
NLSnelle Referentiegids

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN 
BAUKNECHT PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op 
www.bauknecht.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. 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.

BEDIENINGSPANEEL
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1. Temperatuurdisplay
2. Shock Freeze*
3. Het geluidsalarm/black-outalarm 

uitschakelen
4. Diepvriestemperatuur - Fast Freeze 

(Snelvries)/Vriescontrole
5. Eco Night-functie
6. Aan/Stand-by

 AAN/STAND-BY
Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In 

de stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. 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
Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online 
gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

  HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN
Druk kort op de toets   om het geluidsalarm uit te schakelen.

 BLACK-OUTALARM 
Dit alarm wordt geactiveerd in het geval van een langdurige 

stroomuitval, waardoor de temperatuur in het vriesvak gestegen is. 
Het rode controlelampje knippert en er wordt een geluidssignaal 
geactiveerd, dat actief zal blijven totdat de deur wordt gesloten. De 
temperatuurlampjes van het vriesvak kunnen gaan knipperen. Druk op 
de toets "Alarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen 

. Als het diepvriescompartiment nog niet de temperatuur voor het 
optimaal bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm 
geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten 
het voedsel controleren.

TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de 
“Freezer” (vriezer)-knop.
Aanbevolen instellingen:
Diepvriescompartiment: -18 °C

 FAST FREEZE (SNELVRIES)
Druk gedurende 3 seconden op de “Freezer” -knop 24 uur 

vooraleer grote hoeveelheden voedsel in het diepvriesvak te doen. 
Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram  branden.
De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig 
worden uitgeschakeld door 3 seconden op de “Freezer” (vriezer)-knop te 
drukken.

Opmerking: voorkom dat verse etenswaar in contact komt met reeds 
ingevroren etenswaar. De laden kunnen worden verwijderd en het voedsel 
kan rechtstreeks op de bodem van het vak worden geplaatst om de 
koelsnelheid te optimaliseren.

 VRIESCONTROLE
"Vriescontrole" is een geavanceerde technologie die 

temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een 
minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem. Vriesbrand wordt 
tot 50% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit 
en kleur. Om de functie "Vriescontrole" in of uit te schakelen, drukt u 

op de toets "Vriescontrole" . De functie werkt naar behoren in een 
vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C en -24°C. Wanneer de functie 
is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een 
warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld 
op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is 
ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het 
werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer 
"Fast freeze" is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole " afgeremd 
totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

 SHOCK FREEZE
Het "Shock Freeze"-vak is specifiek ontworpen om zeer snel 

maximaal 2 kg verse levensmiddelen in te vriezen. Zorg ervoor dat er 
minimaal 12 uur voorbij zijn gegaan sinds de laatste keer dat de "Shock 
Freeze"- functie werd ingeschakeld (als dit het geval is). Activeer de functie 
niet vaker dan eenmaal per 12 uur. Zorg ervoor dat de "Fast Freeze"-
functie niet actief is. Schakel de "Shock Freeze"-functie in door de knop 
op het bedieningspaneel kort aan te raken: het symbool gaat branden 
en de ventilatoren aan de onderkant van het vak gaan draaien. Leg de 
in te vriezen levensmiddelen in het vak, een paar centimeter (min. 2 cm) 
van de ventilatoren op de bodem van het vak vandaan. Om de maximale 
invriessnelheid te bereiken wordt aanbevolen de "Shock Freeze"-functie 
niet uit te schakelen tot deze automatisch gedeactiveerd wordt.

 FUNCTIE "ECO NIGHT"
Met de functie "Eco Night" kunt u het energieverbruik van het 

apparaat concentreren tijdens daluren (gewoonlijk 's nachts), wanneer 
energie in grote hoeveelheden beschikbaar is en minder kost dan 
overdag (alleen in bepaalde landen - met een systeem met meerdere 
tarieven op basis van piek- en daluren - vraag naar de tarieven bij uw 
energiemaatschappij). Om de functie te activeren drukt u op de toets "Eco 
Night" op het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het 
specifieke tarievenschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 
22:00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer 
het LED-lampje AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Nadat u de functie 
heeft ingeschakeld begint het apparaat het energieverbruik automatisch 
aan te passen aan het tijdstip, d.w.z. verbruikt het meer energie 's nachts 
dan overdag.
Belangrijk: Voor een goede werking moet de functie dag en nacht 
ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld totdat deze uitgeschakeld 
wordt (het zal ook worden uitgeschakeld bij een black-out of wanneer 
het apparaat wordt uitgezet). Om de functie uit te schakelen opnieuw 
op de knop drukken. Wanneer het LED-lampje UIT gaat is de functie niet 
ingeschakeld.

Opmerking: het stroomverbruik van het apparaat staat aangegeven met 
de functie "Eco Night" uitgeschakeld.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
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* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

OPSLAAN VAN VERSE ETENSWAAR
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Legenda

LADEN VRIESVAK

LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(Max koelzone)
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte 
levensmiddelen

DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Invriezen van verse levensmiddelen
1. Het wordt aanbevolen de temperatuur kouder in te stellen of Fast Freeze/

Fast Cool* te selecteren minstens vier uur vooraleer het voedsel uit het 
diepvriescompartiment te halen, om de bewaartijd in de ontdooiingsfase 
te verlengen.

2. Om het compartiment te ontdooien, trekt u de stekker uit het stopcontact 
en verwijdert u de laden. Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. 
Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt 
geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment 
te leggen en regelmatig uit te wringen. 

3. Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en 
zorgvuldig droog.

4. Schakel het apparaat weer in en berg de levensmiddelen er weer in op. 
Zie de procedure hieronder om ijs van het STOP FROST*-accessoire te 
verwijderen.

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 een bepaalde periode kan worden 
ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.
De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg 
ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.

Lichtsysteem (afhankelijk van model)

Dit product bevat een lichtbron van energie-
efficiëntieklasse G

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant 
van energie-efficiëntieklasse F

Dit product bevat een lichtbron van energie-
efficiëntieklasse G

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant 
van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron 
bovenin van energieklasse G

Dit product bevat een lichtbron bovenin van 
energie-efficiëntieklasse 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.

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. 



PROBLEEMOPLOSSING
Wat moet u doen als... Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het bedieningspaneel is 
uitgeschakeld, het apparaat 
werkt niet.

Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-
by staan.
Er kan een probleem zijn met de 
stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na 
of:
• er geen stroomstoring is;
• de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele 

polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de 
schakelaar voorziet het apparaat van spanning);

• de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen 
correct werken;

• de voedingskabel niet is beschadigd.

Het interieurlampje werkt 
niet.

Het lampje moet mogelijk vervangen 
worden.

Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische 
Servicecentrum.

Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-
by staan.

Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.

De voorste rand van het 
apparaat, bij de afdichtingen 
van de deur, is heet.

Dit is geen defect. Hierdoor wordt de 
vorming van condens voorkomen.

Een oplossing is niet nodig.

Het rode symbool   
knippert en er wordt een 
geluidssignaal geactiveerd.

Alarm deur open
Het alarm wordt geactiveerd wanneer 
de deur van de koelkast- en/of 
diepvriescompartimenten langere tijd 
open blijft.

Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.

Het rode symbool  
knippert, er wordt een 
geluidssignaal geactiveerd 
en het symbool  wordt 
geactiveerd.

Alarm stroomstoring
Dit alarm wordt geactiveerd bij 
een langdurige stroomstoring 
waardoor de temperatuur in het 
diepvriescompartiment is toegenomen.

Opmerking: u kunt geen andere 
temperatuur voor het product instellen 
voordat het blackout-alarm gedeactiveerd 
is.

Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de 
temperatuur in het temperatuurdisplay te controleren, want die komt 
overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het 
diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de toets “Geluidsalarm 
uitschakelen” om het geluidssignaal uit te schakelen.
Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuurdisplay weer de 
ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog niet 
de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft bereikt, 
kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment geactiveerd 
worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment). Controleer de 
staat van de etenswaar voor consumptie.

Het rode pictogram   
brandt (zonder te knipperen), 
er wordt een geluidssignaal 
geactiveerd en het 
temperatuurdisplay van de 
diepvries knippert.

Temperatuuralarm 
diepvriescompartiment
Het temperatuuralarm van het 
diepvriescompartiment duidt aan dat 
het compartiment niet de optimale 
temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: 
wanneer het apparaat voor het eerst 
wordt gebruikt, na ontdooien en/of 
reinigen, bij het invriezen van grote 
hoeveelheden etenswaar of wanneer de 
diepvries niet goed sluit.

Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop 
“Geluidsalarm uitschakelen” (het temperatuurdisplay stopt met 
knipperen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het rode 
symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met het Technische 
Servicecentrum als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment 
blijft klinken.

Het rode   symbool 
knippert, er wordt een 
geluidssignaal geactiveerd en 
de letter "F" knippert op het 
display.

Storingsalarm
Het alarm duidt een storing in een 
technische component aan.

Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de 
toets “Geluidsalarm uitschakelen” om het geluidssignaal uit te schakelen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt 
u vinden:
• Op onze website docs.bauknecht.eu en parts - selfservice . whirlpool . com
• Gebruik makend van de QR Code
• Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact 

neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.
De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het 
label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op https://eprel.
ec.europa.eu.

400011617915


