Gebruikersinstructie
Combi koelkast met vriesvak
No-Frost
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Veiligheidsinformatie
In het belang van u veiligheid en om te zorgen voor het juiste gebruik, lees voordat u
het apparaat installeert en het eerst gebruikt deze gebruikershandleiding aandachtig
door, inclusief hints en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongelukken te
voorkomen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, goed bekend zijn met de werking en veiligheidsvoorzieningen ervan.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als ze correct
worden geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen dient u de
voorzorgsmaatregelen van deze gebruikersinstructies te respecteren, aangezien de
fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door nalaten
Veiligheid voor kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of
gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben
gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de
hazards begrijpen betrokken.
• Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat laden en lossen.
• Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan,
tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
• Houd alle verpakking ver verwijderd van kinderen. Er bestaat gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt, trekt u de stekker uit het stopcontact, knipt u de
verbindingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijdert u de
deur om te voorkomen dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of
zichzelf erin gaan sluiten.
• Als dit apparaat met magnetische deurafdichtingen een ouder apparaat met
een veervergrendeling op de deur of het deksel moet vervangen, moet u
ervoor zorgen dat dat voorjaarsmeer onbruikbaar is voordat u het oude
apparaat afdankt. Dit zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een
kind wordt.

Algemene veiligheid
Waarschuwing! Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat
of in de ingebouwde structuur vrij van obstructies.
Waarschuwing! Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die aanbevolen door de
fabrikant.
Waarschuwing! Beschadig het koudemiddelcircuit niet.

Veiligheidsinformatie
Waarschuwing! Gebruik geen andere elektrische apparaten (zoals
ijsmachines) in koeltoestellen, tenzij ze voor dit doel zijn goedgekeurd door
de fabrikant.
Waarschuwing! Raak de gloeilamp niet aan als deze gedurende een lange
tijd is blijven branden omdat deze erg heet kan zijn.1
Waarschuwing! Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het
netsnoer niet bekneld of beschadigd is.
Waarschuwing! Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of
draagbare stroomleveranciers aan de achterkant van het apparaat.
•
•
•
•
•
-

Bewaar geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar
drijfgas in dit apparaat.
Het koelmiddel ISO-butaan (R-600a) zit vast in het koelmiddelcircuit van het
apparaat, een aardgas met een hoge mate van milieucompatibiliteit, dat
niettemin ontvlambaar is.
Zorg er tijdens het transport en de installatie van het apparaat voor dat geen
van de componenten van het koudemiddelcircuit beschadigd raakt.
Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen
Ventileer de kamer waarin het apparaat staat grondig
Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product toch aan te
passen. Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/ of elektrische
schokken veroorzaken.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals
Kantoren en andere werkomgevingen;
Boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere typen
woonomgevingen;
Bed & breakfast-type environments;
Catering en soortgelijke niet-Retail toepassingen.
Waarschuwing! Alle elektrische componenten (stekker, netsnoer,
compressor en dergelijke) moeten worden vervangen door een erkende
servicemonteur of bevoegd onderhoudspersoneel.
Waarschuwing! De lamp die bij dit apparaat wordt geleverd, is een "lamp
voor speciaal gebruik" die alleen met het meegeleverde apparaat kan
worden gebruikt. Deze "lamp voor speciale doeleinden" is niet bruikbaar
voor huisverlichting.1

1)

Als er licht aanwezig is in het apparaat
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•
•

Netsnoer mag niet worden verlengd.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan
oververhit raken en brand veroorzaken.
• Zorg ervoor dat u bij de stekker van het apparaat kunt komen.
• Trek niet aan het netsnoer.
• Als de stekker niet in de buurt zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact.
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of brand.
• Gebruik het apparaat niet zonder de lamp.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen ervan.
• Verwijder geen voorwerpen uit het vriesvak en raak ze ook niet aan als uw
handen vochtig/ nat zijn, omdat dit kan leiden tot schaafwonden of vries/
vriesbrandwonden.
• Vermijd langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Plaats geen hete delen op het apparaat.
• Plaats geen voedselproducten direct tegen de achterwand.
• Bevroren voedsel moet niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal is
ontdooid.1)
• Bewaar voorverpakt diepgevroren voedsel volgens de instructies van de
diepvriesfabrikant. 1)
• De apparaten van het apparaat moeten opslagaanbevelingen strikt worden
nageleefd. Raadpleeg relevante instructies.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak, omdat dit druk op de
container veroorzaakt, waardoor het kan exploderen, met schade aan het
apparaat tot gevolg. 1)
• IJsjes kunnen vorstschokken veroorzaken als ze rechtstreeks uit het apparaat
worden geconsumeerd 1)
Volg de onderstaande instructies om besmetting van voedsel te voorkomen.
• Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de
compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.
• Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en
toegankelijke drainagesystemen.
• Maak watertanks schoon als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het
watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer als er gedurende 5
dagen geen water is aangezogen.
• Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet
in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
• Twee-sterren diepvriesvoedselcompartimenten (als ze in het apparaat worden
gepresenteerd) zijn geschikt voor het bewaren van doorgevroren voedsel, het
bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.
1)Als er een vriesvak is
2)Als er een opslagruimte voor vers voedsel is
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•

Een-, twee- en driesterrencompartimenten (als ze in het apparaat worden
gepresenteerd) zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
• Als het apparaat lange tijd leeg blijft, schakelt u uit, ontvet, reinigt, droogt u en
laat u de deur open om te voorkomen dat de houder zich in het apparaat
ontwikkelt.
Zorg voor een schoonmaakbeurt
• Schakel voor het onderhoud het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om rijp van het apparaat te verwijderen.
Gebruik een plastic schraper.
• Regelmatig onderzoekt u de afvoer in de koelkast voor het ontdooide water.
Reinig indien nodig de afvoer. Als de afvoer is geblokkeerd, verzamelt zich
water op de bodem van het apparaat.
Installatie
Belangrijk! Volg voor een elektrische aansluiting zorgvuldig de instructies in de
specifieke paragrafen.
• Pak het apparaat uit en controleer of er schade is aan het apparaat. Sluit het
apparaat niet aan als het beschadigd is. Rapporteer mogelijke schade
onmiddellijk aan de plaats waar u het hebt gekocht. Houd in dat geval de
verpakking vast.
• Het is raadzaam om ten minste vier uur te wachten voordat u het apparaat
aansluit, zodat de olie terug in de compressor kan stromen.
• Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat zijn, als dit ontbreekt,
leidt dit tot oververhitting. Om voldoende ventilatie te bereiken, volg de
instructies die bij installatie horen.
• Waar mogelijk moeten de afstandsstukken van het product tegen een muur
worden geplaatst om te voorkomen dat warme delen (compressor, condensor)
worden aangeraakt of aangeraakt om mogelijk verbranding te voorkomen.
• Het apparaat mag zich niet in de buurt van radiatoren of fornuizen bevinden.
• Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk is na de installatie van het
apparaat.
Service
• Alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Dit product moet door een erkend servicecentrum worden nagekeken en er
mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.
Energiebesparend
• Plaats geen heet voedsel in het apparaat;
• Voedsel niet dicht bij elkaar pakken, omdat dit de circulatie van lucht belet;
• Zorg ervoor dat voedsel de achterkant van het compartiment niet raakt;
1) als er een vriesvak is.
2) als er een opbergvak voor vers voedsel is.
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•
•
•
•
•

Als de elektriciteit uit gaat, de deur niet openen;
Doe de deur niet constant openen
Laat de deur niet te lang open staan
Stel de thermostaat niet in op koude temperaturen dan aangegeven
Sommige accessoires, zoals als laden, kunnen worden verwijderd om meer
opslag plaats te maken en het energie gebruik te verlagen.

Milieubescherming
Dit geldt niet voor gassen welke de ozon laag kunnen beschadigen, of het
gaat om koelmiddelcircuit of isolatiemateriaal. Het apparaat mag niet samen
met het stedelijk afval en afval worden weggegooid. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet worden afgevoerd volgens de
voorschriften van het apparaat om te verkrijgen bij uw plaatselijke
autoriteiten. Voorkom beschadiging van de koeleenheid, met name de
warmtewisselaar.
De materialen op dit apparaat met het symbool

zijn recyclebaar

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats
daarvan moet het naar het juiste inzamelingspunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door te
zorgen voor deze negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door
onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie
over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw
afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmaterialen
De materialen met het symbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om deze te recyclen.
Verwijdering van het apparaat
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer af en gooi het weg.
Waarschuwing! Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van
het apparaat op een symbool zoals de linkerkant, die zich aan de
achterkant van het apparaat (achter paneel of compressor) en in de gele
of oranjekleur bevindt. Het risico van een brandwaarschuwing. Er zijn
brandbare materialen in koelmiddelleidingen en compressor. Wees ver
weg van vuurbron tijdens gebruik, service en verwijdering

Overzicht

Opmerking: bovenstaande foto is alleen ter referentie. Echt apparaat is waarschijnlijk
anders.

Installatie
Ruimtevereiste
• Kies een locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht;
• Kies een locatie met voldoende ruimte om de koelkastdeuren gemakkelijk te
openen;
• Kies een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer;
• Zorg voor voldoende ruimte om de koelkast op een vlakke ondergrond te
installeren;
• Zorg voor voldoende ruimte rechts, links, achteren en bovenaan tijdens het
installeren. Deze zal helpen het stroomverbruik te verminderen en uw
energierekening lager te houden.
• Zorg voor op de minste 50 mm opening aan twee zijden en terug.
Positionering
Installeer dit apparaat op een locatie waar de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse aangegeven op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaat
klasse
SN
N
ST
T

Omgevingstemperatuur
+10 °C tot +32°C
+16 °C tot +32 °C
+16 °C tot +38°C
+16 °C tot +43°C

Plaats
Het apparaat moet ver van warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiatoren,
boilers en direct zonlicht ect. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van de
kast kan circuleren. Voor de beste prestaties, als het apparaat staat onder een
overhangende bovenkast, de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en
de bovenkast moet minimaal 100 mm zijn. In het ideale geval mag het apparaat
echter niet worden geplaatst onder overhangende bovenkasten. Nauwkeurigheid
wordt verzekerd door een of meer verstelbare poten aan de basis van het kabinet.
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van
het elektriciteitsnet; de stekker moet daarom gemakkelijk toegankelijk zijn na
de installatie.
Elektrische verbinding
Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de spanning en
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met uw huishoudelijke
stroomvoorziening. Het apparaat moet worden geaard. De stekker van de
voedingskabel is voorzien van een contact voor dit doel. Als de stekker van het huis
niet geaard is, sluit u het apparaat aan op afzonderlijke aarde in overeenstemming
met de geldende voorschriften, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien. De
fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af als de bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.
Dit apparaat voldoet aan de E.E.C. Richtlijnen.

Installatie
Deur veranderen.
Voor dat u de deur om keert, zorg dan voor het volgende materiaal: een
schroevendraaier, een kruiskopschroevendraaier, spanner en het materiaal in de
poly zak.
Linker deur scharnier kap
x1

Linker steun-dichter op
bovenste deur x1

Linker steun bij op de
onderste deur x1

1. Schroef de bovenste scharnierkap los en ontkoppel de connectoren van de
deurschakelaar en het harnas.

2. Draai het bovenste scharnier los

3. Verwijder de pen met een schroevendraaier en vouw de scharnierbeugel in.
Monteer vervolgens de pen op de scharnierbeugel.

4. Verwijder de deur schakelaar van rechter scharnier cover naar de linker scharnier
cover.

5. Maak boven aan de deur de cover los van rechts naar links en verplaats de cover

6. Verplaats de cover naar rechts

7. De bovendeur afnemen, haal de schroef van het middelste scharnier eruit met een
kruiskopschroevendraaier, haal daarna de onderste deur eraf.

8. Verplaats de scharnier gaten van links naar rechts

9. Maak het scharnier onder los. Haal dan de verplaatsbare voetjes weg aan beide
zijde

10. Na het los maken en verwijderde van het scharnier verplaats de haakjes.

11. Plaats de beugel terug op de onderste scharnierpen. Vervang beide stelvoeten.

12.Verwijder de hulpsluiters van de onderkant van de bovenste en onderste deuren,
neem vervolgens nieuwe hulpsluiters uit de tas en installeer ze aan de linkerkant.

13. Maak de pakkingen van de koelkastdeur los en bevestig ze na het draaien.

14. Installeer de onderste deur, stel het middelste scharnier af en bevestig het op de
kast.

15. Vervang de bovenste deur, zorg ervoor dat de deur op één lijn ligt met de kast
om ervoor te zorgen dat de deurafdichting de kast stevig afsluit. Verbind vervolgens
de deur met de kast door een stevig bevestigd bovenste scharnier.

16. Verbind harnassen van deur en kast. Plaats vervolgens de bovenste
scharnierkap terug. Sluit de aansluitingen van de deurschakelaar voordat u het
deksel vastschroeft.

Installatie
Installatie van externe handvat (als deze aanwezig is)

Benodigde ruimte
• Laat genoeg ruimte voor
de deur
• Laat op zijn minst 50mm
over aan beide zijde

Waterpas zetten
Om dit te doen dient u de 2 poten aan
de voorkant goed te zetten
Als het niet waterpas is, zal de deur en
de magnetische sluiting niet goed
aansluiten

Gebruikersomgeving
Gebruik van het bedieningspaneel

1.1 WERKING VAN DE KNOP
A. Temperatuurregeling van koelkastcompartiment
B. Temperatuurregeling van vriesvak
C. Modus/ vergrendelen/ ontgrendelen
1.2 LED-DISPLAY
1.Temperatuur van koelkastvergelijking
2.Temperatuur van het vriescompartiment
3. ECO-modus
4. Vakantie modus
5.Super-modus
6.Locking/ ontgrendeling
2.0 Gebruiksconditie
a. Het bedieningspaneel is voor 100 seconden verlicht voor 3 seconden, wat werkt
precies zoals bij de instelling (modus en temperatuur) vóór de start. Het systeem
wordt automatisch 25 seconden na de laatste knopbewerking vergrendeld. Na
vergrendeling zou het lampje van het paneel 30 seconden na de laatste
knopbediening uit zijn.
b. Beide vooraf ingestelde temperaturen van het koelvak en het vriesvak worden op
het display weergegeven.
2.1 Display
2.1.1. Het paneel zal 2 minuten worden verlicht zodra de deur van het koelgedeelte
is geopend.
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2.1.2 Het paneel zal verlicht worden door een knopbediening terwijl het licht 2
minuten na de laatste bewerking uit zou zijn.
2.1.3 Display tijdens normaal bedrijf Temperatuurweergave van het
koelkastcompartiment: geeft de temperatuur van de huidige instelling aan.
Temperatuurweergave van het diepvriescompartiment: geeft de temperatuur van de
huidige instelling aan.
3.0 VERLICHTING VAN DE KNOP
3.1 Temperatuurregeling van het koelkastcompartiment
Temperatuurregeling van het koelkastcompartiment: Deze knop kan zowel in de door
de gebruiker gedefinieerde modus als in de supermodus worden gebruikt. Na het
invoeren van de temperatuurregeling van het koelgedeelte, knippert deze knop. Door
de toets achtereenvolgens aan te raken, zou de temperatuur veranderen in een cirkel
van "2 ° C, 3 ° C, 4 ° C, 5 ° C, 6 ° C, 7 ° C, 8 ° C, waarna 5 seconden knipperen
betekent de selectie van de temperatuur wordt geregeld.
3.2 Temperatuurregeling van het diepvriescompartiment
Deze knop kan zowel in de door de gebruiker gedefinieerde modus als in de
vakantiemodus worden gebruikt. Na het betreden van de temperatuurregeling van
het vriesvak, knippert de knop. Door de knop achtereenvolgens aan te raken, zou de
temperatuur in een cirkel veranderen van -14 ° C tot -22 ° C, waarna een knippering
van 5 seconden betekent dat de temperatuurselectie wordt geregeld.
3.3 Modus
Door deze knop opeenvolgend aan te raken, zal de werkingsmodus van de koelkast
veranderen in een cirkel van "ECO-modus-Vakantiemodus-Supermodus-Gebruiker
Gedefinieerde modus. Een knippering van 5 seconden betekent dat de
temperatuurselectie wordt geregeld.
3.4 Druk op de knop
Korte pieptoon na per drukknop Alle knoppen zijn alleen geldig in de
ontgrendelingsmodus.
3.5 Vergrendelen/ ontgrendelen
Druk op de MODE-knop en houd deze 3 seconden vast om andere twee knoppen te
vergrendelen. Het vergrendelingspictogram bevindt zich dan na een pieptoon in de
vergrendelingsstand. Om te ontgrendelen, druk op de MODE-knop en houd deze 3
seconden vast, dan zal het LOCK-pictogram zich in de ontgrendelingssituatie
bevinden na een piepgeluid. In ontgrendelingssituatie zijn alle knoppen werkbaar.
Als er binnen 25 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het display
automatisch vergrendeld. Houd de knop "MODE" ingedrukt om het scherm te
ontgrendelen.
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4.0 ECO-modus
Druk op MODE onderaan om de ECO-modus te kiezen. Na 5 seconden knipperen
blijft het ECO-pictogram branden en wordt de ECO-modus bevestigd. In de ECOmodus zal de koelkast automatisch de temperatuur van het koelkastgedeelte op 5 °
C instellen als temperatuur van het vriesvak bij -18 ° C. Behalve de MODE-knop
reageren de andere knoppen niet op een willekeurige druk op de knop. Druk op de
MODE-knop om de ECO-modus te verlaten.
4.1 Vakantiemodus
Druk op de knop MODE om de vakantiemodus te selecteren. Na 5 seconden
knipperen blijft het pictogram van de vakantiemodus helder en is de vakantiemodus
bevestigd. In de vakantiemodus wordt de temperatuur van de koelkast op 17 ° C
ingesteld. De knop "FRIDGE" reageert niet. Druk op de knop "MODE" om de
vakantiemodus te verlaten.
4.2 Supermodus
Druk op de MODE-knop om de Super-modus te selecteren. En het wordt bevestigd
na 5 seconden knipperen van het Super-pictogram. In de Super-modus reageert de
knop "FREEZER" niet als u op een toets drukt. Om de Super-modus te verlaten, Stel de modus in met de MODE-knop, - Of na 50 uur in de Super-modus, zal de
koelkast deze automatisch stoppen en naar de vorige instelling gaan.
Handige tip: als u van plan bent een groot aantal voedsel in één keer te bevriezen,
stelt u de Super-modus 24 uur voor.
Waarschuwing: in de Super-modus zal de koelkast hard werken. Dus het geluid van
de koelkast zal iets hoger zijn dan normaal.
5.0 Alarm deur open
Als de (bovenste) deur van de koelkast 90 seconden openblijft, zal er periodiek een
alarm verschijnen tot de deur sluit.

Dagelijks gebruik
Eerste gebruik
Binnenkant schoonmaken
Bij eerste gebruik, dient u de binnenkant en alle accessoires te wassen met lauw
water en een neutrale zeep, zodat de typische nieuwe geur van het product te
verwijderen, daarna goed droog maken.
Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddel of schurende poeder (zeep), dit kan
de afwerking beschadigen.
Dagelijks gebruik
Zet verschillende voedsel in verschillende vakken zoals hieronder aangegeven.
Koelkast vakken
Deur of balkon van de koelkast vak

Crisper lade (Salade lade)

Koelkast zelf bodem Chiller (vak/lade)
Koelkast zelf midden
Koelkast zelf boven
Vriesvak/ laden

Type voedsel
• Voedsel met natuurlijke
conserveringsmiddelen, zoals
jam, sappen, drinken, specerijen
• Geen beperkt houdbaar voedsel
• Fruits, plantjes en groenten
zouden apart geplaatst moeten
worden in de cripser lade
• Geen bananen, uien,
aardappelen, knoflook in de
koelkast
Rauw vlees, gevogelte, vis (voor korte
periode)
Zuivelproducten, eieren
Voedsel die niet gekookt dienen te
worden, wat gelijk te eten is,
overblijfselen
• Voedsel voor lange opslag
• Bodem lade rauw vlees,
gevogelte vis
• Middel lade bevroren groenten en
patat
• Boven lade ijs, bevroren fruit,
bevroren gebak

Vers voedsel vriezen
• Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het
langdurig bewaren van bevroren en diepgevroren voedsel.
• Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het onderste
compartiment.
• De maximale hoeveelheid voedsel die binnen 24 uur kan worden ingevroren,
staat vermeld op het typeplaatje.
• Het invriesproces duurt 24 uur: voeg tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om te worden ingevroren.

Dagelijks gebruik
Opslaan van bevroren voedsel
Bij het eerste gebruik na een periode van geen gebruik. Na het plaatsen van het
product op zijn plaats laat het minimaal 2 uur op de hoogste stand staan.
Belangrijk! Als het product per ongeluk ontdooid, bijvoorbeeld door dat het product
lange tijd uit heeft gestaan, moet ontdooid voedsel snel geconsumeerd worden of
gekookt en dan kan het weer ingevroren worden als het is gekookt.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, voorafgaand aan gebruik, kan worden ontdooid
in het vriesvak of op kamertemperatuur, afhankelijk van de beschikbare tijd voor
deze bewerking. Kleine stukjes kunnen zelfs nog bevroren worden gegaard,
rechtstreeks uit de vriezer. In dit geval duurt het koken langer.
Nuttige hints en tips
Om u te helpen het vriesproces optimaal te benutten, volgen hier enkele belangrijke
tips:
• De maximale hoeveelheid voedsel die binnen 24 uur kan worden ingevroren.
Staat op het plaatje;
• Het vriesproces duurt 24 uur. Tijdens deze periode mag er geen ander
voedsel worden bevroren;
• Alleen topkwaliteit, verse en grondig gereinigde voedingsmiddelen bevriezen;
• Bereid voedsel in kleine porties om het snel en volledig ingevroren te kunnen
maken en om het vervolgens mogelijk te maken alleen de vereiste
hoeveelheid te ontdooien;
• Verpak het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen en zorg ervoor dat de
pakjes luchtdicht zijn;
• Sta niet toe dat vers, niet-bevroren voedsel al bevroren voedsel aanraakt,
waardoor een stijging van de temperatuur van de laatste wordt vermeden;
• Minder vette voedsel is beter en langer te bewaren dan vette; zout vermindert
de houdbaarheid van voedsel;
• IJswater, dient onmiddellijk geconsumeerd te worden na verwijdering uit het
vriesvak, kan mogelijk de huid bevriezen;
• Het is raadzaam om de datum van invriezen op elke afzonderlijke verpakking
te laten zetten zodat u uit het vriesvak kunt worden verwijderd, waardoor de
huid mogelijk kan bevriezen;
• Het is raadzaam om de datum voor het invriezen van elk afzonderlijk pakket te
laten zetten, zodat u de opslagtijd bijhoudt.

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste prestaties van dit apparaat te verkrijgen, dient u: ervoor te zorgen dat
de commercieel ingevroren levensmiddelen door de detailhandelaar voldoende zijn
opgeslagen; zorg ervoor dat ingevroren levensmiddelen in de kortst mogelijke tijd
van de levensmiddelenwinkel naar de vriezer worden overgebracht; open de deur
niet vaak of laat hem langer open dan absoluut noodzakelijk. Eenmaal ontdooid, gaat
het voedsel snel achteruit en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Overschrijd
niet de opslagperiode die wordt aangegeven door de fabrikant van het voedsel.
Tips voor koeling van vers voedsel
Voor de beste prestaties:
• Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• Dek het voedsel af of wikkel het in, vooral als het een sterke smaak heeft.
Tips voor koeling
Handige tips:
• Maak (alle soorten): verpakkingen in polyethyleen zakken en plaats op de
glazen planken boven de groentelade.
• Bewaar voor de veiligheid op deze manier maximaal één of twee dagen.
• Gekookt voedsel, koude gerechten, enz. ...: deze moeten worden afgedekt en
mogen op elke plank worden geplaatst.
• Groenten en fruit: deze moeten grondig worden gereinigd en in de speciale
lade (n) worden geplaatst.
• Boter en kaas: deze moeten in speciale luchtdichte containers worden
geplaatst of worden verpakt in aluminiumfolie of plastic zakken om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Melkfles: deze moet een dop hebben en moet worden opgeslagen in de
balkons op de deur.
• Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de
koelkast worden bewaard.

Dagelijks gebruik
Vers Zone temperatuur Control
•
•
•
•

•

Temperatuur van de vers kan aangepast worden aan de type opgeslagen
voedsel.
Druk de knop van boven naar beneden, de temperatuur in de vers zone zal
geleidelijk afnemen.
Als de knop staat op de “CRISPER” stand, de vers zone kan functioneren als
een crisper zone en kan dan de gewenste temperatuur krijgen voor fruit en
groenten.
Als de knop staat op de “CHILLER” stand, is het te gebruiken voor voedsel
voor korte opslag als vis of andere verse voedsel. Het voedsel blijft koel, maar
wordt niet bevroren wat het beste keuze maakt is voor het opslaan van vers
voedsel.
Tips: Als je kiest voor “CHILLER” functie, is het aanbevolen om de
koelkasttemperatuur onder de 4 ℃ en niet langer dan 3 dagen te houden, om
het zo vers mogelijk te houden.

Schoonmaken
Om hygiënische redenen moet het interieur van het apparaat, inclusief
interieuraccessoires, regelmatig worden gereinigd.
Voorzichtigheid! Het apparaat is tijdens het schoonmaken mogelijk niet op het
lichtnet aangesloten. Gevaar voor elektrische schokken! Schakel voor het reinigen
het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, of schakel de
stroomonderbreker of zekering uit. Reinig het apparaat nooit met een stoomreiniger.
Vocht kan zich ophopen in elektrische componenten, gevaar voor een elektrische
schok! Hete dampen kunnen plastic onderdelen beschadigen. Het apparaat moet
droog zijn voordat het weer in gebruik wordt genomen.
Belangrijk! Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic
onderdelen aantasten, b.v. citroensap of het sap vormen sinaasappelschil, boterzuur,
reinigingsmiddel dat azijnzuur bevat.
•
•
•
•
•
•

Zorg dat dergelijke stoffen niet in contact komen met de onderdelen van het
apparaat.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen
Verwijder het voedsel uit de vriezer. Bewaar ze op een koele plaats, goed
afgedekt.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, of schakel de
stroomonderbreker uit of zet hem uit van lont.
Reinig het apparaat en de interieuraccessoires met een doek en lauw water.
Na het reinigen wissen met vers water en wrijf droog.
Nadat alles weer droog is, plaats het apparaat weer in gebruik.

Dagelijks gebruik
Lamp vervangen
De lamp binnen in is een LED-type, om deze te vervangen neem a.u.b. contact op
met een elektricien.
Problemen oplossen
Let op! Verwijder de stroomtoevoer voordat u het probleem oplost. Alleen een
gekwalificeerde elektricien van bekwame persoon moet de probleemoplossing
uitvoeren die niet in deze handleiding staat.
Belangrijk! Er zijn enkele geluiden tijdens normaal gebruik (compressor,
koelmiddelcirculatie).

Probleem

Waarschijnlijke oorzaak

Oplossing

Apparaat werkt niet

Netstekker is niet
aangesloten of is los
Zekering is gesprongen of
defect
Socket is defect

Apparaat bevriest of koelt
te veel

De temperatuur is te koud
ingesteld of het apparaat
werkt in de Super-modus.

Netstekker goed
aansluiten
Zekering nakijken, als het
nodig is vervangen
Storingen in de
netspanning moeten door
een elektricien worden
gecorrigeerd
Zet de
temperatuurregelaar
tijdelijk in een warmere
stand
Kijk alsjeblieft in het
initiële gedeelte
Temperatuurinstellingen.
Open de deur alleen
zolang als nodig is.
Verander de
temperatuurregeling
tijdelijk naar een koudere
instelling.
Kijk in de sectie
installatielocatie.

Het eten is niet voldoende De temperatuur is niet
bevroren.
goed afgesteld.

Zware aanslag met ijs op
de deurafdichting.

Deur stond voor een
langere periode open.
In de afgelopen 24 uur is
er een grote hoeveelheid
warm voedsel in het
apparaat geplaatst.
Het apparaat bevindt zich
in de buurt van een
warmtebron
Deurafdichting is niet
luchtdicht.

Ongebruikelijke geluiden

Apparaat is niet waterpas.

Verwarm de lekkende
delen van de
deurafdichting voorzichtig
met een föhn (op een
koele stand). Vorm
tegelijkertijd de
verwarmde deurafdichting
met de hand zodanig dat
deze correct zit
Pas de voeten opnieuw
aan.
Verplaats het apparaat
een beetje.

Het apparaat raakt de
muur of andere objecten
aan.
Een component, b.v. een Buig het onderdeel indien
pijp, aan de achterkant
nodig voorzichtig uit de
van het apparaat raakt
weg
een ander deel van het
apparaat of de muur.
Zij paneel is heet
Condensator is binnen in
Het is normaal
het paneel
Als het probleem zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met het servicecentrum.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en correct te helpen. Schrijf hier de benodigde
gegevens op, zie het typeplaatje.

