
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Quick Reference Guide



Index

NL   pag. 3



3

KitchenAid
 Iconic
 Fridge
Beknopte handleiding

NL

  Kookgebaren 
zijn onzichtbare 
ingrediënten.  
Ze zetten inspiratie om 
in emoties en emoties 
in meesterwerken.  
Het gaat om 
ambachtelijkheid, 
daarom nemen we het 
serieus. 

We danken u voor uw 
keuze van
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Beknopte Handleiding
Lees alvorens uw nieuw apparaat te gebruiken alle veiligheidsinstructies in de Handleiding met 
gebruiksaanwijzingen of op www.kitchenaid.eu zorgvuldig door

Productonderdelen en kenmerken
A. Elektronische bedieningsgroep
B. Diepvriescompartiment (op 

geselecteerde modellen) 
C. Ventilator en filter (op geselecteerde 

modellen)
D. Ledlampjes (op geselecteerde 

modellen)
E. Schappen
F. Afdekking sensor
G. Crisperlade
H. Deurvakken
I. Flessenhouder
J. Flessenvak

Bedieningspaneel

On/Stand-by (Aan/Stand-by) 
Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden 
uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by. Druk eenmaal (kort) op deze toets om het 
apparaat weer te activeren.
Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Temperature-toets 
Druk op de Temperature-toets om de temperatuur te wijzigen: de waarde wijzigt op cyclische wijze 
tussen 8°C en 2°C.
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Let op: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Minst koude zone
Koudste zone
Nul graden of Vlees & viszone
Crisperzone

Let op: Kenmerken en technische informatie kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Fast Cool

AllarmTemperatureVacation

Stand by
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Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur 
in de hele koelkast.

Vacation-modus (Vakantie-modus) 
Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te 
verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast 
verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte 
temperatuur (+12 °C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen.
Houd de toets Vacation-modus 3 seconden ingedrukt om de functie te activeren/deactiveren. 
Wanneer de functie ingeschakeld wordt, gaat het betreffende symbool branden en wordt de 
temperatuur van de koelkast op een hogere waarde ingesteld (de nieuwe temperatuurwaarde van +12 
°C wordt op het temperatuurdisplay weergegeven). Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de 
functie automatisch gedeactiveerd.

Ventilator 
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter 
geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld.
Om de VENTILATOR uit te schakelen houdt u de toetsen Fast Cool  en Stop Alarm  
tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, tot een geluidssignaal hoorbaar is en het ventilatorsymbool 
wordt uitgeschakeld, om te bevestigen dat de ventilator uitgeschakeld is. Herhaal dezelfde procedure 
om de VENTILATOR in te schakelen. Ter bevestiging is een geluidssignaal hoorbaar en wordt het 
symbool ingeschakeld.
Opmerking: Zie “TIPS VOOR ENERGIEBESPARING” in de Gebruiksaanwijzingen voor redenen om de 
ventilator uit te schakelen.

Temperatuur koelvak
U kunt een andere temperatuur instellen met de toets "Temperature".

Functie Fast Cool (Snel Koelen) 
Met de functie Fast Cool kan de koelcapaciteit in de koelkast worden verhoogd. Het gebruik van deze 
functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Fast 
Cool  om de functie Fast Cool te activeren. Het controlelampje Fast Cool wordt ingeschakeld als 
de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig 
worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Fast Cool  te drukken.

Stop Alarm (Alarm stoppen) 
Druk op de alarmstoptoets om het geluidsalarm te stoppen  .

Installatie 
• Let erop dat u de vloeren (bijv. parket) niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst.
• Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.
• Installeer het apparaat op een vloer die voldoende stevig is om het gewicht te dragen en op een 
plaats die geschikt is voor de omvang en toepassing van het apparaat.
• Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik 
komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien 
het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt.

Klimaatklasse Omgevingst. (°C)
SN Van 10 tot 32

N Van 16 tot 32

ST Van 16 tot 38

T Van 16 tot 43
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Om te beginnen en dagelijks gebruik
1. Na de levering van het apparaat controleert u of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. 

Meld eventuele schade binnen 24 uur na aflevering aan de leverancier.
2. We bevelen aan om minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in te schakelen, om zeker 

te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is.
3. Het is raadzaam om de binnenkant van het apparaat schoon te maken alvorens het te gebruiken.
4. Plaats de antibacteriële / antigeurfilter, als meegeleverd, in het ventilatorvak, zoals aangegeven 

op de filterverpakking.

Let op:
In modellen met een elektronische inrichting kan een geluidssignaal afgaan wanneer het apparaat 
wordt aangesloten is op het elektriciteitsnet om aan te geven dat het temperatuuralarm werd 
ingeschakeld. Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de toets Stop Alarm.

LET OP:
• De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.
• Nadat het apparaat is ingeschakeld, duurt het ongeveer 4-5 uren voordat de correcte 
opslagtemperatuur voor een apparaat gevuld tot aan standaardcapaciteit wordt bereikt.

DAGELIJKS GEBRUIK

1.
In/uitschakelen van 
het apparaat

Druk 3 seconden lang op de On/Standby toets.

2.
Invriezen van verse 
levensmiddelen

Verse levensmiddelen kunnen ingevroren worden in het diepvriescompartiment (als 
beschikbaar). Plaats de levensmiddelen op het schap of direct op de bodem van het 
compartiment op 20 mm afstand van eerder ingevroren etenswaar. Controleer het 
gegevensplaatje voor de hoeveelheid verse etenswaar die kan worden ingevroren in 
een periode van 24 uren.

Let op: Het opnieuw invriezen van gedeeltelijk ontdooide etenswaar wordt afgeraden.

3.
Ontdooien

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt automatisch plaats.
Het is niet nodig om het diepvriescompartiment te ontdooien bij ijsvrije modellen.
Om de andere modellen te ontdooien, schakel het apparaat uit, verwijder de laden 
en laat de diepvriesdeur openstaan zodat het ijs kan smelten. Gebruik voor een goed 
resultaat een absorberende doek om het water op te nemen en reinig en droog 
vervolgens het compartiment alvorens het apparaat terug in te schakelen en de 
levensmiddelen er terug in te zetten.

Let op: We bevelen aan om de functie Fast Freeze te gebruiken ongeveer 4 uren voordat 
u de levensmiddelen eruit neemt om de vriezer te ontdooien. Dat verlengt de duur van de 
opslag van de levensmiddelen.

Raadpleeg de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of www.kitchenaid.eu voor meer 
informatie en tips voor het gebruik.



7

Reiniging
Onderhoud en reiniging van het apparaat

Maak het apparaat af en toe schoon met een zachte, niet-schurende 
microvezeldoek die geen krassen op de oppervlakken maakt. Het oppervlak 
mag niet gereinigd worden met producten die schuurmiddelen bevatten of met 
schuur- of melaminesponzen of met ongeschikte gereedschappen.
Het doekje kan gebruikt worden met of zonder schoonmaakmiddelen. Als 
schoonmaakmiddelen worden gebruikt, is het raadzaam om een oplossing van 
warm water en neutrale reinigingsmiddelen te gebruiken die specifiek bedoeld 

zijn voor het schoonmaken van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen 
en vermijd producten met een sterke zuurbasis of alkalinebasis, want ze kunnen het oppervlak aantasten. 
Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u de binnenkant van de afvoer 
in de achterwand van het koelkastcompartiment, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoon te 
maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap (zie afbeelding). Trek de stekker uit het stopcontact 
of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. 

Raadpleeg de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of www.kitchenaid.eu voor meer informatie.

Probleemoplossing
Alvorens contact op te nemen met het Klantenservicecentrum:
1. Schakel het apparaat opnieuw in om er zeker van te zijn dat het probleem niet is verholpen. 

Herhaal dat zo nodig na een uur tijd.
2. Voer de controles uit uitgelegd in het onderdeel Probleemoplossing van de Handleiding met 

gebruiksaanwijzingen of op www.kitchenaid.eu en schakel het apparaat terug in.

Neem contact op met het dichtstbijgelegen Klantenservicecentrum als het probleem aanhoudt.
U dient het probleem aan de technicus te beschrijven en het juiste type en model van uw apparaat te 
melden, alsook de Assistentiecode die u op het gegevensplaatje in het koelkastcompartiment vindt. 
Met deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type vereiste werkzaamheid identificeren.

Als reparatie nodig is, bevelen we aan om zich te wenden tot een Erkend technisch servicecenter.

Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.
U vindt daar bovendien nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten die 
werden gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtbijgelegen kook-
school van KitchenAid.
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