitsparing onder de bovenste strip te 
plaatsen.

7. Draai de twee schroeven van de bovenste strip vast.
Het rooster aan de voorzijde verwijderen:
1. Open de deuren van het vriesvak en de koelkast tot ze een hoek 

van 90° maken.
2. Verwijder de schroeven uit het rooster met behulp van een 

schroevendraaier.
OPMERKING: verwijder de Tech-plaat, die achter het rooster is 
bevestigd, niet.

Het rooster aan de voorzijde vervangen:
1. Open de deuren van het vriesvak en de koelkast tot ze een hoek 

van 90° maken.
2. Plaats het rooster aan de voorzijde van de koelkast en zet deze 

weer met de schroeven vast.
Nivelleren van de koelkast
De koelkast heeft vier wieltjes aan de onderkant. Alle vier de 
wieltjes kunnen vanaf de voorzijde van het apparaat afgesteld 
worden. Als uw koelkast niet stabiel lijkt te staan of als de deuren 
niet makkelijk sluiten, moet u de stand van de koelkast volgens de 
onderstaande aanwijzingen aanpassen:
1. Controleer de plaats waar de koelkast geïnstalleerd wordt om er 

zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is. (Zie het deel 
“Benodigde ruimte”.)

2. Steek de stekker in een geaard driewegstopcontact.
3. Zet de koelkast op zijn definitieve plaats.
4. Open de deuren van de koelkast en het vriesvak om de 

nivelleerbouten, links en rechts op het onderstel van de 
koelkast, te kunnen lokaliseren. Als uw koelkast aan de voorzijde 
een rooster heeft, moet u dit eerst verwijderen (zie “Rooster aan 
de voorzijde” eerder in dit deel).
OPMERKING: met de bovenste bout kan de achterzijde van de 
koelkast afgesteld worden, en met de onderste bout kan de 
voorzijde van de koelkast afgesteld worden.

5. Gebruik een dopsleutel van 12,70 mm om de nivelleerbouten af te 
stellen. Draai de nivelleerbout naar rechts om die kant van de 
koelkast te verhogen of draai de nivelleerbout naar links om die kant 
te laten zakken. De nivelleerbouten moeten diverse malen gedraaid 
worden om de stand van de koelkast bij te stellen.
OPMERKING: let erop dat de nivelleerbouten niet te ver 
losgedraaid worden wanneer u de koelkast laat zakken. De kop 
van de bout zal van de koelkast loskomen als deze in de laagste 
stand staat. Als de schroef uit de achterste wielbeugel raakt, 
moet de afdekplaat (die toegang verschaft tot het koel/vriesvak) 
aan de achterzijde van de koelkast verwijderd worden om de bout 
opnieuw te kunnen monteren.

1.Zijstrippen
2.Schroeven van bovenstrippen
3.Deurpanelen
4.Vulstukken panelen

1.Nivelleerbout achter
2.Nivelleerbout voor
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INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MODELLEN MET EEN 
DIEPTE VAN 60 cm)

INSTALLATIE (VOOR ALLE MODELLEN DIE DIEPER 
ZIJN DAN 60 cm)

6.Stel de nivelleerbout aan de voorkant zodanig af dat de 
bovenrand van de koelkast parallel met de ombouw boven de 
koelkast loopt. Laat een opening van ongeveer 3,18 mm tussen 
de bovenste scharnieren en de ombouw vrij. Als u geen ombouw 
om de koelkast heeft, moet de koelkast waterpas gezet worden.

7.Stel de nivelleerbout aan de achterzijde af om de koelkast te 
nivelleren met de keukenkastjes ernaast of de achterwanden 
van de ombouw.

8.Als u dat wenst kunt u de vier nivelleerbouten gebruiken om 
de koelkast hoger te zetten, zodat de open ruimte tussen het 
bovenste scharnier van de koelkast en de ombouwopening 
gedicht wordt. Controleer of alle vier de wieltjes nog de 
grond raken en of de deuren van de kastjes boven de koelkast 
nog helemaal open kunnen.
OPMERKING: Een ombouw met een opdekdeur heeft een extra 
ruimte van 6,35 mm nodig tussen het bovenste scharnier en de 
ombouw om te voorkomen dat het scharnier de ombouw raakt 
wanneer deze geopend wordt. Als uw koelkastdeur met 
paneelstrippen is afgewerkt, moet er een extra ruimte van 
19,05 mm worden vrijgelaten om te voorkomen dat de deur van 
de ombouw de deurstrip van de koelkast raakt.

9.Vervangen van het rooster aan de voorzijde.

Waterpas zetten 
De koelkast kan zo nodig aan beide kanten genivelleerd 
worden door aan de twee voorste nivelleerbouten te draaien, 
die zich direct links en rechts achter het rooster aan de 
onderkant van de koelkast bevinden. Ga als volgt te werk:
• verwijder het rooster aan de voorzijde;
• draai één of beide schroeven naar rechts om het apparaat 

hoger te zetten;
• draai één of beide schroeven naar links om het apparaat te 

laten zakken;
• controleer of de gewenste nivellering is bereikt;
• plaats het rooster weer terug.
Verwijderen van het rooster aan de voorzijde
Het rooster verwijderen:
• open de beide deuren (van koelkast en vriesvak);
• trek het rooster naar voren totdat het loskomt van de 

metalen vergrendelingen.
Achter het rooster bevindt zich de opvangbak voor het 
dooiwater, die periodiek op de volgende wijze gereinigd 
moet worden:

• verwijder de opvangbak voor het dooiwater;
• was de opvangbak met warm water en natriumbicarbonaat;
• spoel de bak met water af en wrijf deze droog;
• zet de opvangbak terug op zijn plaats met de getande hoek 

naar achteren;
• zorg ervoor dat de afvoerslang voor het dooiwater in de 

opvangbak uitkomt;
• plaats het rooster weer terug.

1.Laat tenminste 3,18 mm ruimte 
vrij om de koelkast te nivelleren. 
Laat tenminste 6,35 mm ruimte 
vrij als de koelkast opdekdeuren 
heeft.

2.Voorzijde van de koelkast.
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GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK
1. Temperatuurregeling (schuifknoppen) (fig. 1)
Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de temperatuur van de koelkast en van het 
vriesvak in op de middelste stand (klein driehoekje); om deze temperatuurwaarden te veranderen 
verplaatst u de schuifknoppen naar links of naar rechts:
naar links voor een minder koude temperatuur, naar rechts voor een koudere temperatuur.
2. Indicator voor het waterfilter (niet op alle modellen) (fig. 2)
Wanneer het indicatielampje van het waterfilter groen van kleur is, geeft dit aan dat het filter goed werkt.
Wanneer het lampje geel wordt, is het tijd om een nieuw filter te bestellen.
Wanneer het lampje rood wordt, moet het waterfilter vervangen worden.
Om het indicatielampje van het filter op groen terug te zetten, moet u binnen 10 seconden 5 keer op 
de lichtschakelaar drukken.
3. Temperatuurregeling (thermostaatknoppen) (fig. 3)
De knoppen voor het regelen van de temperatuur van de koelkast en van het vriesvak bevinden zich in 
de koelkast. Als de koelkast voor de eerste keer wordt gebruikt:
• stel de thermostaatknop van de koelkast in op stand 3. De koelkasttemperatuur kan op verschillende 

standen ingesteld worden: van stand 1 (minder koud) tot stand 5 (kouder);
• stel de thermostaatknop van het vriesvak op stand B in. Al vanaf het begin kan de vriestemperatuur 

ingesteld worden op de standen A (minder koud) tot C (kouder), of iedere keer dat de 
temperatuurwaarden veranderd moeten worden.

Het apparaat heeft tijd nodig om zich aan de ingestelde temperatuur aan te passen; wacht daarom met 
het plaatsen van voedsel in de koelkast. 
De gemiddelde temperatuurinstelling die in dit voorbeeld wordt aanbevolen, is de juiste temperatuur 
voor normaal huishoudelijk gebruik.
Uitschakelen van de koelkast:
verplaats de schuifknop of zet de thermostaatknop van de vriestemperatuur op de OFF / ON -stand; 
hierdoor worden tegelijkertijd het vriesvak en de koelkast uitgeschakeld.
OPMERKING: denk eraan dat het apparaat hiermee niet van het elektriciteitsnet losgekoppeld wordt.
Een ingebouwde externe vochtregelaar zorgt er voor dat zich geen vocht op de buitenste randen van de 
koelkast ophoopt.
Het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK
4. De elektronische besturingen instellen (fig. 4)
Wacht totdat uw koelkast volledig op temperatuur is alvorens 
er voedsel in te plaatsen. Het beste is 24 uur te wachten 
voordat u voedsel in de koelkast plaatst.
BELANGRIJK: als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst 
voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel 
bederven. Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het 
koelvak op een lagere (koudere) stand dan de aanbevolen stand, 
zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
De koelthermostaatknop regelt de temperatuur in het 
koelvak. Druk op de pijl omhoog om de temperatuur te laten 
stijgen. Druk op de pijl omlaag om de temperatuur te laten dalen.
De vriesthermostaatknop regelt de temperatuur in het vriesvak. 
Druk op de pijl omhoog om de temperatuur te laten stijgen. Druk op 
de pijl omlaag pijl om de temperatuur te laten dalen.
De hoofdschakelaar schakelt de temperatuurregeling van 
het koelvak uit. Druk op de hoofdschakelaar.
OPMERKING: het apparaat koelt niet wanneer de 
hoofdschakelaar op UIT (OFF) staat. 

Warmer Warmer

Kouder Kouder

Vriesvak Koelkast

Verwijderen en verplaatsen van de verstelbare deurbakken
Plaats de deurbak op de gewenste plaats. 
De deurbak verwijderen:
• til de deurbak op;
• trek hem vervolgens recht naar voren.
De deurbak terugplaatsen:
• herhaal de handeling in omgekeerde volgorde.

Verwijderen van het onderste rek in de deuren van het 
koelvak en vriesvak
Bij het reinigen kan het rek, dat in de figuur wordt getoond, 
verwijderd worden door op de twee zijkanten van het rek te 
drukken en het vervolgens naar u toe te trekken.
Het rek terugplaatsen:
• houd de twee zijkanten van het rek boven de zittingen in de 

zijkant van de deur;
• druk het rek naar beneden totdat het in de zittingen vastklikt.

Verwijderen van de snackbak met deksel
• De snackbak verwijderen:
• schuif de snackbak zo ver mogelijk naar voren;
• til de voorkant van de bak op totdat hij een hoek van 45° maakt;
• schuif de bak er helemaal uit.
Voor het terugplaatsen de bovenstaande handelingen in 
omgekeerde volgorde herhalen.
Het deksel verwijderen:
• til eerst de voorkant en vervolgens de achterkant van het 

deksel op;
• trek het deksel eruit.
Voor het terugplaatsen de bovenstaande handelingen in 
omgekeerde volgorde herhalen.

Afb. 4
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GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK

Gebruik van de hangende fleshouder
De fleshouder biedt plaats aan 1 fles: hang deze links of rechts 
onder een willekeurig schap van de koelkast.

Verwijderen en verplaatsen van de schappen
De schappen kunnen naar wens verplaatst worden.
De glazen schappen zijn sterk genoeg voor flessen, pakken 
melk en zware levensmiddelen: smijt ze echter niet op de 
schappen.
De schappen verwijderen:
• til de voorzijde 10 cm op;
• til de achterzijde van het schap op en houd tegelijkertijd een 

hand onder het schap;
• trek het schap met beide handen recht naar buiten.

Verwijderen van de fruit- en groentelade met deksel, OF
Verwijderen van de vleeslade met deksel:
• schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
• til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand 

onder de lade houdt;
• de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten 

getrokken worden;
• om de lade volledig te verwijderen moet deze worden 

opgetild: de voorkant omhoog en de achterkant omlaag.

De glazen afdekplaat van de lade verwijderen
• verwijder eerst de vleeslade en vervolgens de groente- en 

fruitlade zoals hierboven wordt beschreven;
• til vervolgens de glazen plaat uit het frame, terwijl u deze 

met een hand ondersteunt.

Het frame van de plaat kan ook verwijderd worden:
• til de voorzijde van het frame 10 cm op;
• til met de andere hand de achterkant van het frame op en 

trek het naar buiten.

De afdekplaat terugplaatsen:
• plaats de achterkant van het frame in de steunen aan de 

zijwanden van de koelkast;
• laat het frame op zijn plaats zakken;
• plaats de glazen afdekplaat terug.

Temperatuurregeling voor de vleeslade
Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en 
het vriesvak. Hierdoor wordt de temperatuur in vleeslade lager 
gehouden dan in de rest van de koelkast. Stel de schuifknop in 
op een grotere of kleinere luchtstroom.

Temperatuurstand voor groente
Als u groente in de vleeslade wilt bewaren, moet de schuifknop 
helemaal naar links op de groentestand worden gezet. (Zo 
wordt voorkomen dat de groente bevriest).
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GEBRUIK VAN KOELKAST EN VRIESVAK
Opklapbaar schap (niet op alle modellen)
Het schap opklappen en weer neerlaten:
1.Zet het schap recht omhoog door het eerst naar achteren en 

naar beneden te schuiven totdat het halverwege staat. (Met 
het schap in deze stand heeft u op het schap eronder meer 
ruimte zodat u daar hogere dingen kunt plaatsen).

2.Til de voorzijde van het schap op totdat het tegen de 
achterwand van de koelkast staat.

3.Laat het schap naar beneden zakken in de oude positie.
4.Trek de voorzijde van het schap naar voren totdat het op zijn 

plaats valt.

Vochtigheidsregelaar voor de groente- en fruitlade
De vochtigheidsgraad in de groente- en fruitlade kan worden 
gereguleerd:
• de regelaar kan op elke stand van LAAG tot HOOG worden 

ingesteld.
• bij de LAGE stand wordt de vochtige lucht buiten de lade 

gehouden zodat groente en fruit met een schil beter worden 
geconserveerd.

• bij de HOGE stand wordt de lucht in de lade vochtig 
gehouden om bladgroente beter te conserveren.

Verwijderen van het schap van het vriesvak
Het schap verwijderen:
• til de rechterkant uit de steunen;
• schuif de linkerkant van het schap uit de steunen;
• plaats het terug door de handelingen in de omgekeerde 

volgorde te herhalen.

Verwijderen van de diepe laden van het vriesvak
• schuif de diepe lade zo ver mogelijk naar buiten;
• til de voorkant op om de diepe lade te ontgrendelen; 
• trek de diepe lade helemaal uit het vriesvak.
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RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het  symbool, is zowel geschikt voor het bewaren van 
diepvriesproducten als voor het invriezen van vers of gekookt voedsel. Ook ijsblokjes kunnen erin 
aangemaakt worden.

Invriezen
De maximale hoeveelheid voedsel die bij een omgevingstemperatuur van 25°C en in een periode van 
24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje in de koelkast.
Stel de bedieningsknop “FREEZER” van het vriesvak op de koudste stand.
Wanneer vers voedsel ingevroren wordt, is het niet mogelijk om tegelijkertijd automatisch ijsblokjes te 
maken.
Vergeet daarom niet de automatische ijsmaker uit te schakelen door de hendel op UIT (OFF) te zetten. 
Zie de gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk “Automatische ijsmaker”.
Plaats geen warm voedsel in het vriesvak; vries ontdooid voedsel niet opnieuw in; nadat u het gekookt 
heeft, mag het wel opnieuw ingevroren worden. Verpak het voedsel in aluminium- of plastic folie of 
plaats het in diepvriesbakjes. Breng etiketten aan en geef daarop de invriesdatum en de inhoud aan.
Het vriesvak behoudt zelfs in het geval van een stroomuitval gedurende 6 uur een adequate 
vriestemperatuur. Wij raden u echter aan de deur van het vriesvak gedurende deze periode niet te openen. 

Klaarmaken van verse levensmiddelen om in te vriezen
Het is belangrijk dat het voedsel zodanig wordt verpakt dat er geen water, vocht of damp bij kan 
komen; zo wordt voorkomen dat de geur van het voedsel in het vriesvak blijft hangen en tevens wordt 
het voedsel beter geconserveerd.
Verpak het voedsel in plastic of aluminium bakjes met goed sluitende deksels, in aluminium of plastic 
folie of waterdichte plastic zakjes.

Sluiten van de verpakkingen
Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt 
(vloeistoffen hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten).
Sluit de verpakking met een stripje. Stop het etiket in de transparante zakjes; plak zelfklevende 
etiketten op de buitenkant van ondoorzichtige zakjes.
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RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

Fruit invriezen
Kies mooi rijp fruit zonder beurse plekken. Was het fruit, schil 
het eventueel en snijd het in stukjes. Verpak het in stevige 
bakjes of ander geschikt materiaal. Laat wat extra ruimte over, 
zodat vloeistoffen tijdens het invriezen kunnen uitzetten.

Groente invriezen
Voor de beste resultaten wordt geadviseerd de groente na het 
plukken binnen 2 à 3 uur in te vriezen. Was de groente in koud 
water, maak ze eventueel schoon en snijd ze in stukjes. 
Blancheer de groente. Verpak de groente vervolgens in 
geschikte bakjes en vries ze in. 
Vries geen sla, selderij, wortelstaafjes, aardappels of verse 
tomaten in. Deze worden dan slap en papperig. Tomaten 
zakken tijdens het ontdooien in elkaar.

Vlees invriezen
Ontdooid vlees is na het invriezen van dezelfde (goede) 
kwaliteit als voor het invriezen.
Biefstuk of lapjes vlees moeten apart of in lagen worden verpakt 
en door een dubbele laag diepvriesfolie worden gescheiden. 

Gekookt voedsel invriezen
Kook het voedsel alsof u het direct op tafel wilt zetten: verkort 
de kooktijd echter met 10 tot 15 minuten, omdat het tijdens 
het opwarmen opnieuw wordt gekookt. Kruid het voedsel niet 
en giet een gedeelte van het kookvocht af. Denk eraan om het 
kookvocht tijdens het opwarmen weer toe te voegen.
Laat de groente zo snel mogelijk afkoelen en vries ze direct in.
Vloeibare of half-vloeibare gerechten moeten in speciaal 
daarvoor bestemde bakjes worden ingevroren; laat wat extra 
ruimte vrij zodat de vloeistoffen kunnen uitzetten. Gebraden 
gerechten en ander vast voedsel kunnen in ovenbakjes worden 
ingevroren.

Gebak en brood invriezen
Verpak het brood in geschikt materiaal. Ontdooi het in de 
verpakking. Ongebakken gistbrood kan na de eerste keer rijzen 
ingevroren worden. Maak het zo plat mogelijk, verpak het en 
vries het in.
Bak koekjes en gebak op de gebruikelijke manier. Laat ze op 
bladen afkoelen; verpak ze vervolgens in diepvrieszakjes of 
kartonnen diepvriesbakjes. Ongebakken koekjes en gebak 
kunnen neergelegd, gevormd of ingerold worden op bladen en 
vervolgens worden ingevroren. Bewaar de koekjes in plastic 
zakjes of kartonnen bakjes. Bak ze zonder ze eerst te ontdooien.
Vruchtentaart kan het beste ongebakken worden ingevroren. 
Bak de taart zonder deze eerst te ontdooien.
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RICHTLIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL
Tabel met conserveringstijden
De conserveringstijd varieert naar gelang de 
kwaliteit van het voedsel en de gebruikte 
verpakking (vocht- en dampbestendig) en de 
bewaartemperatuur (die -18°C dient te zijn).

VOEDSEL
CONSERVERINGSTIJD
FRUIT
Vruchtensapconcentraat 12 maanden
Fruit (algemeen) 8 tot 12 maanden
Citrusfruit en -sap 4 tot 6 maanden

GROENTE
Diepvriesproducten 8 maanden
Thuis ingevroren 8 tot 12 maanden

VLEES
Worstjes 4 weken of minder
Hamburgers 1 maand
Rund-, kalfs-, lamsvlees 2 tot 3 maanden

Gebraden vlees
Rundvlees 6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees 6 tot 12 maanden
Varkensvlees 4 tot 8 maanden
Verse sausijsjes 1 tot 2 maanden

Filets en karbonades
Rundvlees 8 tot 12 maanden
Lams-, kalfs-, varkensvlees 2 tot 4 maanden

VIS
Kabeljauw, bot, schol 6 maanden
Zalm 2 tot 3 maanden
Makreel, baars 2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht) 3 maanden
Mosselen, oesters, 
gekookte vis, krab 3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen 12 maanden

GEVOGELTE
Kip of kalkoen (geheel of stukken) 12 maanden
Eend en gans 6 maanden
Ingewanden 2 tot 3 maanden
Gekookt gevogelte met jus 6 maanden
Lapjes vlees (zonder jus) 1 maand

STOOFSCHOTELS
Vlees, gevogelte, en vis 2 tot 3 maanden

ZUIVELPRODUCTEN
Boter 6 tot 9 maanden
Margarine 12 maanden

Kaas
Camembert, mozzarella, kwark 3 maanden
Romige kaas niet invriezen
Brie, Emmenthal, Suisse, etc. 6 tot 8 weeks
(Invriezen kan structuur van de kaas wijzigen)
IJs, vruchtensap, melk 12 maanden

EIEREN
Hele (geklopte) eieren, 
eiwit, eidooier 12 maanden
(Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, 
geklopte eieren)

GEBAK EN BROOD
Gebakken brood en broodjes 3 maanden
Ongebakken brood 1 maand
Croissants 3 maanden
Taart (geen diepvriesproduct) 2 tot 4 maanden
Taart (diepvriesproduct) 
en gebakken koekjes 6 tot 12 maanden
Vruchtentaart 12 maanden
Koekdeeg 3 maanden
Taartdeeg 4 tot 6 maanden

We herinneren u eraan dat in geval van een 
stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de 
juiste temperatuur blijft; laat de deur van het 
vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat 
gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in. 

Ontdooien
Hier volgen wat nuttige tips:
Rauwe groente: niet ontdooien, maar gelijk in 
kokend water leggen en koken op de gebruikelijke 
manier.
Vlees (grote stukken): in de koelkast ontdooien 
zonder het vlees uit de verpakking te halen. Vóór 
het bereiden het vlees een aantal uren op 
kamertemperatuur laten rusten.
(kleine stukken): ontdooien op kamertemperatuur 
of onmiddellijk bereiden.
Vis: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de 
verpakking te halen of direct bereiden zonder dat 
de vis volledig is ontdooid.

Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven 
verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te 
halen.
Fruit: in de koelkast ontdooien.
OPMERKING: leg warm voedsel nooit gelijk in de 
vriezer.

Laat warm voedsel eerst 30 minuten tot op 
kamertemperatuur afkoelen, verpak het en vries 
het in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen 
voordat u het invriest, bespaart u energie en 
wordt de levensduur van het apparaat verlengd.
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GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERAUTOMAAT
(NIET OP ALLE MODELLEN)

Uw vriesvak geeft zowel ijsblokjes als gemalen ijs af. Voordat 
het ijs aangemaakt wordt, moet u het gewenste type ijs 
selecteren. De knoppen zijn gebruiksvriendelijk en zijn 
eenvoudig schoon te maken.
Druk voor het maken van ijsblokjes op de knop voor ijsblokjes, 
totdat het rode indicatielampje in het venster boven de knop 
oplicht. Druk voor het maken van gemalen ijs op de knop voor 
gemalen ijs, totdat het rode indicatielampje in het venster 
boven de knop oplicht.

Voor de afgifte van ijs:
1. Druk op de knop voor het gewenste type ijs.
2. Druk een stevig glas tegen de hendel van de ijsautomaat. 

Houd het glas goed onder de opening van de ijsautomaat 
zodat er geen ijs naast het glas valt.
Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met 
veel kracht tegen de hendel drukt. Hard drukken heeft niet 
tot gevolg dat er meer, of sneller, ijs wordt geproduceerd.

3. Haal het glas weg om de afgifte te stoppen.

Voor ijsblokjes

Voor gemalen ijs

OPMERKING:
de eerste series ijsblokjes kunnen slecht van smaak zijn. Gooi 
dit ijs weg.

Het ijs wordt geproduceerd in de bak van de ijsmaker in het 
vriesvak. Als tegen de hendel van de ijsautomaat aan de 
buitenkant wordt geduwd, gaat de valklep tussen de ijsbak en 
de ijsautomaat open. Wanneer het glas van de hendel van de 
ijsautomaat wordt verwijderd, kan er enkele seconden lang - 
wanneer de valklep sluit - een zoemgeluid hoorbaar zijn.

De ijsautomaat werkt niet als de deur van het vriesvak open 
staat.

Grote hoeveelheden ijsblokjes moeten direct uit de ijsbak 
worden gehaald en niet uit de ijsautomaat.

Bij gemalen ijs worden de ijsblokjes voor afgifte vergruizeld. 
Daardoor kan het iets langer duren voordat het vergruizelde ijs 
wordt afgegeven. Geluid van de ijsbreker is normaal en de 
stukjes ijs kunnen in grootte variëren.
Wanneer u na het selecteren van vergruizeld ijs ijsblokjes 
kiest, komt er met de eerste ijsblokjes een kleine hoeveelheid 
vergruizeld ijs mee.

Na inschakeling van het apparaat duurt het ongeveer 3 tot 4 
uur voordat de eerste ijsblokjes kunnen worden afgegeven.
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GEBRUIK VAN LAMPJE EN VERGRENDELING VAN 
IJSAUTOMAAT (NIET OP ALLE MODELLEN)

Verlichting van de ijsautomaat
De ijsautomaat heeft een nachtlampje.
De verlichting wordt ingeschakeld met een druk op de knop 
aan de rechterkant van het bedieningspaneel.
Het rode indicatielampje boven de knop gaat branden.

Vergrendeling van de ijsautomaat
De ijsautomaat kan worden uitgeschakeld om hem 
gemakkelijker te kunnen reinigen of om te voorkomen dat 
kleine kinderen of huisdieren de ijsautomaat per ongeluk laten 
werken. Schakel de ijsautomaat uit door op de 
vergrendelingsknop (LOCK) te drukken.
Het indicatielampje boven de knop zal gaan branden en de 
water- en ijsautomaten werken niet langer. Ontgrendel de 
dispenser door op de ontgrendelingsknop (UNLOCK) te drukken 
totdat het indicatielampje erboven gaat branden.
De ijsautomaat werkt nu weer als gebruikelijk.

OPMERKING: de vergrendelingsfunctie sluit de stroomtoevoer 
naar het apparaat, naar de ijsautomaat of naar de 
ijsautomaatverlichting niet af.
De functie deactiveert alleen de hendels van de ijsautomaat.
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AUTOMATISCHE IJSMAKER

Tips voor het gebruik van de ijsautomaat (Style I)
• De ON/OFF-hendel heeft twee standen:

Omlaag.... er wordt automatisch ijs aangemaakt.
Omhoog..... de ijsmaker is uitgeschakeld.

De ijsmaker aan- of uitzetten: (Style II)
De ON/OFF-schakelaar bevindt zich aan de rechterbovenkant 
van het vriesvak.
1.Schuif de knop naar stand ON (links) om de ijsmaker aan te 

zetten.
OPMERKING: De ijsmaker heeft een automatische 
uitschakeling. De sensoren van de ijsmaker stoppen 
automatisch met het aanmaken van ijs, maar de knop blijft 
in de stand ON (links) staan.

2.Schuif om de ijsmaker met de hand uit te zetten, de knop 
naar de stand OFF (rechts).

De ijsemmer verwijderen en vervangen:
1.Plaats uw vingers in de opening aan de onderkant van de 

emmer en laat uw duim rusten op de ontspanknop.
2.Druk deze knop in, terwijl u de onderkant van de emmer met 

beide handen vasthoudt, en til de emmer omhoog en naar 
buiten. Het is niet nodig om de ijsmakerknop op de stand OFF 
(rechts) te zetten. De ijsmaker maakt geen ijs aan, als de 
emmer niet in de deur geïnstalleerd is.

• Bij een normale ijsproductie worden er ongeveer 7 tot 9 
ladingen ijs aangemaakt in een periode van 24 uur.

De ijsbak of ijsemmer reinigen:
1.Maak de ijsbak leeg. Gebruik zo nodig warm water om het ijs 

te laten smelten. Gebruik geen scherpe voorwerpen in het 
ijs in de bak of de emmer los te breken. Dit kan de ijsbak en 
het mechanisme van de ijsautomaat beschadigen.

2.Was de ijsbak of de ijsemmer met een mild reinigingsmiddel, 
spoel ze goed na en maak ze volledig droog. Gebruik geen 
scherpe reinigings-, schuur- of oplosmiddelen.

Style I

Style II
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Verwijderen van de ijsmakerbak
Verwijder de bak, maak hem leeg en reinig hem:
• als de ijsautomaat meer dan een week niet is gebruikt of meer 

dan een week niet gebruikt zal worden;
• als door stroomuitval het ijs in de bak is gesmolten en het 

vervolgens weer aan elkaar vastgevroren is;
• als de ijsautomaat niet regelmatig wordt gebruikt.

De bak verwijderen
1.Trek de afdekplaat aan de onderkant eruit en schuif deze naar 

achteren.
2.Zet de hendel omhoog in de (OFF) UIT-stand. Er kunnen nog 

wel ijsblokjes worden afgegeven, maar ze worden niet meer 
aangemaakt.

3.Til de voorkant van de bak op en trek deze naar buiten.
4.Maak de bak leeg. Gebruik indien nodig warm of lauw water 

om het ijs te laten smelten. Gebruik geen scherpe voorwerpen 
om het ijs in de bak los te breken. Dit kan de bak en het 
mechanisme van de ijsautomaat beschadigen.

5.Was de bak overeenkomstig de aanwijzingen in het hoofdstuk 
“Onderhoud en reiniging”. Spoel de bak grondig schoon. 
Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. 

6.Zorg ervoor dat de bak bij het terugplaatsen helemaal naar 
achteren wordt geduwd. Duw de hendel naar beneden in de 
ON-stand om de productie van de ijsblokjes te starten. 

OPMERKING: schakel de ijsautomaat pas in wanneer deze op 
de waterleiding is aangesloten.
• Het is normaal dat ijsblokjes met de hoeken aan elkaar 

vastzitten. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt 
worden.

• De ijsautomaat functioneert niet zolang het vriesvak niet 
koud genoeg is om ijs aan te maken. Dit kan 24 uur duren.

• Als het ijs niet snel genoeg wordt aangemaakt en u meer ijs 
nodig heeft, kunt u de thermostaat van de koelkast op een 
hogere stand instellen. Wacht een dag en stel zo nodig de 
thermostaatknop van het vriesvak in op “4/5”.

• Om kwalitatief goed ijs te kunnen produceren, is het 
belangrijk dat ook het water van goede kwaliteit is. 
Chemische waterontharders zoals zout kunnen de 
ijsautomaat beschadigen en kwalitatief slecht ijs produceren.
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VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER

OPMERKING: gebruik uitsluitend ijsblokjes uit de ijsmaker.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

De ijsautomaat werkt niet. De deur van het vriesvak staat 
open.

De bak van de ijsautomaat is 
niet goed geplaatst.

Sluit de deur van het vriesvak.

Zorg ervoor dat de bak volledig 
naar achteren is geduwd.

De ijsautomaat stopt met het 
afgeven van ijs.

De ijsautomaat is langere tijd 
niet gebruikt waardoor de 
ijsblokjes aan elkaar zijn 
vastgevroren.

Er is te lang tegen de hendel 
van de ijsautomaat gedrukt.

Schud de bak af en toe om de 
ijsblokjes te scheiden en om de 
opslagcapaciteit te vergroten. 
Gooi oude ijsblokjes weg en 
maak een nieuwe voorraad aan.

Wacht ongeveer 3 minuten 
totdat de motor van de 
ijsautomaat gereset is.
Haal grote hoeveelheden ijs 
direct uit de bak, en activeer 
daarvoor niet de dispenser van 
de ijsautomaat.

Slechte smaak of geur van ijs. IJs absorbeert de geuren die 
door de lucht verspreid worden.

Waterkwaliteit.

Levensmiddelen zijn niet goed 
verpakt.

De ijsbak en het vriesvak 
moeten misschien 
schoongemaakt worden.

Leidingen naar de ijsautomaat.

Nieuw ijs moet worden 
aangemaakt. Gooi oude 
ijsblokjes weg en maak een 
nieuwe voorraad aan.

Bewaar het overtollige ijs in 
een afgesloten bak.
Water bevat mineralen waarvoor 
een filter nodig is.

Verpak de levensmiddelen op de 
juiste manier.

Maak de ijsbak en het vriesvak 
schoon.
Volg de instructies voor een 
adequate watertoevoer naar de 
ijsautomaat.

De eerste serie ijsblokjes van 
een nieuwe ijsautomaat 
kunnen slecht van smaak zijn. 
Gooi het ijs weg en maak een 
nieuwe voorraad aan.
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ONDERHOUD EN REINIGING
Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van 
het elektriciteitsnet los alvorens onderhoud uit te voeren of 
het apparaat te reinigen.

Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die 
bevochtigd is met een lauwe water- en azijnoplossing. Met schoon 
water naspoelen en droogwrijven. Gebruik nooit reinigings- of 
schuurmiddelen. Maak de koelkast nooit schoon met ontvlambare 
vloeistoffen. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. 
Reinig de buitenkant met een spons die bevochtigd is met 
lauwwarm water. 
Wrijf de oppervlakken met een zachte doek droog.
Reinig de ontdooibak regelmatig als volgt:
• verwijder het rooster aan de voorzijde;
• verwijder de opvangbak voor het dooiwater;
• was de opvangbak met warm water en een mild 

reinigingsmiddel;
• spoel de bak met water af en wrijf deze droog;
• zet de opvangbak terug op zijn plaats met de getande hoek 

naar achteren;
• zorg ervoor dat de afvoerslang voor het dooiwater in de 

opvangbak uitkomt;
• plaats het rooster weer terug.

OPMERKING: de leidingen van het koelsysteem bevinden zich 
in de buurt van de opvangbak en kunnen warm worden. Maak 
de leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.

Koppel de koelkast altijd van het elektriciteitsnet los 
alvorens een gloeilampje te vervangen.

Vervangen van het lampje in de koelkast
• verwijder het lampje;
• vervang het met een gelijksoortig lampje, uitsluitend 

verkrijgbaar bij onze servicecentra of leveranciers.

Vervangen van het lampje in het bovenste vriesvak 
(niet op alle modellen)
• verwijder het lichtkapje door het bovenop en in het midden 

vast te pakken;
• trek het kapje naar voren en draai het tegelijkertijd naar één 

kant;
• verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig 

lampje, uitsluitend verkrijgbaar bij onze servicecentra of 
leveranciers.

Plaats het lichtkapje als volgt terug:
• pak het lichtkapje bovenop en in het midden vast;
• steek de tanden van één kant van het kapje terug in de 

groeven;
• buig het lichtkapje voorzichtig in het midden om de tanden 

aan de andere kant in de groeven te kunnen steken.

Vervangen van het lampje van de ijsautomaat
(niet op alle modellen)
• pak het lampje in de ijsautomaat vast;
• verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig 

lampje, uitsluitend verkrijgbaar bij onze servicecentra of 
leveranciers.

Lampje dispenser
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VAKANTIE

Korte afwezigheid
De koelkast hoeft niet van het elektriciteitsnet te worden 
losgekoppeld als u korter dan drie weken afwezig bent. 
Consumeer levensmiddelen die kunnen bederven en vries de 
andere levensmiddelen in. Als uw apparaat met een 
automatische ijsmaker is uitgerust:
1.Schakel de ijsmaker uit.
2.Sluit de watertoevoer naar de ijsmaker af.
3.Maak de ijsbak leeg.

Lange afwezigheid
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan 
drie weken afwezig bent. Als uw apparaat met een 
automatische ijsmaker is uitgerust, moet de watertoevoer naar 
de ijsmaker minstens een dag van tevoren worden afgesloten. 
Wanneer de laatste serie ijsblokjes uit de ijsautomaat is 
gevallen, kan de ijsmaker worden uitgeschakeld. Haal de 
stekker van de koelkast uit het stopcontact; reinig het 
apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog. 
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de 
bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, 
zodat in de beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die 
manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

Verhuizen
• Verwijder alle losse onderdelen, pak ze goed in, en maak ze 

met plakband aan elkaar vast, zodat ze niet los kunnen gaan 
of gaan schudden.

• Draai de nivelleerbouten aan de voorzijde vast.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook 

de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

Stroomuitval
Neem bij een stroomstoring contact op met het 
elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang de storing gaat duren.
1.Als de stroomstoring niet langer dan 24 uur duurt, houdt dan 

de deuren van het apparaat gesloten. Op deze manier 
blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk 
koud.

2.Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het 
bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare 
vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden 
is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan 
de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren. 

3.Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft 
dan een halfvol vak.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, 
langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met 
voorgekookt voedsel. 
Als er op het voedsel nog ijskristallen zitten, kan het zonder 
risico weer opnieuw ingevroren worden; maar het zal 
waarschijnlijk iets anders smaken. Wanneer het voedsel 
duidelijk in een slechte staat verkeert en als u denkt dat u 
enig risico loopt door het opnieuw in te vriezen, kunt u het 
beter weggooien.
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OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE
Alvorens contact met de klantenservice op te 
nemen moet u er rekening mee te houden dat....
problemen bij het gebruik vaak veroorzaakt 
worden door kleinigheden die u zelf kunt opsporen 
en verhelpen, zonder gereedschap.

De koelkast werkt niet:
• Zit de stekker van de voedingskabel in een 

stopcontact dat met stroom wordt gevoed en 
heeft deze het juiste voltage?

• Heeft u de zekeringen in uw woning 
gecontroleerd?

• Staat de thermostaat misschien in de UIT-stand 
(OFF)?

De koelkast maakt geluid of trilt:
De meeste geluiden zijn normaal. Harde 
oppervlakken zoals de vloer, muren en 
keukenkastjes kunnen het geluid versterken. 
Hieronder volgt een beschrijving van de meest 
voorkomende geluiden en waardoor ze worden 
veroorzaakt:
• Zacht gebrom
Het kan zijn dat u de ventilatiemotor van de 
koelkast hoort en de lucht die hij verplaatst.
• Klikkende geluiden
De thermostaat klikt wanneer de koelkast stopt 
met werken. Deze maakt ook geluid wanneer de 
koelkast start. De timer voor ontdooien klikt 
wanneer de ontdooiingscyclus start en stopt.
• Watergeluiden
Wanneer de koelkast ophoudt met werken, kunt u 
enkele minuten een gorgelend geluid in de 
leidingen horen. U kunt ook het geluid van het 
ontdooiwater horen wanneer het in de opvangbak 
loopt.
• IJsmakergeluiden 
Aangezien uw apparaat een ijsmaker heeft, is het 
mogelijk dat u de waterklep hoort zoemen, water 
hoort druppelen of ijsgekletter hoort wanneer dit 
in de ijsbak valt.

De ijsmaker werkt niet:
• Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de 

vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuwe 
koelkast kan dit 24 uur duren.

• Staat de hendel omlaag (ON)?
• Is er watertoevoer? Bereikt het water de 

ijsmaker?
• Is in de koelkast een waterfilter geïnstalleerd?

Dit filter is misschien verstopt of niet goed 
geïnstalleerd. Controleer als eerste de 
instructies voor de filterinstallatie om na te 
gaan of het filter correct is geïnstalleerd en niet 
verstopt is. Als de installatie of verstopping 
niet het probleem veroorzaken, roep dan een 
gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.

Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:
• Dit is normaal bij warm, vochtig weer. De 

opvangbak kan zelfs voor de helft met water gevuld 
zijn. Controleer of de koelkast waterpas staat, 
zodat het water in de bak niet kan overlopen.

De randen aan de buitenzijde van de koelkast, 
die in contact komen met de deurafdichtingen, 
voelen warm aan:
• Dit is normaal bij warm weer, wanneer de 

compressor veel werkt.

De verlichting werkt niet:
• Heeft u de zekeringen in uw woning 

gecontroleerd?
• Zit de stekker van de voedingskabel in een 

stopcontact dat met stroom wordt gevoed en 
heeft deze het juiste voltage?

• Is het lampje misschien doorgebrand?

Als het lampje is doorgebrand:
1.Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact;
2. Pak het gloeilampje achter het bedieningspaneel 

vast;
3. Verwijder het lampje;
4. Vervang het met een gelijksoortig lampje; het 

lampje is uitsluitend verkrijgbaar bij onze 
Klantenservice of leveranciers.

De motor schijnt constant te werken:
• Zit er misschien te veel stof of pluis op de 

condensator?
• Zijn de deuren goed gesloten?
• Sluiten de afdichtingen van de koelkast wel goed af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het 

vertrek, zal de motor langer draaien.

Als de deur vaak wordt geopend of als er grote 
hoeveelheden voedsel in de koelkast worden 
bewaard, zal de motor langer draaien om het 
koelvak goed te kunnen koelen.
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OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE
Let op:
De tijd dat de motor draait hangt van 
verschillende factoren af: het aantal keren dat de 
deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die 
in de koelkast wordt bewaard, de kamertempertuur 
en de instelling van de temperatuurregelaars.
Indien u de bovenstaande punten heeft 
gecontroleerd en uw apparaat nog steeds niet 
naar behoren functioneert, neem dan contact op 
met de Klantenservice. Geef duidelijk aan wat het 
probleem is en vermeld het type en serienummer 
van het apparaat (deze gegevens vindt u op het 
typeplaatje).

De temperatuur in de koelkast is te hoog
• Zijn de regelaars van de koelkast goed ingesteld?
• Is er een grote hoeveelheid voedsel in de 

koelkast of het koelvak geplaatst?
• Let erop dat de deuren niet te vaak worden 

geopend.
• Controleer of de deuren goed sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het koelvak 

niet geblokkeerd zijn. de koude lucht kan dan 
niet circuleren.

Er is te veel vochtophoping
• Controleer of de luchtopeningen in het koelvak 

niet zijn geblokkeerd. Dit verhindert een goede 
luchtcirculatie.

• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Wrijf 
alle vochtige pannen, schalen etc. met voedsel 
eerst droog alvorens deze in de koelkast te 
plaatsen.

• Let erop dat de deuren niet te vaak worden 
geopend. Wanneer de deur open staat, kan 
vochtige lucht uit de kamer in de koelkast 
komen. Hoe vaker de deur wordt geopend, hoe 
sneller er zich vocht ophoopt, vooral wanneer de 
kamer zelf erg vochtig is.

• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat 
in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.

• Het is normaal dat er zich waterdruppels op de 
achterwand hebben gevormd nadat de koelkast 
automatisch is ontdooid.

De deuren sluiten en openen niet goed
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt 

door levensmiddelen.
• Controleer of de opvangbakken, schappen, lades 

of de ijsmaker op de juiste plaats staan.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of 

plakkerig zijn.
• Controleer of de koelkast waterpas staat.

De voedingskabel vervangen:
vraag aan de Klantenservice om de 
voedingskabel te vervangen.
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WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM 
(NIET OP ALLE MODELLEN)

Indicatielampje van het waterfilter
Het indicatielampje geeft aan wanneer de patroon van het 
waterfiltersysteem vervangen moet worden. Het lampje 
bevindt zich boven het koelvak. Het lampje, normaal groen van 
kleur, zal nu geel oplichten. Hierdoor weet u dat het bijna tijd 
is om de waterfilterpatroon te vervangen (90% van de 
levensduur van het filter is verstreken). Wij adviseren u de 
patroon van het waterfiltersysteem te vervangen wanneer het 
indicatielampje van het filtersysteem rood oplicht OF wanneer 
de waterstroom naar uw waterautomaat of ijsmaker duidelijk 
afneemt. (Zie “Vervangen van de waterfilterpatroon” later in 
dit deel).
OPMERKING: gebruik geen water dat microbiologisch gezien 
onveilig is of van onbekende kwaliteit, zonder het eerst op 
effectieve wijze vóór of na het waterfiltersysteem te 
desinfecteren.
Nadat het filter van het systeem vervangen is, moet u het 
indicatielampje van het waterfilter resetten; druk binnen 10 
seconden 5 keer op de schakelaar. Wanneer het systeem 
gereset is, zal de kleur van het indicatielampje van rood in 
groen veranderen.

Vervangen van de waterfilterpatroon
Het waterfilter bevindt zich onder de deur van het vriesvak.
1 De dop van de waterfilterpatroon vindt u op het rooster aan 

de voorzijde van de koelkast, onder de deur van het vriesvak. 
Draai de dop tegen de wijzers van de klok in totdat hij 
verticaal staat en trek de dop met de filterpatroon door het 
rooster naar buiten.

OPMERKING: het filter kan water bevatten. Dit kan eruit lopen.
2 Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het 

oude patroon af te schuiven. De dop kan naar links of naar 
rechts schuiven. GOOI DE DOP NIET WEG.

3 Neem de nieuwe patroon uit zijn verpakking en verwijder de 
beschermlaag op de O-ringen.

4 Schuif de patroondop op de nieuwe patroon zoals in de figuur 
wordt aangegeven.

5 Duw de nieuwe filterpatroon in het rooster met de 
patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan. 
Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze 
horizontaal staat.

6 LAAT WATER DOOR DE IJSAUTOMAAT LOPEN TOTDAT ER 
HELDER WATER NAAR BUITEN KOMT (ongeveer 9-14 liter of 6-
7 minuten). Hierdoor wordt het systeem gereinigd en worden 
de leidingen ontlucht. In sommige gevallen moet er extra 
gespoeld worden.

OPMERKING: aangezien alle lucht uit de leidingen is gehaald, 
kan er water uit de dispenser van de ijsautomaat spuiten.

Indicatielampje
Groen = Filter goed
Geel = Filter bestellen
Rood = Filter vervangen

Reset van filterlampje

1

2

3

4

5

Style I Style II
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WATERFILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM 
(NIET OP ALLE MODELLEN)

WATERAANSLUITING (VOOR ALLE MODELLEN DIE 
MEER DAN 60 cm DIEP ZIJN)

De ijsautomaat zonder waterfilter gebruiken
U kunt de ijsautomaat zonder waterfilter gebruiken. Het water 
wordt dan niet gefilterd. Als u de ijsautomaat zonder 
waterfilterpatroon gebruikt, bewaar dan de dop van de patroon 
en plaats deze in het rooster onder de deur van de vriezer voor 
toekomstig gebruik.
1.Verwijder de waterfilterpatroon (zie "De waterfilterpatroon 

vervangen" eerder in dit deel.) Schuif vervolgens de dop van 
het uiteinde van de filterpatroon af. GOOI DE DOP NIET WEG.

2.Plaats de dop in het rooster, met de dop van de patroon in 
een verticale stand, tot hij niet verder kan.

3.Draai de dop van de filterpatroon vast tot deze horizontaal staat.
OPMERKING: het is mogelijk dat de dop van het filter niet 
parallel met het rooster loopt.
Bestellen van vervangingsfilters
Neem voor het bestellen van nieuwe filters contact op met uw 
Whirlpool-leverancier.

• Wij adviseren om de installatie te laten uitvoeren door een 
gekwalificeerde loodgieter of door de dichtstbijzijnde 
Klantenservice.

• Koppel de koelkast los van het elektriciteitsnet voordat u de 
watertoevoerleiding van de ijsmaker installeert.

• Het apparaat is voorzien van een 2 meter lange opgerolde 
waterslang, waarmee de ijsmaker op de watertoevoer kan 
worden aangesloten.

• Verwijder eerst het rubberen beschermdopje, en sluit 
vervolgens het kleinste uiteinde van de slang (1) aan op het 
waterkoppelstuk (2). Draai de aansluiting niet al te strak vast.

• Sluit het grote koppelstuk (3) aan op de waterleiding van uw 
woning (4).

• Het apparaat is in de fabriek afgesteld om te functioneren 
met een waterdruk tussen de 1,5 en 8 atm (20 en 120 psi).

• Draai de waterkraan open. Controleer of er geen lekken zijn 
en corrigeer zo nodig de aansluiting.

• Het apparaat hoeft niet verder te worden afgesteld en heeft 
geen waterafvoer nodig. 

OPMERKING: De wateraansluiting moet uitgevoerd worden 
volgens de plaatselijke voorschriften.
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WATERAANSLUITING (ALLEEN VOOR MODELLEN MET 
EEN DIEPTE VAN 60 cm)

AFDANKEN VAN UW OUDE KOELKAST

• Wij adviseren om de installatie door een gekwalificeerde 
loodgieter of door een medewerker van de Klantenservice te 
laten uitvoeren.

• Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los alvorens de 
ijsmaker op de waterleiding aan te sluiten.

• Het apparaat is voorzien van een 2330 mm lange rubberslang, 
die aan de achterzijde van de koelkast is bevestigd en 
voorzien is van een slangkoppelstuk om de ijsmaker op de 
waterleiding aan te sluiten. 

• Verwijder de beschermtape van de grijze, opgerolde 
waterslang aan de achterzijde van de koelkast. 

• Verwijder de beschermdop op het uiteinde van de grijze 
waterslang. 

• Sluit de grijze waterslang (1) aan op het slangkoppelstuk (2). 
Draai deze niet al te strak vast; na de slang eerst met de hand te 
hebben vastgedraaid, zijn nog 1 of 2 extra slagen voldoende. 

• Sluit het slangkoppelstuk (2) op de waterleiding van uw 
woning (3) aan.

• Het apparaat is in de fabriek afgesteld om te functioneren 
met een waterdruk tussen de 1,5 en 8 atm (20 en 120 psi). 

• Draai de waterkraan open. Controleer of er geen lekken zijn 
en corrigeer zonodig de aansluiting. 

• Het apparaat hoeft niet verder te worden afgesteld en een 
waterafvoer is niet nodig. 

OPMERKING: neem bij het uitvoeren van de wateraansluiting 
de plaatselijke voorschriften in acht. 

Het gebeurt nog steeds dat kinderen stikken doordat ze 
opgesloten zitten in een koelkast. Voor een kind kan een 
afgedankte en achtergelaten koelkast een groot gevaar 
vormen, zelfs als deze er maar enkele dagen staat. Alvorens uw 
koelkast of vriezer af te danken:
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de schappen niet, zodat kinderen niet gemakkelijk 

in de koelkast kunnen klimmen.
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