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• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in:

- keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren

- op boerderijen

- in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door

te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van

voedingsmiddelen.

Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw

leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te

worden gesteld.

2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het

koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.

3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden

verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

Alvorens het apparaat te gebruiken

1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . Voor de

verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic

zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een

bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het

merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische

apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,

helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als

huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een

verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te

snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen

kruipen.

Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar

een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar

dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de

behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het

stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje

in het apparaat.

Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft

op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van

het koelcircuit niet beschadigd zijn.

Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas

zit in een hermetisch verzegeld systeem.

Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.

Milieutips
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Conformiteitsverklaring 
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in

overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004

• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en

latere verordeningen vervangt);

- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.

De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende

installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

Milieutips

Indien de desinfecteringsinstructies niet worden nageleefd, kan de hygiënische veiligheid
van het getapte water in gevaar worden gebracht.
• Bij het eerste gebruik van het apparaat en telkens nadat de filter is vervangen, wordt geadviseerd om 9-

14 liter water af te tappen of het water gedurende 6-7 minuten weg te laten stromen (dit hoeft niet

aaneengesloten te gebeuren maar moet wel vóór consumptie plaatsvinden). Tevens moet het ijs dat

gedurende de eerste 24 uur is gemaakt worden weggegooid.

• Als de waterdispenser langer dan 4-5 dagen niet is gebruikt, adviseren wij om het circuit te reinigen door

eerst een liter water af te tappen.

• Zorg ervoor dat uw handen bij het terugplaatsen van de uitneembare watertap (indien aanwezig)

hygiënisch schoon zijn.

• Wij adviseren om voor de periodieke reiniging van de ijsbak of ijslade alleen drinkwater te gebruiken.

• Het filter moet worden vervangen zodra het bedieningspaneel dit aangeeft of nadat het ijs-/

waterdispensersysteem langer dan 30 dagen niet is gebruikt.

• Geadviseerd wordt om bij iedere vervanging van het filter het ijsblokjes- en/of watertapsysteem te

desinfecteren met een desinfecterende oplossing die geschikt is voor materialen die in aanraking komen

met voedsel (op basis van natriumhypochloriet) en die de eigenschappen van de materialen niet aantast,

of gebruik de "Desinfectie-set" die verkrijgbaar is bij de Klantenservice. Spoel het systeem voor gebruik

met minimaal 2 liter water door.

• De onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden vervangen door originele, door

de fabrikant geleverde onderdelen.

• Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de klantenservice.

Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of
waterdispenser (indien aanwezig)
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INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere personen

worden verplaatst en geïnstalleerd.

• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het

apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd

raakt (b.v. parket).

• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de

voedingskabel niet beschadigt.

• Installeer het product niet in de buurt van een

warmtebron.

• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het

apparaat om een goede ventilatie te garanderen of

volg de installatie-instructies.

• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij

van obstakels.

• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de

koelkast niet.

• Installeer het product waterpas op een vloer die het

gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is

voor de afmetingen en het gebruik van het product.

• Plaats het apparaat in een droge en goed

geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om

te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen

de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer

afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het

serienummerplaatje staat aangegeven: het is

mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als

het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten

met een hogere of lagere temperatuur dan het

genoemde bereik.

• Controleer of de spanning op het typeplaatje

overeenkomt met de spanning in uw woning.

• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of

verlengsnoeren.

• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de

bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die

van het vorige apparaat.

• De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd

personeel of door de Klantenservice worden

gewijzigd of vervangen.

• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het

elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit

het stopcontact te halen of via een tweepolige

netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact

is geplaatst.

VEILIGHEID
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of

houders met drijfgassen of brandbare stoffen.

• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen

en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het

apparaat of van andere elektrische huishoudelijke

apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen

kunnen brand of explosies veroorzaken.

• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of

chemische systemen die het ontdooiproces

versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.

• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de

vakken van het apparaat, als hiervoor geen

uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is

gegeven.

• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden

door personen (met inbegrip van kinderen) met

beperkte fysieke, sensorische of mentale

vermogens, of zonder ervaring of kennis van het

apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik

instructies ontvangen van of begeleid worden door

een persoon die verantwoordelijk is voor hun

veiligheid.

• Om het risico te vermijden dat kinderen in de

koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet

worden toegestaan in het product te spelen of zich

erin te verstoppen.

• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen

niet in (niet op alle modellen).

• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de

vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze

ijsbrand kunnen veroorzaken.

GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de

stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of

onderhoudswerkzaamheden begint.

• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers

moeten op een waterleidingnet aangesloten worden

dat uitsluitend drinkwater levert (met een

waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 MPa

(1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of

waterdispensers die niet rechtstreeks op het

waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend

met drinkwater worden gevuld.

• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het

bewaren van verse levensmiddelen en het

vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van

diepvriesproducten, het invriezen van verse

levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat

glazen potten of flessen kunnen barsten.

• Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne

onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden

gesteld, indien bovenstaande adviezen en

voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen.

Klimaatklasse Omg. Temp. (°C) Omg. Temp. (°F)

SN van 10 tot 32 van 50 tot 90

N van 16 tot 32 van 61 tot 90

ST van 16 tot 38 van 61 tot 100

T van 16 tot 43 van 61 tot 110

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
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De apparatuur mag alleen met drinkwater

worden gevoed.

Controleer of de installatie correct uitgevoerd

wordt, met inachtneming van alle aanwijzingen

vermeld in de specifieke installatiegids die bij de

apparatuur wordt geleverd.

De modellen voorzien van een apparaat voor de

productie van ijsblokjes (Ice Maker) vereisen

aansluiting op de waterleiding.

Deze wordt gerealiseerd met de bijgeleverde

watertoevoerslang met ¾” schroefdraad.

De waterleidingdruk moet begrepen zijn tussen

0.05 MPa en 0.5 MPa (tussen 0.5 Bar en 5 Bar).

Andere bedrijfsdrukken kunnen storingen of

lekkage in het hydraulische circuit veroorzaken.

De apparatuur mag alleen met drinkwater worden

gevoed.

Aansluiting op de waterleiding

• Het drievoudige koelsysteem en de efficiënte

scheiding van de interne vakken garanderen de

maximale koelte waardoor de levensmiddelen in

de speciale vakken: koelvak, Dynamic 0° en

freezer optimaal geconserveerd kunnen worden

• Het is bovendien mogelijk, indien gewenst, het

vak dat normaal gebruikt wordt als freezer ook

als koelvak of Dynamic 0°-vak te gebruiken,

waardoor de gebruiksmogelijkheden van het

apparaat aanzienlijk vergroot worden

• Het Dynamic 0°- vak met lage temperatuur en

geregelde luchtvochtigheid maakt de optimale

conservering van verse levensmiddelen, in

omstandigheden van maximale veiligheid,

mogelijk

• De elektronische regeling garandeert dat de door

de gebruiker ingestelde temperaturen en

luchtvochtigheidsniveaus constant blijven

• Dankzij een interactief menu (Menu) kan het

beheer van de functies van het apparaat en de

weergave van de berichten met betrekking tot de

werking aan de eigen wensen worden aangepast

• Optimalisering van het energieverbruik tijdens

vakantieperiodes

• Ruime lades met Soft zelfsluitingssysteem in de

Dynamic 0°-zone

• Ice Maker voor het automatisch maken van

ijsblokjes in de gewenste afmeting (bij enkele

modellen)

• Waterfilter binnenin het koelvak en makkelijk te

vervangen (bij enkele modellen)

• Oppervlakken van roestvrij staal met luxueuze

aluminium afwerking

• Gepatenteerd systeem van scharnieren waarmee

de deuren automatisch gesloten kunnen worden

• Grote externe laden met Soft

zelfsluitingssysteem

• Op speciale plaatsen aangebrachte verlichting

met dubbel ledsysteem

• Systeem ter voorkoming van omkantelen met

beugel voor bevestiging aan de muur.

Belangrijkste kenmerken
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1 Bedieningspaneel met Menu

2 Waterfilter (*)

3 Verplaatsbare schappen

4 Bedieningspaneel 

Dynamic 0°-zone

5 Dynamic 0°-vak met geregelde

luchtvochtigheid (*)

6 Low Temp-laden met

geregelde temperatuur (*)

7 Automatische ijsmaker (*)

8 Temperatuurdisplay

9 Geluidssignalen

10 Ruime deurvakken

11 Innovatieve verlichting

12 Zelfsluitende deuren en laden

13 Vriesvak te veranderen in

koelvak of Dynamic 0°-vak

(werking op 

Multi-temperature)

(*) bij enkele modellen
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Het innovatieve elektronische regelsysteem houdt de temperatuur van de drie vakken constant en geeft

deze weer op het display van het bedieningspaneel; bovendien maakt het de interactie van de gebruiker met

het regelsysteem mogelijk, door middel van de gepersonaliseerde instelling van de verschillende functies

en het verzenden van geluids- en/of visuele boodschappen, indien zich storingen in de werking van het

apparaat zouden voordoen.

Elektronische regeling

Hoofdbedieningspaneel

� Unit

Zorgt voor de volledige uitschakeling en de

inschakeling van het apparaat (hierop langer dan 3

seconden drukken).

� Fridge

Zorgt voor de uitschakeling en inschakeling van alleen

het koelkastcompartiment (hierop langer dan 3

seconden drukken).

� Menu
Zorgt voor toegang tot het menu van de functies van de

apparatuur.

� Up/down Fridge

Door de toetsen Up (omhoog) en Down (omlaag)

lichtjes aan te raken, kan de reeds voor de koelkast

ingestelde temperatuur gewijzigd worden en kan men

zich binnen het interactieve menu verplaatsen.

� Display

Geeft de temperaturen van het koelkast- en het

vriezercompartiment, de datum en de tijd, de Menu

functies en de meldingen weer.

�
Up/Down

(Multi-temperature)

Door de toetsen Up/Down lichtjes aan te raken, kan de

ingestelde temperatuur gewijzigd worden op basis van

het gebruik dat gekozen is (vriezer, koelkast of

Dynamic 0°).

� Enter
Zorgt voor het bevestigen van het wel of niet activeren

van de keuzes die via Menu zijn gemaakt.

� Ice maker
Zorgt voor het in- en uitschakelen van de automatische

ijsproductie.

� Alarm

Knippert om eventuele storingen in de werking aan te

geven, die ook door een geluidssignaal worden gemeld,

dat uitgeschakeld kan worden door de toets lichtjes aan

te raken.
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Bedieningspaneel Dynamic 0°

� Display
Geeft de temperatuur van het Dynamic 0°-

compartiment weer.

� Up/Down

Door de toetsen Up/Down lichtjes aan te raken, kan de

temperatuur die is ingesteld voor het Dynamic 0°-

compartiment gewijzigd worden.

� Dynamic 0°

Zorgt voor de uitschakeling en inschakeling van alleen

het Dynamic 0°-compartiment (hierop langer dan 3

seconden drukken).
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Inschakeling en uitschakeling

Eerste inschakeling
Wanneer de apparatuur op het elektriciteitsnet is

aangesloten maar nog niet ingeschakeld is, wordt

op het display de melding

weergegeven (veiligheidsmelding om te

waarschuwen dat de apparatuur onder spanning

staat), terwijl alle toetsen van het paneel uit zijn.

Druk, om alle compartimenten van de apparatuur in

te schakelen, 3 seconden op de toets Unit .

Uitschakeling Koelkast- en Dynamic 0°-
compartiment
Bij de eerste inschakeling is het TriMode-

compartiment ingesteld voor de Freezer-werking.

Dit compartiment blijft altijd ingeschakeld en kan

alleen worden uitgeschakeld via de volledige

uitschakeling van de apparatuur.

Druk 3 seconden op de toets Unit .

Nieuwe inschakeling
Bedien opnieuw dezelfde toetsen voor de nieuwe

inschakeling.

Het vriezercompartiment blijft altijd ingeschakeld

en kan alleen worden uitgeschakeld via de

volledige uitschakeling van de apparatuur.

Druk 3 seconden op de toets Unit .

Uitschakeling voor langer perioden
Tijdens lange perioden van afwezigheid, wordt

geadviseerd de koelkast uit te schakelen door 3

seconden de toets Unit te bedienen en de

stekker te verwijderen of de meerpolige schakelaar

die de stekker voedt uit te schakelen.

Maak de koelkast volledig leeg, reinig en droog

hem en laat de deuren en laden gedeeltelijk open

om de vorming van onaangename geurtjes te

voorkomen.

Als bij de eerste inschakeling niet het opschrift

Standby, maar andere opschriften verschijnen,

betekent dit dat de apparatuur reeds de

koelprocedure heeft gestart.

In dit geval moeten eventuele geluidssignalen

afgezet worden door de toets Alarm lichtjes

aan te raken. Sluit de deur en wacht tot de

geprogrammeerde temperaturen bereikt

worden.

Tijdens de eerste inschakeling is het tot het

bereiken van de vooraf ingestelde temperatuur

niet mogelijk om het Menu te gebruiken om de

fabrieksinstellingen te wijzigen. Het is echter

mogelijk om meteen de tijd en de datum in te

stellen, parameters die sowieso nodig zijn om

enkele speciale functies te activeren.

Bij elke inschakeling voert de apparatuur een

zelfdiagnose uit die 3 minuten duurt, alvorens

compleet te starten.

Als alleen het koelkastcompartiment of het

Dynamic 0°-compartiment uitschakelt, blijft de

betreffende ventilator zelfstandig werken om de

mogelijke vorming van geuren en schimmels te

voorkomen.

Verwijder, alvorens de apparatuur uit te

schakelen gedurende een lange periode, alle

bewaarde levensmiddelen en laat deuren en

lades open om de vorming van onaangename

geuren en schimmels te voorkomen.
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De temperatuur op basis van de diverse behoeften regelen

Elk model is zorgvuldig getest voordat het de

fabriek verlaat en zodanig afgesteld dat hoge

prestaties en een optimaal verbruik zijn verzekerd.

Gewoonlijk is het dus niet nodig om deze

instellingen te wijzigen.

Maar in geval van bijzondere behoeften, kunnen de

temperaturen als volgt opnieuw worden ingesteld:

Koelkastcompartiment
+2°C t/m +8°C (35.6°F t/m 46.4°F), de aanbevolen

temperatuur is vooraf ingesteld op +5°C (41°F).

Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down 

lichtjes aan.

Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde

temperatuur op het display. Raak de toetsen

opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen

totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Dynamic 0°-compartiment
-2°C t/m +2°C (28.4°F t/m 35.6°F), de aanbevolen

temperatuur is vooraf ingesteld op 0°C (32°F).

Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down 

lichtjes aan.

Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde

temperatuur op het display. Raak de toetsen

opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen

totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Vriezercompartiment (Multi-temperature)
Vriezercompartiment -15°C t/m -22°C (5°F t/m -

7,6°F), de aanbevolen temperatuur is vooraf

ingesteld op -18° (0°F).

Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down 

lichtjes aan.

Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde

temperatuur op het display. Raak de toetsen

opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen

totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Indien het compartiment gebruikt wordt als

koelkastcompartiment of als Dynamic 0°-

compartiment (Multi-temperature functie), zullen

de aanbevolen en vooraf ingestelde temperaturen

de temperaturen zijn die met de betreffende

compartimenten overeenkomen.

De weergegeven temperatuur kan iets afwijken

van de ingestelde temperatuur, wegens het

continu openen van deuren of inbrengen van

voedsel op kamertemperatuur of in grote

hoeveelheden.

Er kunnen 6 tot 12 uur nodig zijn om de

geselecteerde temperatuur te bereiken.

Activering van de Ice Maker

De toets Ice Maker op het

hoofdbedieningspaneel zorgt voor activering

van de automatische ijsmaker.

Wanneer deze in werking is, is de toets verlicht.

Controleer, alvorens de Ice Maker voor de eerste

keer te activeren, of het waterfilterelement

geïnstalleerd is en voer een spoeling van het

hydraulische circuit uit.

Bedien hiervoor de toetsen Enter en Ice

Maker .

Na enkele minuten kan de Ice Maker geactiveerd

worden.

Activeer de Ice Maker niet als de apparatuur

niet op de waterleiding is aangesloten.

Een ingebouwd controlesysteem geeft informatie via lichtsignalen of tekstmeldingen op het display.

Een informatiemelding wordt altijd met een vast brandende tekst weergegeven en een storingsmelding met

een knipperende tekst. Het geluidssignaal dat enkele storingsmeldingen vergezelt, kan afgezet worden door

de toets Alarm op het hoofdbedieningspaneel aan te raken.

De lijst van storingsmeldingen is achterin deze handleiding opgenomen.

Informatie en storingen op het display
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Personalisatie en instelling taal

Het is mogelijk de werking van uw apparaat aan

uw eigen wensen aan te passen om het geschikt te

maken voor de verschillende gebruikswensen, door

de belangrijkste parameters (Setting) opnieuw in te

stellen of door het inschakelen van speciale

functies (Functions).

De functies worden op het hoofddisplay

weergegeven door de toets Access . aan te

raken. Met de toetsen Up/Down kunnen

de beschikbare functies worden doorlopen, die

geselecteerd worden door de toets Enter aan

te raken; het display zal de huidige status van de

functie weergeven.

Men kan zich ook met behulp van de toetsen

Up/Down binnen de geselecteerde functie

verplaatsen, door deze te activeren of te

deactiveren, door de toets Enter aan te raken.

Zodra de functie bevestigd is, zal het display

automatisch het hoofdmenu weergeven om andere

functies te kunnen kiezen. Op elk moment kan men

naar de vorige keuze terugkeren met behulp van de

toets Access .

De taal van de meldingen die op het display

verschijnen kan als volgt worden ingesteld: Open

het menu door de toets Access aan

te raken, selecteer m.b.v. de toetsen Up/Down

Settings (Instellingen),

en bevestig vervolgens met de toets Enter .

Selecteer de functie Language (Taal) en de

gewenste taal.

Om ongewenste wijziging van de instellingen te

voorkomen, blokkeert het toetsenbord

automatisch na het verstrijken van een bepaalde

periode en verschijnt op het display de melding

“keypad locked”.

Druk, om het toetsenbord weer te activeren,

gelijktijdig op de toetsen Access en Up/

Down gedurende minstens 3 seconden.
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Selecteer, om de speciale functies te gebruiken, de toets Menu en open via de toets Up/Down het

menu en bevestig de keuze .

Shopping Fridge
De functie verlaagt de koelkasttemperatuur naar +2°C (35,6°F) gedurende 12 uur, om een snellere koeling

van pas gekochte en net opgeborgen voedingsmiddelen toe te staan.

Na deze periode van 12 uur schakelt de functie zicht automatisch uit, met herstel van de eerder ingestelde

temperatuur.

Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.

Activeren

Deactiveren

Om de activering vooraf te programmeren

Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden.

Vacation Fridge
De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien een aanmerkelijke

energiebesparing wordt verkregen) brengt de temperatuur van het koelkastcompartiment op +14°C

(57.2°F). De duur van de functie kan geprogrammeerd worden of de functie kan handmatig uitgeschakeld

worden bij terugkomst na een periode van afwezigheid.

De functie blijft actief, ook als tijdens de periode van afwezigheid een langdurige stroomonderbreking

mocht optreden.

Activeren

Uitschakelen bij terugkomst van vakantie

De duur programmeren

Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.

Speciale functies die via het Menu geactiveerd kunnen worden
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Shopping TriMode
De functie moet ingeschakeld worden: minstens 24 uur voordat voedsel op kamertemperatuur in het Multi-

temperature compartiment wordt gedaan, of enkele uren eerder voordat reeds bevroren levensmiddelen die

een lichte temperatuurstijging hebben ondergaan worden ingebracht.

De functie schakelt automatisch uit bij het verstrijken van de geprogrammeerde werkingsperiode.

Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.

Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden. Er kan 1 tot 12 uur

vooraf geprogrammeerd worden.

Activeren

Deactiveren

Om de activering vooraf te programmeren

Vacation TriMode
De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien een aanmerkelijke

energiebesparing wordt verkregen) brengt de temperatuur van het Multi-temperature-compartiment op 

- 18°C (46.4°F) als het compartiment als vriezer is ingesteld en op +14°C (57.2°F) als het compartiment als

koelkast is ingesteld.

De functie is niet activeerbaar als het compartiment als Dynamic 0° is ingesteld.

De functie blijft actief, ook al er een langere periode van stroomonderbreking optreedt.

Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.

Activeren

Uitschakelen bij terugkomst van vakantie

De duur programmeren



Bottle Cooler
De functie kan geactiveerd worden wanneer dranken in korte tijd gekoeld moeten worden, door ze in het

vriezercompartiment te doen.

Er kan een koeltijd van 1 tot 45 minuten geselecteerd worden.

Een geluidssignaal zal het bereiken van de optimale temperatuur melden.

Nadat de flessen zijn uitgenomen, moet het geluidssignaal afgezet worden door de toets Alarm .

Activeren

Deactiveren

De duur programmeren

Ice Maker
Met de functie Ice Maker kan de grootte van de ijsblokjes gekozen worden, door te kiezen uit Large

(basisinstelling) en Medium, en kan de functie SuperIce geactiveerd worden, die de hoeveelheid

geproduceerd ijs verhoogt. De functie SuperIce wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.

Om grote ijsblokjes te verkrijgen

Om middelgrote ijsblokjes te verkrijgen

De functie SuperIce activeren

Deactiveren

16
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Sabbath Mode (optie)
De functie zorgt voor inachtneming van enkele religieuze gebruiken die voorschrijven dat de werking van

de apparatuur niet beïnvloedt mag worden door het openen van de deuren (de thermostaatwerking, de

binnenverlichting en de productie van ijs zijn uitgeschakeld).

Activeren

Deactiveren

Waterfilter
De functie View Status zorgt voor de exacte weergave van de hoeveelheid gefiltreerd water, in liters, en de

tijd die resteert totdat het filter volledig uitgewerkt is.

De dagen en de liters die resteren totdat het filter volledig uitgewerkt is worden aangegeven.

De toestand van het filter controleren

Reset Filter
De functie Reset Filter stelt de telling van de hoeveelheid gefiltreerd water en de verstreken tijd sinds de

laatste vervanging terug op nul. De telling moet bij elke vervanging van het filterelement teruggesteld

worden op nul. 30 dagen na het verschijnen van de waarschuwingsmelding om het waterfilterelement te

vervangen (‘Replace Filter Cartridge’), wordt de productie van ijs onderbroken en geeft het display de

melding ‘No Water’ weer. Om opnieuw de productie van ijs te activeren, moet de telling van de

hoeveelheid gefiltreerd water gereset worden met de functie Reset Filter.

De telling van het gefiltreerde water resetten

Bypass Filter
Deze functie wordt geactiveerd wanneer het niet nodig is om het water te filtreren omdat men reeds over

water van goede kwaliteit uit de waterleiding beschikt.

De Bypass van het filter activeren

De Bypass van het filter deactiveren
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Handmatige reiniging waterfilter
Als de productie van ijs langere tijd uitgeschakeld blijft, wordt het watercircuit automatisch gespoeld.

Soms kan in speciale gevallen handmatig worden ingegrepen om een extra reiniging uit te voeren.

Handmatige reiniging van het filter

Plaats het ijsbakje of een geschikte bak op correcte wijze onder de Ice Maker om het water op te

vangen en sluit de lade weer.

Was het bakje na afloop.

Selecteer de toets Menu en kies via de toets Up/Down 

TriMode Options
Het vriezercompartiment kan indien nodig als koelkast- of als Dynamic 0°-compartiment functioneren, en

dus met geschikte temperaturen voor deze compartimenten werken.

De functie Fridge kiezen

De functie Dynamic 0° kiezen

De functie Freezer herstellen

Default Setting
Biedt de mogelijkheid om de basisinstellingen die in de fabriek zijn ingesteld te herstellen, door later

gemaakte wijzigingen te annuleren.

De basisafstellingen herstellen

LET OP: Als u herstellen van de “basisinstellingen” je moet activeren de keuze van de werking van het

compartiment Multi-temperature indien zij voorheen ingesteld als koelkast of Dynamic 0°.

Basisinstellingen van het Menu
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Set Date
Het display zal de datum weergeven als dd:mm:yy (dag:maand:jaar), gg zal knipperen. Wijzig de instelling

met de toetsen Up/Down bevestig met Enter om naar de volgende instelling te gaan; bij de

bevestiging van het jaar zal de datum ingesteld zijn.

De datum instellen

Show Date
Met deze functie kan de weergave van de datum op het display in- of uitgeschakeld worden.

De datum activeren

De datum deactiveren

Set Time
Het display geeft het uur en de minuten als hh:mm weer en met hh: knipperend.

Met de toetsen Up/Down kan de instelling gewijzigd worden die vervolgens bevestigd wordt met de

toets Enter om naar de volgende instelling te gaan; bij de bevestiging van de mm: is de tijd ingesteld.

De tijd instellen

Set 12/24
Met deze functie kiest men voor weergave met 12 of met 24 uur.

Weergave 12 h instellen

Weergave 24 h instellen



Show Time
Met deze functie kan de permanente weergave van de tijd op het display in- of uitgeschakeld worden.

De permanente tijd activeren

De permanente tijd deactiveren

Language
Zorgt voor keuze van de taal waarin de meldingen op het display worden weergegeven.

Italiaans

Engels

Frans

Duits

Spaans

Set °C/°F
Deze functie zorgt voor weergave van de tijd in graden Celsius of in graden Fahrenheit. Gewoonlijk is de

apparatuur ingesteld voor weergave in graden Celsius.

Graden Celsius instellen

Graden Fahrenheit instellen

20
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Interne uitrusting (plaatsing, afstelling, verwijdering)

Dynamic 0° lade
Deze wordt eenvoudig op de schuifrails geplaatst.

• om de lade te verwijderen, deze opheffen en

uitnemen.

Multi-temperature lade
De Multi-temperature lade wordt op dezelfde

manier als de Dynamic 0° lade verwijderd, na de

twee bevestigingsschroeven te hebben losgedraaid.

• om de onderste lade te verwijderen, de vier

bevestigingsknoppen losdraaien.

IJsbakje
Is in de bovenste lade van het vriezercompartiment

geplaatst

• na verwijdering, controleren of het weer correct

geplaatst wordt.

Kom nooit met handen of vingers in de buurt

van de Ice Maker wanneer deze werkt.
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Activering en gebruik van de Ice Maker

Activeer de Ice Maker na installatie van de

apparatuur door de toets Ice Maker te

bedienen.

Er zijn 12 tot 24 uur nodig voordat de automatische

ijsproductie wordt verkregen. De productie is 10

ijsblokjes per cyclus, terwijl 24 uur uit 10 cycli

bestaat.

Het rendement van het apparaat hangt af van de in

de vriezer ingestelde temperatuur, de

kamertemperatuur en de frequentie waarmee de

deuren worden geopend. Als de koelkast wordt

ingeschakeld zonder dat hij op de waterleiding is

aangesloten, controleer dan of de Ice Maker is

uitgeschakeld met de betreffende toets .

De Ice Maker produceert ijs tot het bakje vol is en

stopt automatisch wanneer het maximum

toegestane niveau wordt bereikt.

Met de functie SuperIce, kan de hoeveelheid ijs

geproduceerd in 24 uur verhoogd worden, terwijl

met de functie Set Cube Size de grootte van de

geproduceerde ijsblokjes gekozen kan worden.

De Ice Maker kan ongeveer 100 ijsblokjes binnen

24 uur produceren.

Als het ijs niet wordt gebruikt is het raadzaam

om regelmatig het ijs lade leeg eenmaal per 8-10

dagen.

Als het ijs niet vaak wordt gebruikt, verliezen de

ijsblokjes hun helderheid, gaan vreemd smaken

en worden kleiner van formaat.

Het is normaal dat sommige ijsblokjes aan

elkaar vastkleven.

De Ice Maker schakelt automatisch uit als de

Vacation functie wordt geactiveerd.

Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt

ingeschakeld, wordt geadviseerd om de eerste

volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen.

Als de apparatuur langer dan een maand

uitgeschakeld is gebleven, wordt geadviseerd een

spoelcyclus van het waterfilter uit te voeren.

Als het nodig mocht zijn om de hoofdkraan te

sluiten, schakel dan eerst de Ice Maker uit via

het VertigoAccess menu.

Hebben de ijsblokjes een rare geur?
Ijs is een poreus materiaal dat geuren kan

absorberen uit de omgeving.

Ijsblokjes die al een langere tijd in de ijsblokje

container zitten, absorberen geuren, plakken aan

elkaar en worden langzaam kleiner.

Wij raden aan om de blokjes weg te gooien als ze

raar ruiken.

Andere middelen voor het voorkomen van geuren:

• De ijsblokjes container moet af en toe gereinigd

worden met warm water.

Zet de Ice Maker uit voor u deze schoonmaakt.

De ijsblokjes container schoonmaken met water

en een klein beetje niet-aggresieve zeep.

• Controleer of er niks in de vriezer ligt wat

bedorven is. Alle geurende levensmiddelen

dienen grondig te worden verpakt of opgeslagen

in luchtdichte containers om geurtjes te

voorkomen

• Het water filter kan worden vervangen in

sommige modellen

• In sommige gevallen is het noodzakelijk de

watertoevoer te controleren in verband met

geurtjes.

Werkingsgeluiden
Normale bedrijfsgeluiden
• Gebrom: de compressor loopt en de ventilator

van het ventilatiesysteem

• Geborrel, gebruis of gekolk: het koelmiddel

stroomt door de leidingen.

• Geklik: de compressor wordt in- of

uitgeschakeld.

• Gerommel: de ijsblokjes worden in de container

geleegd.

Opmerking: het apparaat wordt gevoed door twee

onafhankelijke compressoren. Het is dus normaal

dat er altijd een van twee compressoren in bedrijf

is.

Belangrijk: Leg nooit flessen of levensmiddelen

in het ijsblokjes-reservoir om ze snel te laten

koelen. Dan blokkeerd de Ice Maker en kan

daardoor beschadigd raken
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Waterfilter

Het waterfilter garandeert een prima kwaliteit van

het water voor de productie van ijsblokjes, voor een

hoeveelheid van max. 3000 liter en een

maximumperiode van 6 maanden.

Rechts op het bovenste bedieningspaneel kan de

gebruikstoestand van het filter gecontroleerd

worden: wanneer de streepjeszone volledig verlicht

is, is het filter zojuist vervangen; als alleen de witte

zone verlicht is, geeft dit aan dat de filtercapaciteit

onder 20% is gezakt. Wanneer het filter volledig is

uitgewerkt, verschijnt de melding ‘Replace Filter

Cartridge’ op het display.

Vervanging van het filter
Het filter bevindt zich opzij in het

koelkastcompartiment, aan de kant van de

deurscharnieren, en wordt afgeschermd door een

klepje. Schakel, alvorens het filter te vervangen, de

Ice Maker uit door op de betreffende knop te

drukken. Open vervolgens het Menu en selecteer

de functie “Manual Clean”. Verwijder aan het einde

van de spoelcyclus het water uit het ijsbakje en

droog het af. Druk op het voorste gedeelte van de

klep om hem te openen en draai voorzichtig het

filterelement een kwart slag linksom tot het uit zijn

zitting loskomt. Het is normaal dat een kleine

hoeveelheid water naar buiten komt. Verwijder de

dop van het nieuwe element en breng het in zijn

zitting in door het een kwart slag rechtsom te

draaien totdat het vastzit, maar zonder te forceren.

Verlichting

Om een optimaal binnenzicht toe te staan, is een

led-systeem voorzien dat rechtstreeks diverse zones

van het koelkastcompartiment, de Dynamic 0°-

laden en de vriezerlade verlicht.

Bij sommige modellen is bovendien een extern

nachtverlichtingssysteem aan de onderkant van de

apparatuur aanwezig.

In geval van storingen en/of defecten van het

verlichtingssysteem moet men zich uitsluitend tot

de technische servicedienst.
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Multi-temperature compartiment

Om volledig gebruik maken van de capaciteit van

het Multi-temperature compartiment:

• Verwijder de lade

• Verwijder de bovenste lade

Algemene aanwijzingen

Uw apparaat is ontworpen om constante

temperaturen en geschikte luchtvochtigheidniveaus

te garanderen in alle vakken. Bovendien zorgt het

dubbele koelsysteem ervoor dat ingevroren

levensmiddelen of het ijs de geur van verse

levensmiddelen niet opnemen en dat de in het

koelvak aanwezige luchtvochtigheid niet bevriest

en daardoor ijsaanslag vormt. Om al uw

levensmiddelen goed te conserveren is het echter

niet voldoende een uitstekende koelkast te hebben,

het is ook noodzakelijk te regels te kennen voor de

juiste conservering van levensmiddelen.

Houd er rekening mee dat de kenmerken van alle

voedingsmiddelen onvermijdelijk veranderen met

het verstrijken van de tijd.

Hun verandering begint veel eerder dan de

consumptie, aangezien ze talrijke micro-

organismen bevatten die zich vermenigvuldigen en

bederf veroorzaken. Dit proces verloopt langzamer

door de conserveringstemperatuur en de

vochtigheidsconditie in de gaten te houden.

Wij raden u dus aan om de volgende aanwijzingen

op te volgen die u zullen helpen om uw koelkast-

vriezer op de meest rationele en veilige manier te

gebruiken en al uw voedsel langdurig en op de best

mogelijke wijze te conserveren.

Houd er rekening mee dat de Dynamic 0°-zone de

zone is die de beste conservering van vers,

bederfelijk voedsel toestaat, aangezien de

gemiddelde temperatuur op 0°C (32°F) of lager

wordt gehouden.

Controleer regelmatig of alle voedingsmiddelen

zich in perfecte staat van conservering bevinden.

Het is dikwijls vrij duidelijk wanneer een

voedingsmiddel bedorven is, omdat het gaat

schimmelen, een onaangename geur afgeeft en er

onaangenaam begint uit te zien. Er zijn echter

gevallen waarin deze toestand niet zo duidelijk is.

Als u denkt dat een voedingsmiddel te lang

bewaard is gebleven en dus bedorven kan zijn,

consumeert u het dan niet en proeft u ook niet om

te controleren, ook al lijkt het u nog goed, omdat

de bacteriën die het bederf van voedsel

veroorzaken de oorzaak van vergiftiging of ziekten

kunnen zijn.

Als u twijfelt, gooit u het voedsel dan weg.

Koelkast

+2°C t/m +8 °C

(35,6°F t/m 46,4°F)

Dynamic 0°
-2° t/m +2 °C

(28,4°F t/m 35,6°F)

Multi-temperature

instelbaar als

Koelkast

Dynamic 0°

Vriezer
-15°C t/m -22 °C

(5°F t/m -7,6°F)

Koelkast

+2°C t/m +8 °C

(35,6°F t/m 46,4°F)

Low Temp

Multi-temperature

instelbaar als

Koelkast

Dynamic 0°

Vriezer
-15°C t/m -22 °C

(5°F t/m -7,6°F)
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Hoe een goede kwaliteit van het te consumeren voedsel te behouden

Wanneer u boodschappen doet
Neem altijd de volgende voorzorgen in acht:

• Doe pakjes met rauw vlees, vis of kip/kalkoen in

plastic zakjes zodat ze niet op het overige voedsel

druppelen.

• Koop vlees, kip/kalkoen en vis op het laatst. Laat

ze niet in een warme auto achter nadat u

boodschappen hebt gedaan. Bewaar een koelzak in

uw auto en gebruik deze in geval van zeer hoge

temperaturen of langdurige ritten.

• Controleer de productie- en houdbaarheidsdata op

de voedingsmiddelen om er zeker van te zijn dat ze

vers zijn.

• Let bijzonder op wanneer u vers voedsel koopt en

koop uitsluitend een hoeveelheid die u in 1 à 2

dagen kunt consumeren.

• Laat warm voedsel minstens twee uur op

kamertemperatuur alvorens het in de koelkast te

doen.

Wanneer u het voedsel opbergt
Controleer de koeltemperaturen in de verschillende

compartimenten op het bedieningspaneel:

• De temperatuur van de koelkast moet 8°C (46,4°F)

of minder bedragen en de temperatuur van de

vriezer moet -18°C (0°F) zijn.

• Volg de aanbevelingen m.b.t. conserveringstijden

en -temperaturen die in de hierna afgedrukte

tabellen zijn aangegeven.

• Houd rauw vlees, vis en kip/kalkoen gescheiden

van het overige voedsel en voorkom druppelen.

Wanneer u het voedsel opbergt
• Wanneer u vlees, vis of kip/kalkoen opbergt, laat

het dan in de oorspronkelijke verpakking, als deze

tenminste niet gescheurd of geperforeerd is.

Herhaaldelijke hantering kan voor bacteriën in dit

soort voedsel zorgen.

• Om in de vriezer te conserveren, is het goede zaak

om speciale bakjes voor de vriezer, plastic zakjes

of aluminiumfolie op speciale vriezerbakjes te

gebruiken, als u het voedingsmiddel langer dan

twee maanden denkt te conserveren.

Dit beperkt de uitdroging en het verlies van

kwaliteit tot een minimum.

• Dateer en label de pakjes.

• Om voedingsmiddelen in de koelkast te

conserveren, wikkelt u ze in folie of doet u ze in

plastic bakjes of in vacuümbakjes om te

voorkomen dat ze uitdrogen. Breng altijd de datum

op de pakjes of bakjes aan.

• Let op dat u de voedingsmiddelen correct op de

leggers legt, en wel zodanig dat ze niet de

openingen voor de koude luchtcirculatie binnen het

compartiment afdekken.

Wanneer u voedsel bereidt
• Was alles dat in contact met de voedingsmiddelen

is geweest

• Was zorgvuldig de handen vóór en na elk contact

met de voedingsmiddelen.

• Steriliseer de bakjes, het bestek en het keukengerei

dat in contact is gekomen met vlees, vis en

kip/kalkoen.

• Steriliseer elke week de sponsjes waarmee u de

vaat wast.

• Gebruik plastic handschoenen als u problemen met

uw handen hebt.

• Ontdooi de voedingsmiddelen in de koelkast of in

de magnetron en niet buiten de koelkast op het

keukenblad. Als u de voedingsmiddelen in de

magnetron laat ontdooien, bereidt u ze dan meteen.

• Laat voedingsmiddelen uitsluitend in de koelkast

marineren

• Spoel vis en kip/kalkoen alvorens ze te bereiden.

• Voorkom contaminatie tijdens het bereiden van

gerechten.

Houd rauw vlees, vis en kip/kalkoen en hun

vloeistoffen uit de buurt van ander voedsel.

• Gebruik niet hetzelfde oppervlak en hetzelfde

keukengerei om vlees, vis, kip/kalkoen en groenten

te bereiden.

• Houd uw plastic of houten hakborden en

snijplanken perfect schoon.

• Was ze met heet water en zeep en spoel ze met een

verdunde desinfecterende oplossing.

Wanneer u uw voedsel kookt
• Proef geen rauw of gedeeltelijk gekookt vlees,

kip/kalkoen, vis en eieren.

• Bereid het vlees op een temperatuur van 75°C

(167°F) of hoger.

Gebruik voor stukken vlees met een dikte van meer

dan 5 cm een vleesthermometer om de temperatuur

te controleren. Om te bekijken of dunnere stukken

gaar zijn, moet gecontroleerd worden of de kleur

van het vleessap helder maar niet roze is.

• Als u nog niet helemaal ontdooid vlees bereidt,

moeten de bereidingstijden met anderhalf worden

vermenigvuldigd.

• Houd er rekening mee dat in de oven gebraden

vlees en kip/kalkoen een temperatuur van minstens

160°C (320°F) vereist.

• Bereid eiwit en eigeel tot ze goed gekookt zijn.

• Gebruik niet dezelfde recipiënten die rauw of

gedeeltelijk gekookt ei hebben bevat.

• Als uw oven of magnetron voorzien is van een

sonde voor de controle van de temperatuur, gebruik

deze dan.



Wanneer restjes overblijven
• Bewaar de resten in de koelkast of in de vriezer in

kleine afgedekte bakjes. Controleer of ze zijn

afgekoeld voordat u ze in de koelkast zet. Laat

minstens 2 uur na de bereiding verstrijken en

controleer of er een goede luchtcirculatie rondom

het bakje verzekerd is, zodat het voedsel snel kan

afkoelen.

• Dateer de zakjes/pakjes met restjes en consumeer

ze binnen de conserveringsperiode.

• Dek af en verwarm restjes alvorens ze op te

dienen.

• Breng sauzen en soepen aan de kook. Eet andere

restjes pas na ze verwarmd te hebben tot een

temperatuur van minstens 75°C (167°F).

• Als u denkt dat het voedsel bedorven is, gooi het

dan weg. Als u twijfels hebt, gooi het dan weg.

Wanneer er een hoge luchtvochtigheid aanwezig is

in de omgeving of in de voedingsmiddelen die in de

Dynamic 0° lade liggen, dan is het mogelijk dat er

ijsvorming optreedt op de bodem in het Dynamic

0° compartiment (als de temperatuur tussen de 0 °

en -2 ° ligt).

Dit is normaal en is vanwege de hoge

luchtvochtigheid in het Dynamic 0° compartiment;

hoge luchtvochtigheid gecombineerd met lage

temperaturen is wat voedingsmiddelen juist lang

goed houdt.

Water of ijs kan vanzelf verdwijnen wanneer de

luchtvochtigheid omlaag gaat, ook is het mogelijk

om het water te verwijderen met een handdoek.

Als er een dun laagje ijs heeft gevormd, stelt u de

temperatuur van het Fresco compartiment +2 °

hoger in en na een dag kunt u het ijs verwijderen

zonder de complete koelkast te ontdooien.

Indien de ijslaag dikker is, kan het noodzakelijk

zijn om het Dynamic 0° compartiment volledig te

ontdooien.

Tips voor een goede conservering van vers voedsel

Groente
Was de groente in koud water en droog goed af.

Doe de groente in vacuümbakjes, plastic bakjes of geperforeerde zakjes.

Fruit

Was en droog het verse fruit.

Doe sterk geurend fruit in plastic zakjes. Fruit moet in het Dynamic 0° -compartiment

met lage vochtigheid worden gelegd.

Verpakt vlees

Leg het in de koelkast in de originele verpakking.

Wikkel het overblijvende voedsel na het openen in hermetisch gesloten plastic zakjes

of aluminiumfolie.

Vers vlees, vis en

kip/kalkoen

Verwijder de originele verpakking, doe ze in plastic zakjes of speciale bakjes en doe ze

onmiddellijk in de koelkast.

Eieren

Doe de eieren, zonder ze te wassen, in hun karton of speciale bakje.

Controleer de houdbaarheidsdatum en consumeer ze sowieso binnen twee weken na

aanschaf.

Melk, room en

verse kaas

Deze worden in hun oorspronkelijke gesloten verpakking bewaard.

Plaats ze op de leggers van de koelkast en consumeer ze binnen 5 dagen.

Kazen

Deze worden in hun oorspronkelijke verpakking bewaard.

Wikkel ze, als ze eenmaal geopend zijn, in hermetisch gesloten plastic zakjes of

aluminiumfolie.

Restjes
Laat ze afkoelen en dek ze hermetisch af met aluminiumfolie of doe ze in hermetisch

gesloten bakjes die uitdroging en afgifte van geuren voorkomen.
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Vers voedsel Conserveringszone Tijden

Rauw vlees

Groot stuk Dynamic 0°-compartiment 4 dagen

Biefstukken, kip/kalkoen en wild Dynamic 0°-compartiment 3 dagen

Gehakt Dynamic 0°-compartiment 1-2 dagen

Carpaccio Dynamic 0°-compartiment meteen

Gekookt vlees

Gekookt en gebraden vlees Koelkastcompartiment 2 dagen

Vleesragout Koelkastcompartiment 6 dagen

Vis

Rauwe en gekookte vis Dynamic 0°-compartiment 2 dagen

Overig

Dunne en dikke soepen en bouillon Koelkastcompartiment 2 dagen

Pasta Koelkastcompartiment 2 dagen

Open vleeswaren Dynamic 0°-compartiment 3 dagen

Verse kazen Dynamic 0°-compartiment 2-3 dagen

Goed beschermde gerijpte kazen Koelkastcompartiment enkele maanden

Eieren (vers en niet gewassen) Koelkastcompartiment 2 weken

Open blikken Koelkastcompartiment 2-3 dagen

Rauwe groente (in geperforeerde zakjes) Dynamic 0°-compartiment 1 week

Aanbevolen tijden voor de conservering van het voedsel

Tips voor een goede conservering van diepvriesvoedsel

Diepvriesvoedsel

Doe het voedsel in speciale plastic diepvrieszakjes.

Deze zakjes mogen noch lucht, noch vocht binnenlaten. Ontdooid vlees mag niet

opnieuw diepgevroren worden.

IJs

De substantie van het ijs hangt af van de hoeveelheid room die het bevat.

Meestal heeft ijs van goede kwaliteit een hoog gehalte aan room, dus in de vriezer is

een zeer lage temperatuur nodig om de substantie van het ijs te behouden. IJs dat

weinig substantie heeft, wijst dus niet altijd op een temperatuurprobleem.

Wanneer na langdurige stroomuitval de stroom

weer terugkeert, geeft een geluidssignaal aan dat

de temperatuur van de koelkast de drempel

voor een correcte conserveringstemperatuur

heeft overschreden, terwijl de displays een

minuut lang de hoogste temperaturen weergeven

die in de compartimenten zijn gemeten: dit om

de gebruiker in staat te stellen om te beslissen

hoe hij het geconserveerde voedsel het beste kan

gebruiken.

Na een minuut hervatten de displays hun

normale werking, terwijl de toets Alarm 

blijft knipperen; als de toets Alarm lichtjes

wordt aangeraakt, kunnen opnieuw de

geregistreerde hoogste temperaturen worden

bekeken.
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Diepgevroren voedsel Conserveringszone Tijden

Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees Vriezercompartiment (biefstukken) 6-12 maanden

Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees Vriezercompartiment (vlees met bot) 4-6 maanden

Gehakt rundervlees Vriezercompartiment 1-2 maanden

Varkensvlees Vriezercompartiment (zonder bot) 4-6 maanden

Varkensvlees Vriezercompartiment (met bot) 2-3 maanden

Gehakt varkensvlees Vriezercompartiment 1-2 maanden

Vleesrestjes Vriezercompartiment 2-3 maanden

Hele kip en kalkoen Vriezercompartiment 8-12 maanden

Gans, eend en parelhoen Vriezercompartiment 4-8 maanden

Vis Vriezercompartiment 1-2 maanden

Schaaldieren Vriezercompartiment 2-3 maanden

Gekookt voedsel Vriezercompartiment 1-2 maanden

Groente Vriezercompartiment 8-12 maanden

Fruit Vriezercompartiment 6-12 maanden

Taart, gebak en toetjes Vriezercompartiment 2-3 maanden

Aanbevolen tijden voor de conservering van het voedsel

Verzorging en reiniging

Gebruik voor het reinigen van de stalen delen de

microvezeldoek en het speciale sponsje uit de kit

die bij de apparatuur geleverd is.

Volg met de doek en het sponsje altijd de richting

van de satinering van het staal.

Gebruik af en toe de licht bevochtigde

microvezeldoek om de glans van het staal te

herstellen.

Gebruik het sponsje niet op aluminium onderdelen

zoals bijvoorbeeld de handgrepen en de profielen

van de glazen leggers.

Met name de interne en externe ventilatieopeningen

van de apparatuur moeten vrij van verstoppingen

worden gehouden.

Volg aandachtig de gedetailleerde aanwijzingen

die u in de bijgeleverde kit aantreft en gebruik in

geen geval schurende of metalen producten want

die kunnen de gesatineerde afwerking van de

apparatuur blijvend krassen en beschadigen.

Voordat het apparaat gereinigd wordt, moet het

van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.

Zorg ervoor dat het koelcircuit op geen enkele

manier beschadigd wordt.
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Reinig alle inwendige en verwijderbare delen door

ze te wassen met een oplossing van lauw water, een

heel klein beetje afwasmiddel en een snufje

natriumcarbonaat.

Spoel en droog onmiddellijk af.

Men adviseert op geen mechanische

gereedschappen of andere middelen te gebruiken

om het ontdooiingsproces te versnellen.

Gebruik geen water op de elektrische

onderdelen, de lichten en de bedieningspanelen.

Breng de koude glazen onderdelen niet in

contact met kokend water.

Was geen enkel onderdeel van de koelkast in de

afwasmachine, omdat dit op onherstelbare wijze

beschadigd of vervormd kan raken.

Achter het voorste ventilatierooster (dat in het

onderste deel van het apparaat zit) bevindt zich een

filter van sponsachtig materiaal dat het

ventilatiesysteem beschermd tegen stof. Gebruik

om het schoon te maken een stofzuiger met een

zachte borstel op maximum zuigvermogen, ga

hiermee over de openingen van het rooster.

Indien er sprake is van erg veel stof, kan het

ventilatierooster verwijderd worden, zodat het filter

grondiger gereinigd kan worden. Controleer bij die

gelegenheid ook de toestand van de condensor met

vinnen en maak hem, indien nodig, schoon.

Ga als volgt te werk:

• Schakel het apparaat uit door ongeveer 3

seconden op de toets Unit op het

hoofdbedieningspaneel te drukken.

• Draai de schroeven van het rooster die op de

sokkel zitten los en verwijder het rooster.

• Maak, met de stofzuiger, het rooster en het filter

grondig schoon.

• Wacht ongeveer 30 minuten zodat de condensor

de omgevingstemperatuur kan bereiken.

• Maak de condensor grondig schoon van alle

stofophoping, zoals aangegeven in de afbeelding

en let erop dat u hem niet beschadigt.

• Start het apparaat weer door nogmaals gedurende

ongeveer 3 seconden op de toets Unit te

drukken.

De ribben van de condensator zijn scherp,

gebruik dus geschikte beschermmiddelen voor

de handen en de armen om de condensator op

veilige manier te reinigen.

Interne reiniging

Reiniging ventilatierooster, filter en condensor
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Gids voor het oplossen van problemen

Als u storingen in de werking van uw apparatuur mocht constateren, gebruikt u dan eerst deze gids alvorens de

servicedienst te bellen: deze gids kan u helpen het probleem zelf op te lossen of geeft belangrijke informatie die aan

de servicedienst doorgegeven moet worden om een snellere en efficiëntere service te garanderen.

Melding “Call Service” Een probleem betreffende de werking wordt gewoonlijk op het display weergegeven.

Problemen die niet door de gebruiker opgelost kunnen worden, worden gemeld via

een storingscode en de melding “Call Service”.

De koelkast of de vriezer

werken niet

Is de apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet?

Komt er stroom bij het stopcontact?

Is de toets Unit geactiveerd?

Koelkast of vriezer warmer

dan normaal

Meldt het display een storingscode?

Is de temperatuur correct afgesteld?

Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven?

Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht?

De apparatuur blijft

gedurende lange tijd werken

Houd er rekening mee dat op zeer warme dagen en bij hoge temperaturen het normaal

is dat de compressor langdurig blijft werken.

Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven?

Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht?

Controleer of de deuren goed gesloten zijn en of het voedsel of de recipiënten niet een

perfecte sluiting hinderen.

Men hoort vreemde

geluiden

Het is normaal dat er geluiden worden gehoord die verband houden met de werking

van de ventilatoren of de compressoren of tijdens het ontdooien. Het geluid kan ook

geaccentueerd worden door de plaatsing van de apparatuur en de omliggende

omgeving.

Vorming van condens

binnen en buiten de

koelkast

Als het klimaat zeer vochtig is, is het normaal dat een beetje condens verschijnt. Het

openen van de deur of de laden gedurende langere tijd kan bijdragen aan de vorming

van condens.

Controleer in elk geval of de deuren altijd perfect gesloten zijn.

De koelkast of de vriezer

vertoont rijp of ijs

Hebt u de deuren gedurende langere tijd open gelaten?

Sluiten de deuren niet perfect?

Neem contact op met de installateur als de deuren niet perfect sluiten.

Indien er rijp of ijs in het Dynamic 0°-compartiment wordt gevormd wegens het

frequent en langdurig openen van deuren, schakel dan een bepaalde tijd de Dynamic

0°-functie uit m.b.v. de betreffende knop op het bedieningspaneel. Wacht tot de rijp of

het ijs smelt, verwijder de lade en droog de wanden en de bodem van het vak.

Er komen onaangename

geuren uit de koelkast

Reinig de apparatuur volledig volgens de aanwijzingen.

Sluit alle voedingsmiddel hermetisch af. Conserveer het voedsel niet gedurende lange

perioden.

De deur gaat moeilijk open De apparatuur is voor een hermetische sluiting ontworpen.

Wanneer de deur dicht is, kan een vacuümsituatie optreden: in dit geval moet enkele

seconden gewacht worden tot de druk weer in evenwicht komt, alvorens de deur te

openen.

De ijsmaker werkt niet Controleer of de Ice Maker is ingeschakeld (toets Ice Maker brandt).

Druk op de toets om hem in te schakelen.

Controleer of de apparatuur op de waterleiding is aangesloten.



Melding op het display Beschrijving storing

Power Failure!! Langdurige stroomonderbreking

de apparatuur start automatisch weer op en meldt de hoogst geregistreerde

temperaturen

Door Fridge OPEN Koelkastdeur open

de melding verschijnt een minuut na het openen van de deur

Multi-temperature OPEN Vriezerdeur open

de melding verschijnt een minuut na het openen van de deur

No Water Geen water

meldt dat het filter niet vervangen is of na vervanging niet gereset is

Replace filter Waterfilter vervangen

de melding verschijnt wanneer nog 20% van de werkingsduur van het filter

overblijft

Fridge too warm Koelkast te warm

zie de gids voor het oplossen van problemen

Fridge too cold Koelkast te koud

wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de

klantendienst

Fresco too warm Dynamic 0°-compartement te warm

zie de gids voor het oplossen van problemen

Fresco too cold Dynamic 0°-compartement te koud

wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de

klantendienst

Multi-temperature too warm Vriezer te warm

zie de gids voor het oplossen van problemen

Multi-temperature too cold Vriezer te koud

wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de

klantendienst

Error Code... Storingscode

neem contact op met de klantendienst

De ijsmaker produceert

geen grote hoeveelheden ijs

De ijsproductie bedraagt gemiddeld 10 ijsblokjes per twee uur.

Het ijs bevriest als één blok Als het ijs niet frequent wordt gebruikt, is het mogelijk dat het tot één blok bevriest.

Het is raadzaam het ijsblok te verwijderen en het bakje opnieuw te laten vullen.

Het ijs heeft een vreemde

smaak of kleur

Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de

eerste volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen.

Het kan nodig zijn om het filterelement te vervangen, vooral als de koelkast langer

dan een maand uitgeschakeld is geweest of als het element langer dan zes maanden

niet vervangen is.

Neem eventueel contact op met een loodgieter of een expert van

waterbehandelingssystemen om te controleren of het probleem niet aan het

leidingwater ligt.

Storingsindicaties die op het display kunnen verschijnen
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Voordat u contact opneemt met de

klantenservice KitchenAid:

1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie

"Storingen opsporen").

2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het

ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,

schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de

handeling na een uur.

3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze

klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

• de aard van de storing

• het model

• het servicenummer (nummer achter het woord

SERVICE op het typeplaatje binnenin het

apparaat)

• uw volledige adres

• uw telefoonnummer

Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door

onze klantenservice wordt niet beschouwd als

een ingreep die onder de garantie valt.

Klantenservice
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Kaart van het Menu - Functions

Shopping Fridge Off

Shopping ON/OFF

Shopping Fridge Shopping Fridge On

Shopping Time Set Hours: 1

Vacation Fridge Off

Vacation ON/OFF

Vacation Fridge Vacation Fridge On

Vacation Time Set Hours: 1

Shopping TriMode Off

Shopping ON/OFF

Shopping TriMode Shopping TriMode On

Shopping Time Set Hours: 1

Vacation TriMode Off

Vacation ON/OFF

Vacation TriMode Vacation TriMode On

Vacation Time Set Hours: 1

FUNCTIONS

Set Cooling Time Set Time: 20 min

Bottle Cooler Bottle Cooler Off

Cooler ON/OFF

Bottle Cooler On

Set Cube Size Size: LARGE

Ice Maker Super Ice Off

Super Ice ON/OFF

Super Ice On

Set Sabbath Mode
Sabbath Mode Off

Sabbath Mode On

Status Filter

View Status

Reset Filter Bypass Filter Off

Water Filter Bypass Filter

Manual Clean Bypass Filter On
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Kaart van het Menu - Settings

Freezer

TriMode Options Fresco

Fridge

Default Setting Enter to Confirm

Set Date DATE: 01-01-2009

Date DATE: 01-01-2009 On

Show Date

DATE: 01-01-2009 Off

Set Time TIME: 01:01

TIME: 01:01 On

SETTINGS Time Show Time

TIME: 01:01 Off

Set: 24

Set View

Set: 12

italiano

english

Language français

deutsch

español

Set °C

Set °C/°F

Set °F
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