
NLSnelgids

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN 
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren 
op www.whirlpool.eu/register

Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat 
gebruikt.

EERSTE GEBRUIK
Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat 
aan te sluiten op het stopcontact. Zodra het is aangesloten, zal het 
automatisch beginnen werken. De ideale temperatuursinstellingen zijn 
vooraf ingesteld in de fabriek.

Wacht, nadat het apparaat is aangezet, 4-6 uur zodat het de correcte 
temperatuur voor de opslag van levensmiddelen heeft bereikt.

BEDIENINGSPANEEL

1. Toets vriezerwerking
2. Toets Fast Freeze (Snelvriezen)
3. Controlelampje Fast Freeze (Snelvriezen)
4. Controlelampje vriezertemperatuur
5. Controlelampje koelkasttemperatuur
6. Controlelampje Fast cool (Snel koelen)
7. Toets Fast cool (Snel koelen)
8. Toets koelkastwerking
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AAN/UIT
Druk zowel de bedieningstoets van de vriezer als de toets Supervriezen 
gedurende 3 seconden in om het apparaat in of uit te schakelen.

TEMPERATUURINSTELLING VRIEZER
Gebruik de bedieningstoets van de vriezer om de temperatuur 
van het diepvriescompartiment te regelen. De temperatuur van de 
vriezer is verdeeld in 4 niveaus, zoals aangegeven op de afbeelding 
(aangegeven door ledlampje).
De aanbevolen instelling voor de vriezer is -18 °C.

FUNCTIE FAST FREEZE (SNELVRIEZEN)
Deze functie wordt aanbevolen voor het invriezen van verse 
levensmiddelen. Verse levensmiddelen moeten zo snel mogelijk 
worden ingevroren om zo lang mogelijk goed te blijven en om de 
voedingswaarde te behouden. Druk op de toets Snelvriezen om verse 
levensmiddelen in te vriezen; het indicatorlampje Snelvriezen gaat 
branden. 
We raden aan om de toets Snelvriezen 24 uur voordat u de 
levensmiddelen in het apparaat plaatst in te drukken. Op die manier is 
het apparaat klaar om onder de beste omstandigheden in te vriezen. 
Wij raden aan om de onderste lade te gebruiken voor de hoogste 
vriescapaciteit. 
De functie Snelvriezen wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld. 
U kunt de functie ook handmatig uitschakelen door op de toets 
Snelvriezen te drukken.

KOELKAST TEMPERATUURINSTELLING
De temperatuur van de koelkast is verdeeld in 4 niveaus, zoals 
aangegeven op de afbeelding (aangegeven door ledlampje). Gebruik 
de toets Koelkastwerking om de temperatuur in de koelkast te regelen.
De aanbevolen instelling voor het koelkastcompartiment is +4 °C.

FUNCTIE FAST COOL (SNEL KOELEN)
U kunt de functie Snel Koelen van zowel verse als net bereide 
etenswaren) in- of uitschakelen door op de toets Snel Koelen op 
het display te drukken. Het ledlampje Snel Koelen gaat branden als 
de functie is ingeschakeld. De functie wordt na 12 uur automatisch 
uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door op de 
toets Snel Koelen te drukken.

LED-LAMPJE
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de 
Consumentenservice om het te laten vervangen.
Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat 
branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur 
langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch 
uitgeschakeld.

6TH SENSE
Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te 
garanderen +
bewaarde etenswaren te conserveren. De functie "6th Sense" wordt 
automatisch geactiveerd wanneer:
• een grote hoeveelheid etenswaren in de koelkast wordt geladen • 

de deur van de koelkast lang wordt opgelaten
• er een langdurige stroomuitval is geweest en de 

binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste 
conservering van de voedingsmiddelen.



VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN

*a) b)

* Het aantal en type deurvakken is afhankelijk van het model

Legenda

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

KOELZONE
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, 
zuivelproducten, delicatessen, yoghurt

KOUDSTE ZONE

a) Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, 
desserts, vlees en vis

b) Aanbevolen voor het bewaren van vis, vlees, kaas, 
zuivelproducten, fruit, groenten.  
De lade is alleen beschikbaar op bepaalde modellen

FRUIT & GROENTELADE

LADEN VRIESVAK
(Één lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)

LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(Max koelzone)
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte 
levensmiddelen

KOELKASTCOMPARTIMENT
Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig 
automatisch plaats.
Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment 
duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.
Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een 
afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

Multi-fresh Zone (lade)*
De temperatuur in de Multi-fresh Zone (b) kan worden aangepast om 
het soort levensmiddelen in deze lade optimaal te bewaren.
Draai aan de knop op de lade om het soort levensmiddelen in te 
stellen: 
• Vis en vlees*
• Kaas en zuivelproducten 
• Fruit en groenten

Opmerking: We raden aan om vis en vlees niet samen in de lade te 
bewaren, tenzij ze goed verpakt zijn.

Humidity Control (Vochtregelaar)*
Draai de knop naar links als u groenten bewaart (waarvoor een 
vochtigere omgeving wordt aangeraden), draai de knop naar rechts 
als u fruit bewaart (waarvoor een minder vochtige omgeving wordt 
aangeraden), zet de knop in het midden als u zowel groenten als fruit 
bewaart.

Opklapbaar schap*
Dit schap kan op drie verschillende manieren worden gebruikt: 
1. Volledige diepte, om het volledige oppervlak te gebruiken.

2. Halve diepte, om het achterste gedeelte te gebruiken en 
tegelijkertijd plaats te maken voor hogere voorwerpen (zoals 
flessen en kruiken) op het onderliggende schap. Om het schap op 
halve diepte in te stellen, heft u het voorste gedeelte een beetje 
op en schuift het naar binnen.

3. Opgeklapt, als u plaats moet maken voor hoge of grote 
voorwerpen op het onderliggende schap. U moet het schap 
eerst in de stand van de halve diepte brengen voordat u het kunt 
opklappen. Klap het schap omlaag om het weer te gebruiken op 
halve of volledige diepte.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Vriezers met het Total No Frost-systeem laten gekoelde lucht circuleren 
waar de levensmiddelen worden bewaard en gaan ijsvorming tegen, 
zodat ontdooien niet meer nodig is.
Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de 
labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes. 
Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel worden 
bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De 
hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan 
worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de 
verse voedingswaren in het vriesvak in het diepvriescompartiment en 
zorg dat errond voor voldoende ruimte is zodat de lucht kan circuleren. 
Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met 
bevroren voedingswaren. De belastingslimieten worden bepaald door 
manden, kleppen, laden, schappen enz. 

Zorg ervoor dat deze onderdelen nog steeds gemakkelijk worden 
gesloten na het volladen. De lade/het compartiment van het 
diepvriesgedeelte is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. 
Het diepvriescompartiment kan zonder laden worden gebruikt en 
het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het compartiment 
worden geplaatst om sneller in te vriezen. Raadpleeg de aanbevolen 
instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om 
voedselverspilling tegen te gaan.

IJsblokjes
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het 
diepvriescompartiment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen 
om het ijs te verwijderen.

ACCESSOIRES*
EIERHOUDER IJSBAKJE FLESSENREK OPKLAPBAAR SCHAP

ALGEMENE INFORMATIE
De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden 
gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids.
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment bestaat uit 
ledlampjes, die voor beter licht zorgen en minder energie verbruiken 
dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd 
alvorens ze te verwerken om te vermijden dat kinderen en dieren erin 
gevangen kunnen komen te zitten.

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als... Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het apparaat werkt niet. Er kan een probleem zijn met de 
stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

• Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een 
stopcontact zit.

• Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische 
systeem in uw huis

Er zit water in de 
ontdooibak.

Dit is normaal bij heet, vochtig weer. 
De bak kan zelfs tot halverwege gevuld 
raken.

• Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan 
overlopen.

De randen van het apparaat 
die in contact met de 
deurafdichting komen zijn 
warm bij aanraking. 

Dit is geen defect. Dit is normaal bij een 
warm klimaat en als de compressor in 
werking is.

Het lampje werkt niet. Het lampje moet mogelijk vervangen 
worden.
Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus 
staan.

• Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische 
systeem in uw huis goed werken.

• Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een 
stopcontact zit

• Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de 
Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen 
verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.

De motor lijkt te lang in 
werking te blijven.

De tijd dat de motor draait hangt van 
verschillende factoren af: het aantal 
keren dat de deur wordt geopend, 
de hoeveelheid levensmiddelen die 
in de koelkast wordt bewaard, de 
kamertemperatuur en de instelling van 
de thermostaten.

• Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.
• Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het 

apparaat is toegevoegd.
• Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.
• Controleer of de deur perfect sluit.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende 
productinformatie vindt u op:
• Bezoek onze website docs . whirlpool . eu en parts - selfservice . whirlpool . com
• Gebruik makend van de QR-code
• Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u 

contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het 
apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven 
is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op 
https://eprel.ec.europa.eu.

Wat moet u doen als... Mogelijke oorzaken Oplossingen

De temperatuur van het 
apparaat is te hoog.

Dit kan verschillende oorzaken hebben 
(zie 'Oplossingen').

• Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof 
en pluizen.

• Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
• Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor 

langer draaien.
• Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote 

hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft 
de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed 
te koelen.

De deuren gaan niet goed 
open en dicht. 

Dit kan verschillende oorzaken hebben 
(zie 'Oplossingen').

• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door 
levensmiddelen.

• Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische 
ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.

• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Controleer of het apparaat horizontaal staat.

ALARMTABEL
Alarmtype Signaal Oorzaak Oplossing

Alarm deur open. Er klinkt een alarmsignaal en het 
lampje knippert.

De deur heeft langer dan 3 minuten open 
gestaan.

Sluit de deur.

Alarm temperatuur.

Het alarmsignaal klinkt en de twee 
indicatorlampjes knipperen.

De deuren sluiten niet goed of de 
afdichtingen zijn beschadigd. De deuren 
worden te vaak geopend. De koelkast of de 
vriezer is te vol. De temperatuur in de vriezer 
is te hoog. Controleer de kwaliteit van de 
voedingsmiddelen en gooi ze zo nodig weg.

Open en sluit de koelkastdeur en 
herstel de normale werking om het 
geluidssignaal uit te schakelen.

Het alarmsignaal klinkt en de vier 
indicatorlampjes knipperen.

De deuren sluiten niet goed of de 
afdichtingen zijn beschadigd. De deuren 
worden te vaak geopend. De koelkast of 
de vriezer is te vol.  De temperatuur in de 
vriezer is gevaarlijk hoog: het voedsel erin 
mag niet worden opgegeten.

Open en sluit de koelkastdeur en 
herstel de normale werking om het 
geluidssignaal uit te schakelen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
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