
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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This story begins with 
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which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
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become a delicious 
art creation.

We danken u voor uw keuze van



4

Snelgids
DANK U WEL 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.

Koelkastcompartiment
1. Bedieningspaneel
2. LED-lampje
3. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter*
4. Glasplaat
5. “Haute Cuisine” (verfijnde kookkunst)*
6. Laden voor Snack en Delicate*
7. Uitneembaar “Sliding tray“*
8. Dynamic 0° lade
9. Groente- en fruitlade
10. Typeplaatje (aan de zijkant van de fruit- en 

groentelade)
11. Eierhouder*
12. Deurvakken
13. Flessenrek*

Diepvriescompartiment
14. Stop Frost*
15. Bovenste lade (gedeelte voor opslag van 

ingevroren en diepgevroren etenswaar en 
voor invriezen)

16. Middelste en onderste lade (gedeelte 
voor opslag van ingevroren en 
diepgevroren etenswaar)

17. IJsbakje

Eerste gebruik
Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. 
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De 
ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.
Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor 
een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren 
op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal 
afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de 
geluidsalarmen uit te schakelen.

Productonderdelen en kenmerken

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
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Let op: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.
Kenmerken en technische informatie kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Gematigde zone
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, 
boter, jam
Koelzone
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
Koudste zone
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
Fruit & groentelade
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* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Bedieningspaneel

Fresh Control (Versheidcontrole)
Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De 
functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator 
tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

Antibacterieel filter* 
Haal het filter uit de doos die zich in de fruit - en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de 
ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

Aan/Stand-by 
Druk 3 seconden op de toets  om het apparaat uit te schakelen (in de standbymodus lichten twee streepjes op 
het display op). Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.
Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Temperatuurdisplay
Het display kan afwisselend de temperatuur van het koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8° C) of de 
temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) weergeven.
Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling 
tegen te gaan.

Temperatuur koelvak
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets .

Fast Cool (Snel koelen) 
ZIE DE SNELGIDS VOOR INHOUD
Aanbevolen instellingen: +4 °C
Druk op de toets  alvorens een grote hoeveelheid vers voedsel in het koelkastcompartiment te plaatsen.
Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven. De functie wordt na 6 uur 
automatisch uitgeschakeld, of handmatig worden uitgeschakeld door op de toets  te drukken.

Het geluidsalarm uitschakelen  
Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

Temperatuur diepvriescompartiment
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets .
ZIE DE SNELGIDS VOOR INHOUD
Aanbevolen instellingen: -18 °C

Fast Freeze (Snelv,5ries) 
Druk op de toets  24 uren alvorens grote hoeveelheden in te vriezen voedsel in het diepvriesgedeelte te 
plaatsen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden. De functie wordt na 48 uur 
automatisch uitgeschakeld, of ze kan handmatig worden uitgeschakeld door de toets  nogmaals in te drukken.
Opmerking: Voorkom direct contact tussen verse etenswaar en reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te 
optimaliseren kunt u de laden wegnemen en de etenswaar direct op de bodem van het vak leggen.

Vacation (Vakantiemodus) 
U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk 3 seconden lang op de toets  om de 
functie in te schakelen. Op de display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (+12 °C) 
weergegeven en het symbool brandt. Na het activeren van de functie verwijdert u de etenswaar uit het 
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koelkastcompartiment en houd u beide deuren gesloten - de koelkast zal een geschikte temperatuur 
aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. De vriezer behoudt echter de 
ingestelde temperatuur. Druk 3 seconden op de toets om de functie uit te schakelen.

Koelkastcompartiment
Ventilator*
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd 
wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator is standaard ingeschakeld. U kunt de ventilator aan/
uitschakelen door 3 seconden op Fast Freeze (snelvries) en Freezer (vriezer)  te drukken. Het displaylampje 
knippert en het geluidsalarm gaat een enkele maal af als de ventilator AAN staat of het displaylampje knippert 
en het geluidsalarm gaat twee maal af als de ventilator UIT staat. Als de omgevingstemperatuur hoger is 
dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om 
te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal 
energieverbruik worden verkregen.
Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer 
gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

Lade en “Sliding tray” (uitneembaar schap) verwijderen

21

1 2

21 1

Dynamic 0°*
De lade is speciaal bedoeld om een lage temperatuur te behouden om vers voedsel langer te bewaren 
(bijvoorbeeld verse pasta, zure room, pesto/saus, zelfgemaakte bereidingen, banketbakkersroom, pudding, 
roomkaas, vleeswaren, desserts, vlees en vis).
De temperatuur in de lade ligt tussen +3 °C en -2 °C. Voor de correcte werking van de lade mag de optie 
Vacation (vakantiemodus) niet geselecteerd zijn.

Humidity Control (Vochtregelaar)*
Keuzeschakelaar van vochtigheidsgraad 
in fruit & groentelade: verschuif 
de keuzeschakelaar om de juiste 
vochtigheidsgraad af te stellen om 
het voedsel dat u erin opslaat zo goed 
mogelijk te conserveren.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
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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.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Lichtsysteem (afhankelijk van model)
Dit product bevat 4 lichtbronnen 
aan de zijkant van energie-
efficiëntieklasse F en een lichtbron 
bovenin van energieklasse G

Algemene informatie
De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is 
aangegeven in deze snelgids.
Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en 
minder energie verbruiken.

Afdanken
Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, 
om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten

Diepvriescompartiment
IJsblokjes*
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment.
Gebruik nooit puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.
De hoeveelheid verse etenswaar die in 12 en 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het 
typeplaatje.
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