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A. Elektronische regeleenheid
B. Diepvriescompartiment (als de koelkast er een heeft)
C. LED-lampjes (afhankelijk van het model)
D. Schappen
E. Speciaal compartiment (Vlees en vis of Nul graden) 

(indien aanwezig)
F. Groenten- en fruitlade
G. Typeplaatje (aan de zijkant van de groenten- en 

fruitlade)
H en I. Deurvakken
L. Flessenhouder (indien aanwezig)
M. Flessenvak

Minst koude zone
Koudste zone
Zone Vlees en vis of Nul graden
Groenten- en fruitzone 

Opmerking: Alle laden, deurvakken en schappen 
kunnen worden verwijderd.
De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn 
vooraf in de fabriek afgesteld.

Lees de instructies voordat u het apparaat 
gebruikt.
Specificaties, technische gegevens en 
afbeeldingen kunnen per model verschillen.

5019 400 00955

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

Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.

Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.
Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.

Schakel het apparaat in door te drukken op de toets Aan/Stand-by. Ga na of:
- 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 de stand Aan/Stand-by staan.

- Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.
- Schakel het apparaat in door te drukken op de toets Aan/Stand-by.

De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg. Er kunnen diverse oorzaken zijn (zie “Oplossingen”)

Ga na of:
- de deuren goed sluiten.
- het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron.
- de ingestelde temperatuur voldoende is.
- de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt

Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment. De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd. Reinig de afvoer voor dooiwater (zie het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging van het apparaat”).

Het rode  symbool knippert en er wordt een geluidssignaal 
geactiveerd.

Alarm deur open
Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur langere tijd open blijft. Sluit de deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen. 

Het rode  symbool knippert, er wordt een geluidssignaal 
geactiveerd en de letter “F” knippert op het display.

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

Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op het symbool “Geluidsalarm uitschakelen” om het 
geluidssignaal uit te schakelen.

 

VLEES- EN VISBOX (afhankelijk van model)
De vlees- en visbox is speciaal ontworpen om etenswaar langer 
vers te houden zonder de voedingswaarden of versheid te 
wijzigen.
Bewaar geen fruit of groenten in deze box, omdat de temperatuur 
kan dalen onder 0 °C, waardoor water in de etenswaar bevriest.
De volgende factoren zijn belangrijk voor een correcte werking 
van de vlees- en visbox:
- het koelkastcompartiment moet ingeschakeld zijn
-  er mogen geen speciale functies geselecteerd zijn (stand-by, 

koeling-uit, vakantie).
Als één van deze speciale functies is geselecteerd, moet verse 
etenswaar worden verwijderd uit de vlees- en visbox.
Zorg bij het plaatsen van kleine bakken en etenswaar op de 
bovenste plank van het vlees- en viscompartiment dat deze niet 
per ongeluk vallen.

Temperatuurdisplay
De display toont de temperatuur van het koelkastcompartiment 
(tussen 2 °C en 7 °C).

Toetsenblokkering 
De toetsenblokkering kan ingeschakeld/uitgeschakeld worden door 
de toets “toetsenblokkering” 3 seconden ingedrukt te houden tot er 
een geluidssignaal ter bevestiging hoorbaar is (het symbool gaat 
onmiddellijk branden en verdwijnt na enkele seconden).  
U hoort een geluidssignaal en het symbool “Toetsenblokkering” 
knippert als u op een willekeurige toets drukt terwijl de 
toetsenblokkering actief is.

Opmerking: Borrelende en sissende geluiden die worden veroorzaakt door het koelsysteem zijn normaal.

Apparaattemperatuur
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de 
toets °C.
Functie Fast Freeze/Cool (snel koelen) 
Schakel de functie Fast Cooling (snel koelen) in door 3 seconden te 
drukken op de °C toets  om het koelkastcompartiment snel te koelen 
of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het 
vriesvak (indien aanwezig) wordt gelegd.
Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het symbool weergegeven. 
De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig 
worden uitgeschakeld door 3 seconden op de toets “°C” te drukken.
Opmerking: Breng in te vriezen voedsel niet in contact met ander reeds 
ingevroren voedsel.




















A. Electronic control unitA. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicators (depending on model)C. LED indicators (depending on model)

D. Shelves

E. Special compartment (Meet & fish or Zero degree) (if provided)

F. Fruit and vegetable drawerF. Fruit and vegetable drawer

G. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

H and I. Door shelvesH and I. Door shelves

L. Bottle holder (if provided)L. Bottle holder (if provided)

M. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Coldest zoneColdest zone

Meet & fish or Zero degree zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone
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BEkNOpTE HANDLEIDING

FR IT

Aan/Stand-by 
Druk 3 seconden op de toets  om het apparaat uit te 
schakelen. In de stand Stand-by brandt het symbool en het 
lampje in het koelkastcompartiment gaat niet aan.
Om het product weer in te schakelen, is het voldoende om kort op 
de toets te drukken.
Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de 
elektrische voeding afgekoppeld.
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Vakantie (vakantiestand) 
U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. 
Druk op 3 seconden op de toets “Vakantie”  om de functie 
in te schakelen. Op het display wordt de temperatuur van het 
koelkastcompartiment (12 °C) weergegeven en het symbool  
brandt. Na het activeren van de functie verwijdert u de etenswaar 
uit het apparaat en houd u de deur gesloten - het apparaat zal 
een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van 
onaangename geuren te voorkomen. 
Om de functie uit te schakelen drukt u kort op de toets of de 
toets °C .

Geluidsalarm uitschakelen 
Druk kort op het symbool  om het 
geluidsalarm uit te schakelen.


