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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN 
GELEZEN EN IN ACHT GENO-
MEN
Lees voordat u het apparaat gaat 
gebruiken zorgvuldig deze veilig-
heidsinstructies.
Bewaar ze dicht bij de hand voor 
toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat 
zelf zijn voorzien van belangrijke 
veiligheidsaanwijzingen, die te allen 
tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die 
het gevolg is van het niet opvolgen 
van deze veiligheidsinstructies, 
oneigenlijk gebruik of een foute 
programmering van de regelknop-
pen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWIN-
GEN
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge 
kinderen (3-8 jaar) dienen op 
afstand van het apparaat gehou-
den te worden, tenzij ze onder 
voortdurend toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen 
met verminderde fysieke, sensori-
sche of mentale vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, 
mogen dit apparaat gebruiken 
indien ze onder toezicht staan of 
instructies hebben ontvangen over 
veilig gebruik en de mogelijke 
gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met 
het apparaat. De reiniging en het 
onderhoud mogen niet door 
kinderen worden uitgevoerd 
zonder toezicht.

TOEGESTAAN GEBRUIK
Het apparaat is uitsluitend bestemd 
voor huishoudelijk, niet professio-
neel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buitens-
huis.
Geen ontplofbare brandbare 
stoffen, zoals spuitbussen opslaan 
en geen benzine of andere brand-
bare materialen gebruiken in of in 
de buurt van het apparaat: er kan 
brand ontstaan vliegen als het 

apparaat per ongeluk wordt inge-
schakeld.
VOORZICHTIG: Het apparaat is 
niet geschikt voor inwerkingstelling 
met een externe timer of afzonder-
lijk systeem met afstandsbedie-
ning.
• Dit apparaat is bedoeld voor 
gebruik in huishoudelijke en gelijk-
aardige toepassingen zoals:  
- personeelskeukens in winkels, 
kantoren en overige werkomgevin-
gen;
- cottages en door klanten in hotels, 
motels en andere residentiële 
omgevingen;
- bed- and breakfast omgevingen;
- catering en soortgelijke non-retail 
toepassingen .
De lamp die in het apparaat wordt 
gebruikt is specifiek ontworpen 
voor huishoudapparaten en is niet 
geschikt voor ruimteverlichting (EC 
Richtlijn nr. 244/2009).
Het apparaat is bedoeld voor 
gebruik op plaatsen waar de 
temperatuur binnen het volgende 
bereik komt, conform de klimaat-
klasse op het typeplaatje. Mogelijk 
werkt het apparaat niet correct 
indien het lange tijd op een tempe-
ratuur buiten het aangegeven 
bereik wordt gebruikt.
Klimaatklasse Omg.temp. (°C)
SN Van 10 tot 32
N Van 16 tot 32
ST Van 16 tot 38
T Van 16 tot 43
Dit apparaat bevat geen CFK. Het 
koelcircuit bevat R600a (HC).
Apparaten met Isobutaan (R600a): 
isobutaan is een natuurlijk gas dat 
geen schadelijke invloed heeft op 
het milieu, maar wel ontvlambaar 
is.
Zorg er daarom voor dat de koelcir-
cuitleidingen niet beschadigd 
raken. Let vooral op beschadigde 
leidingen die tot het leegraken van 
het koelcircuit leiden.
WAARSCHUWING: Beschadig de 
koelcircuitleidingen van het appa-
raat niet.
WAARSCHUWING: Houd de 
ventilatieopeningen in de behui-
zing van het apparaat of in de 

ingebouwde structuur vrij van 
obstakels.
WAARSCHUWING: Gebruik geen 
mechanische, elektrische of chemi-
sche middelen behalve de midde-
len aanbevolen door de fabrikant 
om het ontdooiproces te versnel-
len.
WAARSCHUWING: Gebruik of 
plaats geen elektrische apparaten 
binnenin de apparaatcomparti-
menten indien deze niet het type 
zijn dat uitdrukkelijk is goedge-
keurd door de Fabrikant.
WAARSCHUWING: IJsmakers en/
of waterdispensers die niet recht-
streeks op het waterleidingnet zijn 
aangesloten, mogen uitsluitend 
met drinkwater worden gevuld.
WAARSCHUWING: Automatische 
ijsmakers en/of waterdispensers 
moeten worden aangesloten op 
een waterleidingnet dat uitsluitend 
drinkwater levert, met een water-
druk tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 
8,1 bar).
Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de 
vrieselementen niet in (bij enkele 
modellen).
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die 
net uit de vriezer komen, aangezien 
deze vriesbrandwonden kunnen 
veroorzaken.
Bij producten ontworpen voor 
gebruik met een luchtfilter in een 
toegankelijke ventilatorafdekking, 
moet het filter altijd zijn aange-
bracht wanneer de koelkast in 
bedrijf is.
Bewaar geen glazen containers 
met vloeistoffen in het diepvries-
compartiment, omdat ze kunnen 
breken.
Blokkeer de ventilator (indien 
aanwezig) niet met levensmidde-
len.
Nadat de levensmiddelen in het 
apparaat zijn geplaatst dient 
gecontroleerd te worden of de 
deuren van de vakken goed sluiten, 
met name de deur van het vries-
vak.
Een beschadigde afdichting dient 
zo snel mogelijk vervangen te 
worden.
Gebruik het koelkastcompartiment 
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uitsluitend voor het bewaren van 
vers voedsel en het diepvriescom-
partiment uitsluitend voor het 
bewaren van bevroren voedsel, het 
invriezen van vers voedsel en het 
maken van ijsblokjes.
Vermijd het bewaren van onver-
pakt voedsel in direct contact met 
interne oppervlakken van de 
koelkast- of diepvriescompartimen-
ten.
Apparaten kunnen over speciale 
compartimenten beschikken (vak 
voor verse etenswaar, nul gra-
den-vak,...).
Indien niet anders gespecificeerd in 
het betreffende productboekje 
kunnen deze compartimenten 
verwijderd worden en blijven 
daarbij vergelijkbare prestaties 
behouden.
C-pentaan wordt gebruikt als 
blaasmiddel in het isolatieschuim 
en is een licht ontvlambaar gas.

INSTALLATIE
Installaties en reparaties moeten 
worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerd monteur, volgens 
de instructies van de fabrikant en in 
overeenstemming met de plaatse-
lijke veiligheidsvoorschriften. 
Repareer of vervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, 
behalve als dit expliciet aangege-
ven wordt in de gebruikershandlei-
ding.
De installatie mag niet door kinde-
ren worden uitgevoerd. Tijdens het 
installeren moeten kinderen er 
vandaan worden gehouden. Houd, 
tijdens en na de installatie, het 
verpakkingsmateriaal (plastic 
zakken, onderdelen van polys-
tyreen, enz.) buiten het bereik van 
kinderen.
Het apparaat moet gehanteerd en 
geïnstalleerd worden door twee of 
meer personen. Gebruik bescher-
mende handschoenen bij het 
uitpakken en installeren van het 
apparaat.
Zorg dat u de vloer (bijv. parket) 
niet beschadigt tijdens het ver-
plaatsen van het apparaat.
Installeer het apparaat op een vloer 
of steun die sterk genoeg is om het 
gewicht te kunnen hebben, en op 

een plaats die geschikt is voor 
grootte en gebruik.
Controleer na het uitpakken van 
het apparaat of deze tijdens het 
transport geen beschadigingen 
heeft opgelopen. Neem in geval 
van twijfel contact op met uw 
leverancier of de dichtstbijzijnde 
Whirlpool Consumentenservice.
Het apparaat moet worden losge-
koppeld van het elektriciteitsnet, 
voordat u installatiewerkzaamhe-
den uitvoert.
Zorg er tijdens de installatie voor 
dat het apparaat het netsnoer niet 
beschadigt.
Om voor voldoende ventilatie te 
zorgen dient er aan beide zijkanten 
en aan de bovenkant van het 
apparaat ruimte vrijgelaten te 
worden.
De afstand tussen de achterzijde 
van het apparaat en de muur 
achter het apparaat dient minimaal 
50 mm te bedragen, om contact 
met hete oppervlakken te voorko-
men.
Bij minder ruimte aan de achterzij-
de neemt het energieverbruik van 
het product toe.
Omkeerbare deuren - wanneer 
het noodzakelijk is om de richting 
waarin de deuren openen te 
wijzigen neem dan contact op met 
het Technische Servicecentrum.
Het apparaat alleen activeren als de 
installatie is voltooid.
Wacht minstens twee uur alvorens 
het apparaat in te schakelen, om 
zeker te stellen dat het koelcircuit 
volledig efficiënt is.
Installeer het product niet in de 
buurt van een warmtebron.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWIN-
GEN
Om ervoor te zorgen dat de instal-
latie voldoet aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften moet er 
een multipolaire schakelaar met 
een afstand van minstens 3 mm 
worden gebruikt en moet het 
apparaat geaard worden.
Als de bijgeleverde stekker niet 
geschikt is voor uw stopcontact 
neem dan contact op met een 
erkende monteur.
De stroomkabel moet lang genoeg 

zijn om het apparaat, nadat dit is 
ingebouwd in het meubel, te 
kunnen aansluiten op het stopcon-
tact van de netvoeding. Niet aan de 
stroomkabel trekken.
Vervang een beschadigde stroom-
kabel door een soortgelijk exem-
plaar.
De stroomkabel mag uitsluitend 
vervangen worden door een 
gespecialiseerd monteur, volgens 
de instructies van de fabrikant en in 
overeenstemming met de gelden-
de veiligheidsvoorschriften.
Neem contact op met een erkend 
servicecentrum.
Voor apparaten met een stekker 
dient u, als de steker niet geschikt is 
voor het stopcontact, contact op te 
nemen met een erkende monteur.
Gebruik geen verlengkabels, 
meervoudige stopcontacten of 
adapters.
Gebruik het apparaat niet als het 
netsnoer of de stekker beschadigd 
is, als het apparaat niet goed werkt 
of als het beschadigd of gevallen is. 
Houd het snoer uit de buurt van 
hete oppervlakken.
Als de installatie voltooid is, mogen 
de elektrische onderdelen niet 
meer toegankelijk zijn voor de 
gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met 
vochtige lichaamsdelen en gebruik 
het niet op blote voeten.

REINIGING EN ONDERHOUD
Draag bij reiniging en onderhoud 
beschermende handschoenen.
Het apparaat moet worden losge-
koppeld van het elektriciteitsnet 
voordat u onderhoudswerkzaam-
heden uitvoert.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik op kunststof onderdelen, 
binnen- en deurranden of afdich-
tingen geen schurende of agressie-
ve schoonmaakmiddelen zoals 
ruitensprays, schurende reinigings-
middelen, brandbare vloeistoffen, 
schoonmaakwassen, geconcen-
treerde schoonmaakmiddelen, 
bleekmiddelen en reinigingsmid-
delen die aardolieproducten 
bevatten. Gebruik geen papieren 
handdoeken, schuursponsjes of 
ander hard schoonmaakmateriaal.
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CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat is ontworpen, 
vervaardigd en gedistribueerd in 
overeenstemming met de 
veiligheidsvoorschriften van de 
Europese Richtlijnen:  
LVD 2014 / 35 / EU, EMC 2014 / 30 / EU en 
RoHS 2011/65/EU.

Dit apparaat is ontworpen, 
vervaardigd en gedistribueerd in 
overeenstemming met de 
voorschriften voor Ecodesign en 
Energielabel van de EG-richtlijnen: 
2009 / 125 / EC en 2010 / 30 / EU.

MILIEUTIPS
VERWERKING VAN DE 
VERPAKKING
De verpakking kan volledig 
gerecycled worden, zoals door het 
recyclingssymbool wordt aangegeven 

.
De diverse onderdelen van de 
verpakking mogen daarom niet bij 
het gewone huisvuil worden 
weggegooid, maar moeten worden 
afgevoerd volgens de plaatselijke 
voorschriften.

AFVALVERWERKING VAN 
HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN
Bij het afdanken van het apparaat 
dient u het onbruikbaar te maken 
door de stroomkabel af te snijden en 
de deuren en schappen te 
verwijderen (indien aanwezig), zodat 
kinderen niet in het apparaat kunnen 
klauteren en vast komen te zitten.
Dit apparaat is vervaardigd van 
recyclebaar  of herbruikbaar 
materiaal. Dank het apparaat af in 
overeenstemming met plaatselijke 
milieuvoorschriften voor 
afvalverwerking.
Voor meer informatie over 
behandeling, terugwinning en 
recycling van dit apparaat kunt u 
contact opnemen met uw plaatselijke 
instantie, de vuilnisophaaldienst of de 
winkel waar u dit product hebt 
gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken volgens de Europese 
Richtlijn 2012/19/EU inzake 
Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product 
op de juiste manier als afval wordt 
verwerkt, helpt u mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid te voorkomen, 
die veroorzaakt zouden kunnen 
worden door onjuiste verwerking van 
dit product als afval.

Het symbool  op het product of 
op de begeleidende documentatie 
geeft aan dat dit apparaat niet als 
huishoudelijk afval behandeld mag 
worden, maar dat het ingeleverd 
moet worden bij een speciaal 
inzamelingscentrum voor de recycling 
van elektrische en elektronische 
apparatuur.

TIPS VOOR 
ENERGIEBESPARING
Installeer het apparaat in een droge, 
goed geventileerde ruimte, ver bij 
eventuele warmtebronnen vandaan 
(bijv. radiator, fornuis, etc.) en op een 
plek die niet aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld. Gebruik indien nodig 
een isolatieplaat.
Volg de installatie-instructies om 
voldoende ventilatie te garanderen.
Door onvoldoende ventilatie aan de 
achterzijde van het product neemt 
het energieverbruik toe en neemt de 
koelefficiëntie af.
De binnentemperatuur van het 
apparaat kan beïnvloed worden door 
de omgevingstemperatuur, hoe vaak 
de deur wordt geopend en de plaats 
van het apparaat.

Bij het instellen van de temperatuur 
moet rekening gehouden worden 
met deze factoren.
Beperk het openen van deuren tot 
een minimum. Plaats diepgevroren 
etenswaar die u wilt ontdooien in de 
koelkast. De lage temperatuur van de 
diepgevroren etenswaar koelt de 
etenswaar in de koelkast.
Laat warme gerechten en dranken 
eerst afkoelen voordat ze in het 
apparaat geplaatst worden.
De positionering van de platen in de 
koelkast heeft geen invloed op het 
efficiënte energiegebruik. De 
etenswaar dient zodanig op de platen 
geplaatst te worden om voor 
voldoende luchtcirculatie te zorgen 
(de verschillende etenswaar dient 
elkaar niet te raken en de afstand 
tussen de etenswaar en de 
achterwand moet behouden blijven).
U kunt de opslagcapaciteit voor 
ingevroren etenswaar vergroten door 
opslagmanden en, indien aanwezig, 
de Stop Frost-plaat te verwijderen en 
daarbij een vergelijkbaar 
energieverbruik behouden.
Producten van een hoge 
energieklasse zijn uitgerust met een 
hoogrendementsmotor die langer 
blijft werken, maar een laag 
energieverbruik hebben. Maakt u zich 
dus geen zorgen als de motor langere 
tijd blijft werken.
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