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Snelgids
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN  
KITCHENAID PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren 
op www.kitchenaid.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 
u het apparaat aansluit op het stopcontact, begint het automatisch te werken. Na het inschakelen van het 
apparaat dient u 4 à 6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een gemiddeld gevulde koelkast 
is bereikt.
!! Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water 
en bicarbonaat..
1. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de binnenverlichting wordt ingeschakeld.
2. Draai de knop voor TEMPERATUURINSTELLING naar een gemiddelde waarde. Na enkele uren kunt u 

etenswaren in de koelkast plaatsen.

De temperatuur instellen
De temperatuur in het koelcompartiment wordt automatisch geregeld, afhankelijk van de positie van de 
thermostaatknop.

1 = warmste  MAX = koudste
We adviseren echter een gemiddelde waarde.
Het "koelmechanisme" van de koelkast is netjes weggewerkt in de achterwand van het compartiment om 
meer ruimte te creëren. De achterwand kan bedekt zijn met een laagje ijs of met waterdruppels, afhankelijk 
van de werking van de compressor (actief of gepauzeerd). Dit is geen reden tot bezorgdheid; de koelkast 
werkt normaal.
Als de knop voor TEMPERATUURINSTELLING op een hoge waarde is ingesteld, er grote hoeveelheden 
voedsel in de koelkast aanwezig zijn en de omgevingstemperatuur buiten de koelkast hoog is, zal het 
apparaat te lang in werking zijn. Dit kan leiden tot een grote ijsafzetting en hoog energieverbruik; dit kunt 
u tegengaan door de knop op een lagere temperatuurwaarde te draaien (de ijsaanslag wordt automatisch 
verwijderd).

Het potentieel van de koelkast optimaal benutten
•	 Gebruik de knop voor TEMPERATUURINSTELLING om de temperatuur in te stellen (zie Lade-

onderdelen en kenmerken).
•	 Plaats alleen koud of lauw, maar geen heet voedsel in het compartiment (zie Veiligheidsinstructies).
•	 Bedenk dat gekookt voedsel niet langer duurt dan rauw voedsel.
•	 Sla geen vloeistoffen op in open containers. Ze verhogen de vochtigheidsgraad in de koelkast en 

veroorzaken condensvorming.

Voedselhygiëne
1. Verwijder alle externe papieren/kartonnen verpakkingen en andere wikkels van gekochte etenswaren. 

Deze kunnen zorgen voor bacteriën of vuil in uw koelkast.
2. Voorkom dat etenswaren (vooral etenswaren die snel bederven of een sterke geur hebben) elkaar 

raken; dat vermindert het gevaar van contaminatie door kiemen of bacteriën en de verspreiding van 
sterke geuren in de koelkast.

3. Sla uw etenswaren zodanig op dat lucht zich er vrij tussen kan bewegen.
4. Houd de binnenkant van de koelkast schoon, zonder hierbij oxidatiemiddelen of schuurmiddelen te 

gebruiken.
5. Verwijder alle etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen uit de koelkast.
6. Alle etenswaren die snel bederven (zachte kaas, rauwe vis, vlees, etc.) moeten, om goed te worden 

geconserveerd, in de koudste zone van het koelvak worden bewaard: in de onderste lade links, waar de 
temperatuurindicator zich bevindt.



5

• Aantallen en/of positie kunnen verschillen.
* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Lade-onderdelen en kenmerken
Algemeen overzicht
De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op verschillende koelkastmodellen. De schetsen 
zijn mogelijk geen exacte voorstelling van het apparaat dat u heeft gekocht. Voor complexere kenmerken 
raadpleegt u de volgende pagina's.

PROFESSIONELE 
containers•

Doos voor 
VEELVOUDIG GEBRUIK 
met EIERHOUDER en  
BOTERSCHAAL*

FLESSENREK 
compartiment

TEMPERATUURREGELING

GROENTEN- en 
FRUITbakWIJNZONE

Accessoires
Doos voor VEELVOUDIG GEBRUIK: De doos is bovenin het compartiment 
bevestigd en werd ontworpen om verschillende etenswaren lange tijd te 
conserveren (bijv. eieren, boter of voedsel in kleine containers); hij voorkomt dat 
voedselgeuren in de koelkast doordringen.

WIJNZONE: Dit speciale accessoire is bovenin het compartiment bevestigd 
en	werd	ontworpen	om	tot	drie	wijnflessen	te	bevatten	zonder	extra	ruimte	in	
te nemen. Flessen kunnen in de WIJNZONE geplaatst worden wanneer het 
openstaat; wanneer het compartiment gesloten is, neemt het slechts een ruimte 
van drie centimeter in de koelkast in.

GROENTENBAKKEN: Twee praktische groentenbakken bevinden zich in het 
bovenste compartiment. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen uitgenomen 
worden om ze op het werkblad te plaatsen of om ze af te wassen.

PROFESSIONELE containers: Twee professionele containers (met deksels) 
bevinden zich in het onderste compartiment. Ze werden ontworpen om vlees, kaas 
of vis op te slaan.

FLESSENREKcompartiment : De speciale roestvaste stalen roosters in het 
onderste	compartiment	kunnen	twee	flessen	in	een	stabiele	stand	houden.
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TEMPERATUUR*: Controlelampje: Voor het vaststellen van de koelste plek in de koelkast.
1. Controleer of er duidelijk “OK” op het lampje verschijnt (zie schets).

2. Als het woord "OK" niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is: zet de knop van de 
KOELKASTWERKING in een hogere positie (kouder) en wacht ongeveer 10 uur tot de temperatuur 
stabiel is.

3. Controleer het controlelampje opnieuw: Stel zo nodig opnieuw af volgens de stap hierboven. 
Als er grote hoeveelheden voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend, 
is het normaal dat het lampje geen “OK” aangeeft. Wacht ten minste 10 uur voordat de knop 
KOELKASTWERKING naar een hogere instelling wordt gezet.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Hints en Tips
Ontdooien van het apparaat
De koelkast heeft een automatische ontdooifunctie: water wordt naar de 
achterkant van het apparaat geleid via een speciaal uitgangskanaaltje 
(zie afbeelding). Hier wordt de warmte die wordt geproduceerd door de 
compressor gebruikt om het water te verdampen. Het is bijgevolg niet 
nodig om de koelkast manueel te ontdooien. Het uitgangskanaaltje moet 
evenwel regelmatig worden schoongemaakt om het water gemakkelijk te 
laten uitstromen.

Schimmel en nare luchtjes voorkomen
•	 De opening is gemaakt van geurloze, hygiënische materialen. Om de 

koelkast geurloos en vlekkeloos te houden moet het voedsel altijd goed afgedekt of afgesloten 
worden.

•	 Als u het apparaat lange tijd wenst uit te zetten, maakt u de binnenkant schoon en laat u de 
deuren openstaan.

De gloeilamp* vervangen
Om de gloeilamp in het koelkastcompartiment te vervangen trekt u de 
stekker uit het stopcontact. Volg de onderstaande instructies.
U bereikt de gloeilamp door de afdekplaat te verwijderen zoals getoond op 
de schets. Vervang de lamp door een gelijkaardige lamp, met een vermogen 
dat binnen het bereik aangeduid op de afdekplaat ligt (max 10W).

Reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of 
onderhoudswerkzaamheden begint.
Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon 
met licht ontvlambare vloeistoffen.
Gebruik geen stoomreinigers.
De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen 
op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.
Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water en een 
neutraal schoonmaakmiddel dat bedoeld is voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast.



7

Probleemoplossing
Alvorens contact op te nemen met het Klantenservicecentrum:
Start het apparaat opnieuw op om te kijken of het probleem op die manier verdwijnt. Doe dit zo nodig 
opnieuw na een uur tijd.

Als het probleem aanhoudt, raden we u aan om contact op te nemen met een Erkend technisch servicecenter.
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.

Storingen: Mogelijke oorzaken/oplossingen:
De binnenverlichting gaat niet aan. •	 De stekker zit niet (goed) in het stopcontact. Er kan ook 

sprake zijn van een stroomstoring in uw huis.

De koelkast koelt niet goed. •	 De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn 
beschadigd.

•	 De deuren worden te vaak geopend.

•	 De knop voor TEMPERATUURINSTELLING staat niet in 
de juiste positie.

•	 De koelkast is te vol.

Het voedsel in de koelkast begint 
te bevriezen.

•	 De knop voor TEMPERATUURINSTELLING staat niet in 
de juiste positie.

De motor werkt onafgebroken. •	 De deur wordt niet goed gesloten of wordt herhaaldelijk 
geopend.

•	 De omgevingstemperatuur is zeer hoog.

•	 De ijslaag is dikker dan 2-3 mm (zie Hints en tips ).

Het apparaat maakt veel geluid. •	 Het apparaat is niet op een horizontaal oppervlak 
geïnstalleerd (zie Installatie).

•	 Het apparaat is geïnstalleerd tussen kasten die trillen en 
geluid maken.

•	 Het interne koelmiddel maakt een zacht geluid ook 
wanneer de compressor uitstaat. Dit is geen defect, dit 
is normaal.

Er ligt water onderin de koelkast. •	 Het uitgangskanaaltje van het water is verstopt (zie Hints 
en Tips)

Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.
Daar vindt u ook meer nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten 
gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtstbijgelegen kookschool van 
KitchenAid.
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