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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•	 WAARSCHUWING:	om	gevaar	als	gevolg	van	
instabiliteit	te	voorkomen,	moet	de	positionering	of	
bevestiging	van	het	apparaat	worden	uitgevoerd	
volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.

•	 WAARSCHUWING: houd	de	ventilatieopeningen	
van	het	apparaat	vrij	van	obstakels.

•	 WAARSCHUWING: beschadig	de	
koelcircuitleidingen	van	het	apparaat	niet.

•	 WAARSCHUWING: Gebruik	geen	mechanische,	
elektrische	of	chemische	middelen	behalve	de	
middelen	aanbevolen	door	de	fabrikant	om	het	
ontdooiproces	te	versnellen.

•	 WAARSCHUWING: Gebruik	of	plaats	
geen	elektrische	apparaten	binnenin	de	
apparaatcompartimenten	indien	deze	niet	het	
type	zijn	dat	uitdrukkelijk	is	goedgekeurd	door	de	
Fabrikant.	

•	 WAARSCHUWING: ijsmakers	en/of	
waterdispensers	die	niet	rechtstreeks	op	
het	waterleidingnet	zijn	aangesloten,	mogen	
uitsluitend	met	drinkwater	worden	gevuld.

Informatie: Dit	apparaat	bevat	geen	CFC's.	Het	
koelcircuit	bevat	R134a	(HFC)	of	R600a	(HC)	
(raadpleeg	het	typeplaatje	binnenin	het	apparaat).
•	 Apparaten	met	Isobutaan	(R600a):	isobutaan	is	
een	natuurlijk	gas	zonder	impact	op	het	milieu,	
maar	het	is	brandbaar.	Zorg	er	daarom	voor	dat	
de	koelcircuitleidingen	niet	beschadigd	raken.	
Let	vooral	op	beschadigde	leidingen	die	tot	het	
leegraken	van	het	koelcircuit	leiden.

•	 Dit	product	bevat	mogelijk	fluorhoudende	
broeikasgassen	onder	het	Kyoto	Protocol;	
het	koelgas	zit	binnenin	een	hermetisch	
afgesloten	systeem.	Koelgas:	R134a	heeft	een	
aardopwarmingspotentieel	(GWP)	van	1.300.

•	 C-pentaan	wordt	gebruikt	als	blaasmiddel	in	het	
isolatieschuim	en	is	een	licht	ontvlambaar	gas.	Ga	
zorgvuldig	te	werk	bij	het	weggooien.

•	 Dit	apparaat	is	bedoeld	voor	gebruik	in	
huishoudelijke	en	gelijkaardige	toepassingen	
zoals

	 -		personeelskeukens	in	winkels,	kantoren	en	
overige	werkomgevingen;

	 -		cottages	en	door	klanten	in	hotels,	motels	en	
andere	residentiële	omgevingen;

	 -		bed-	and	breakfast	omgevingen;	
	 -		catering	en	soortgelijke	non-retail	toepassingen	

•	 Bewaar	geen	explosieve	stoffen	zoals	
aerosolspuitbussen	met	een	ontvlambaar	drijfgas	
in	dit	apparaat.

•	 Dit	apparaat	mag	worden	gebruikt	door	kinderen	
vanaf	8	jaar	en	door	personen	met	verminderde	
fysieke,	sensorische	of	mentale	vermogens	of	
gebrek	aan	ervaring	en	kennis,	indien	ze	onder	
toezicht	staan	of	instructies	hebben	ontvangen	
over	het	gebruik	van	het	apparaat	en	de	mogelijke	
gevaren	ervan	begrijpen.	

•	 Reiniging	en	gebruikersonderhoud	mogen	niet	
door	kinderen	zonder	toezicht	worden	uitgevoerd.

•	 Laat	kinderen	niet	spelen	met	of	zich	verstoppen	
binnenin	het	apparaat	om	het	risico	te	vermijden	
dat	kinderen	vast	komen	te	zitten	en	verstikken.

•	 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	conform	de	nationale	
veiligheidsnormen.

•	 Steek	de	stekker	van	het	apparaat	in	een	
geaard	stopcontact:	het	apparaat	moet	correct	
worden	aangesloten	op	een	goedgekeurd	
aardingssysteem.

•	 Gebruik	voor	de	aansluiting	geen	meervoudige	
contactdozen	of	verlengsnoeren.

•	 Zorg	er	tijdens	de	installatie	voor	dat	het	apparaat	
het	netsnoer	niet	beschadigt.

•	 Trek	niet	aan	het	netsnoer.
•	 Het	apparaat	moet	gehanteerd	en	geïnstalleerd	
worden	door	twee	of	meer	personen.

•	 Om	gevaar	te	voorkomen,	moeten	installatie	
en	onderhoud,	inclusief	vervanging	van	het	
netsnoer,	worden	uitgevoerd	door	gekwalificeerd	
personeel	aan	de	hand	van	de	aanwijzingen	
van	de	fabrikant	en	conform	de	lokaal	geldende	
veiligheidsvoorschriften.	Repareer	of	vervang	
geen	enkel	onderdeel	van	het	apparaat,	
behalve	als	dit	expliciet	aangegeven	wordt	in	de	
gebruikershandleiding.
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MILIEUTIPS

1. Verpakking
De	verpakkingsmaterialen	zijn	100%	recyclebaar	
en	zijn	gemerkt	met	het	recyclingsymbool	 .	Leef	
de	plaatselijke	afvalverwerkingsreglementen	na.	
Bewaar	het	verpakkingsmateriaal	(plastic	zakken,	
polystyreen	enz.)	buiten	bereik	van	kinderen;	het	
kan	een	bron	van	gevaar	vormen.

2. Slopen/afdanken
Het	apparaat	is	vervaardigd	van	recyclebaar	
materiaal.
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	apparaat	
op	de	juiste	manier	wordt	afgedankt,	helpt	u	
mogelijk	schadelijke	gevolgen	voor	het	milieu	en	de	
gezondheid	te	voorkomen.

Het	symbool	 	op	het	product	of	op	de	
begeleidende	documentatie	geeft	aan	dat	dit	
apparaat	niet	als	huishoudelijk	afval	behandeld	mag	
worden,	maar	dat	het	ingeleverd	moet	worden	bij	
een	speciaal	inzamelingscentrum	voor	de	recycling	
van	elektrische	en	elektronische	apparatuur.
Bij	het	afdanken	van	het	apparaat	dient	u	het	
onbruikbaar	te	maken	door	de	stroomkabel	af	te	
snijden	en	de	deuren	en	schappen	te	verwijderen	
zodat	kinderen	niet	in	het	apparaat	kunnen	
klauteren	en	vast	komen	te	zitten.

Dank	het	apparaat	af	conform	de	plaatselijke	
voorschriften	voor	afvalverwerking	en	breng	het	
naar	een	speciaal	inzamelpunt;	laat	het	apparaat	
niet	onbewaakt	achter,	zelfs	niet	voor	een	paar	
dagen,	aangezien	het	een	potentieel	gevaar	vormt	
voor	kinderen.
Voor	meer	informatie	over	behandeling,	
terugwinning	en	recycling	van	dit	product	kunt	u	
contact	opnemen	met	uw	plaatselijke	instantie,	de	
vuilnisophaaldienst	of	de	winkel	waar	u	dit	product	
hebt	gekocht.	

Conformiteitsverklaring 
•	 Dit	apparaat	werd	ontwikkeld	voor	het	bewaren	
van	voedsel	en	werd	geproduceerd	conform	
Richtlijn	(EC)	nr.	1935/2004.

•	 Dit	apparaat	werd	ontworpen,	geproduceerd	en	
op	de	markt	gebracht	conform:

	 -	veiligheidsobjectieven	van	de	richtlijn	
“Laagspanning”	2006/95/CE	(ter	vervanging	van	
73/23/CEE	en	daaropvolgende	wijzigingen);

	 -	de	beschermingsvoorwaarden	van	Richtlijn	
“EMC”	2004/108/EC.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen met 
een beschrijving van het product en nuttig 
advies om het meeste te halen uit uw apparaat.
Bewaar deze instructies voor toekomstige 
referentie.
1. Na	het	uitpakken	van	het	apparaat	controleert	u	of	
het	niet	beschadigd	is	en	dat	de	deur	goed	sluit.	
Binnen	de	24	uur	na	levering	van	het	apparaat	
dient	alle	schade	gerapporteerd	te	worden	aan	de	
verdeler.

2. Wacht	minstens	twee	uur	alvorens	het	apparaat	
in	te	schakelen	om	zeker	te	stellen	dat	het	
koelcircuit	volledig	efficiënt	is.

3. Maak	de	binnenkant	van	het	apparaat	schoon	
alvorens	het	te	gebruiken.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
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ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN

INSTALLATIE
•	 Zorg	dat	u	de	vloer	(bijv.	parket)	niet	beschadigt	
tijdens	het	verplaatsen	van	het	apparaat.

•	 Installeer	het	product	niet	in	de	buurt	van	een	
warmtebron.

•	 Installeer	het	apparaat	op	een	vloer	die	voldoende	
stevig	is	om	het	gewicht	te	dragen	en	op	een	
plaats	die	geschikt	is	voor	de	omvang	en	
toepassing	van	het	apparaat.

•	 Het	apparaat	is	bedoeld	voor	gebruik	op	plaatsen	
waar	de	temperatuur	binnen	het	volgende	
bereik	komt,	conform	de	klimaatklasse	op	het	
typeplaatje.	Mogelijk	werkt	het	apparaat	niet	
correct	indien	het	lange	tijd	op	een	temperatuur	
buiten	het	aangegeven	bereik	wordt	gebruikt.

Klimaatklasse Omgeving T. (°C)
SN Van	10	tot	32
N Van	16	tot	32
ST Van	16	tot	38
T Van	16	tot	43

•	 Zorg	dat	de	spanning	op	het	typeplaatje	
overeenkomt	met	de	spanning	in	uw	woning.	

VEILIG GEBRUIK
•	 Bewaar	geen	benzine,	ontvlambare	vloeistoffen	
of	gas	in	de	buurt	van	dit	apparaat	of	andere	
elektrische	apparaten.	De	dampen	kunnen	brand	
of	explosies	veroorzaken.	

•	 De	inhoud	(niet	toxisch)	van	de	icepacks	(in	
sommige	modellen)	niet	inslikken.	

•	 Eet	geen	ijsblokjes	of	ijslolly's	onmiddellijk	nadat	u	
deze	uit	de	diepvriezer	hebt	gehaald	omdat	deze	
koude	brandwonden	kunnen	veroorzaken.

•	 Bij	producten	ontworpen	voor	gebruik	met	een	
luchtfilter	in	een	toegankelijke	ventilatorafdekking,	
moet	het	filter	altijd	zijn	aangebracht	wanneer	de	
koelkast	in	bedrijf	is.

•	 Trek	de	stekker	uit	het	stopcontact	of	sluit	de	
stroomtoevoer	af	voordat	u	met	reinigings-	of	
onderhoudswerkzaamheden	begint.

•	 Gebruik	het	koelkastcompartiment	uitsluitend	
voor	het	bewaren	van	vers	voedsel	en	het	
diepvriezercompartiment	uitsluitend	voor	het	
bewaren	van	bevroren	voedsel,	het	invriezen	van	
vers	voedsel	en	het	maken	van	ijsblokjes.	

•	 Bewaar	geen	glazen	containers	met	vloeistoffen	
in	het	diepvriezercompartiment	omdat	ze	kunnen	
breken.

•	 Vermijd	het	bewaren	van	onverpakt	voedsel	in	
direct	contact	met	interne	oppervlakken	van	de	
koelkast-	of	diepvriezercompartimenten.

•	 De	lamp	die	in	het	apparaat	wordt	gebruikt	is	
specifiek	ontworpen	voor	huishoudapparaten	en	
is	niet	geschikt	voor	ruimteverlichting	(EC	Richtlijn	
nr.	244/2009).

De fabrikant aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade aan 
voorwerpen of letsel aan personen of dieren 
die/dat veroorzaakt is door het niet in acht 
nemen van bovenstaand advies en de 
voorzorgsmaatregelen.
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•	 Installeer	het	apparaat	in	een	droge,	goed	
geventileerde	ruimte,	ver	bij	eventuele	
warmtebronnen	vandaan	(bijv.	radiator,	fornuis,	
etc.)	en	op	een	plek	die	niet	aan	direct	zonlicht	
wordt	blootgesteld.	Gebruik	indien	nodig	een	
isolatieplaat.	

•	 Volg	de	installatie-instructies	om	voldoende	
ventilatie	te	garanderen.	

•	 Door	onvoldoende	ventilatie	aan	de	achterzijde	
van	het	product	neemt	het	energieverbruik	toe	en	
neemt	de	koelefficiëntie	af.	

•	 De	binnentemperatuur	van	het	apparaat	
kan	beïnvloed	worden	door	de	
omgevingstemperatuur,	hoe	vaak	de	deur	wordt	
geopend	en	de	plaats	van	het	apparaat.	Bij	het	
instellen	van	de	temperatuur	moet	rekening	
gehouden	worden	met	deze	factoren.	

•	 Laat	warme	gerechten	en	dranken	eerst	afkoelen	
voordat	ze	in	het	apparaat	geplaatst	worden.	

•	 Blokkeer	de	ventilator	(indien	aanwezig)	niet	met	
levensmiddelen.	

•	 Nadat	de	levensmiddelen	in	het	apparaat	zijn	
geplaatst,	dient	gecontroleerd	te	worden	of	de	
deuren	van	de	vakken	goed	sluiten,	met	name	de	
deur	van	het	vriesvak.	

•	 Beperk	het	openen	van	deuren	tot	een	minimum.	

•	 Plaats	diepgevroren	etenswaar	die	u	wilt	
ontdooien	in	de	koelkast.	De	lage	temperatuur	
van	de	diepgevroren	etenswaar	koelt	de	
etenswaar	in	de	koelkast.	

•	 Apparaten	kunnen	over	speciale	compartimenten	
beschikken	(vak	voor	verse	etenswaar,	nul	
graden-vak,...).	Indien	niet	anders	gespecificeerd	
in	het	betreffende	productboekje,	kunnen	deze	
compartimenten	verwijderd	worden	en	blijven	
daarbij	vergelijkbare	prestaties	behouden.

•	 De	positionering	van	de	platen	in	de	
koelkast	heeft	geen	invloed	op	het	efficiënte	
energiegebruik.	De	etenswaar	dient	zodanig	op	
de	platen	geplaatst	te	worden	om	voor	voldoende	
luchtcirculatie	te	zorgen	(de	verschillende	
etenswaar	dient	elkaar	niet	te	raken	en	de	afstand	
tussen	de	etenswaar	en	de	achterwand	moet	
behouden	blijven).	

•	 U	kunt	de	opslagcapaciteit	voor	ingevroren	
etenswaar	vergroten	door	opslagmanden	
en,	indien	aanwezig,	de	Stop	Frost-plaat	
te	verwijderen	en	daarbij	een	vergelijkbaar	
energieverbruik	behouden.

•	 Een	beschadigde	afdichting	dient	zo	snel	mogelijk	
vervangen	te	worden.	

•	 Producten	van	een	hoge	energieklasse	zijn	
uitgerust	met	een	hoogrendementsmotor	
die	langer	blijft	werken,	maar	een	laag	
energieverbruik	hebben.	Maakt	u	zich	dus	geen	
zorgen	als	de	motor	langere	tijd	blijft	werken.

TIPS VOOR ENERGIESBESPARING


