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Snelle Referentiegids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op www.whirlpool.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 het is aangesloten, zal het
automatisch beginnen werken. De ideale temperatuursinstellingen zijn
vooraf ingesteld in de fabriek.

Wacht, nadat het apparaat is aangezet, 4-6 uur zodat het de correcte
temperatuur voor de opslag van levensmiddelen heeft bereikt.

BEDIENINGSPANEEL
1.	LED-controlelampjes voor het weergeven van de huidige
temperatuurwaarde of de functie Snel koelen
2.	SNEL KOELEN-toets / Temperatuurtoets

TEMPERATUURINSTELLING
Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel om de
temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste
niveau in te stellen. Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt
de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste
keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de
middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de
temperatuurwaarden:

SNEL KOELEN
Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het
verhogen van de koelcapaciteit van het koelkastcompartiment, als er
zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst.
Voor het activeren van de functie Snel koelen de temperatuurtoets op
het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt houden totdat alle drie de
leds blijven branden.
De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er wordt
teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.

hoge temperatuur.
medium hoge temperatuur.
medium temperatuur.
medium lage temperatuur.
Lage temp.
Super Cool

UIT

AAN

Aanbevolen instellingen:
• Koelkastcompartiment: +4 °C of MED
• Diepvriescompartiment: -18 °C of -20 °C
Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de
gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de toets
Temperatuur op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt te
houden.
Opmerking: De functie Fast Cooling moet ook op AAN worden gezet
voordat u vers voedsel in het vriesvak zet, om de vriescapaciteit zo groot
mogelijk te maken.
LED-LAMPJE
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse B.
Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de
Consumentenservice om het te laten vervangen.
Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat
branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur
langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch
uitgeschakeld.

VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN
Legenda
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

LADEN VRIESVAK
(Één lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)
LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(Max koelzone)
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte
levensmiddelen
KOELKASTCOMPARTIMENT
Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats.
Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment
duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.
Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een
afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel worden
bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De
hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan
worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de
verse voedingswaren in het vriesvak in het diepvriescompartiment en
zorg dat errond voor voldoende ruimte is zodat de lucht kan circuleren.
Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met
bevroren voedingswaren. De belastingslimieten worden bepaald
door manden, kleppen, laden, schappen enz. Zorg ervoor dat deze
onderdelen nog steeds gemakkelijk worden gesloten na het volladen.
De lade/het compartiment van het diepvriesgedeelte is weergegeven
in de bovenstaande afbeelding. Het diepvriescompartiment kan
zonder laden worden gebruikt en het voedsel kan rechtstreeks op
de bodem van het compartiment worden geplaatst om sneller in te
vriezen. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de
online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Ventilator*
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast,
waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator
is standaard ingeschakeld. Druk op de knop van de ventilator om
de ventilator in te schakelen. Vergeet niet dat als de ventilator is
ingeschakeld, deze niet continu zal werken. De ventilator start/
stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de
vochtigheidsgraad in de koelkast.
Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook al is hij
ingeschakeld.
Apparaten met een ventilator kunnen ook worden uitgerust met
een antibacteriële filter. Om deze filter aan te kopen, bezoekt u onze
website of u neemt contact op met de klantendienst.

IJsblokjes
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het
diepvriescompartiment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen
om het ijs te verwijderen.
Het vriesvak ontdooien
Het vriesvak moet een of tweemaal per jaar of als de ijslaag te dik
geworden is (3 mm dik) ontdooid worden. De vorming van ijs is
normaal.
De hoeveelheid en de mate waarin het ijs zich ophoopt hangt af
van de omstandigheden in de ruimte en hoe vaak de deur geopend
wordt. Om de vriezer te ontdooien, het apparaat uitschakelen en alle
levensmiddelen verwijderen. Laat de deur van de vriezer 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.
Maak de binnenkant van het vriesvak schoon. Goed afspoelen en
afdrogen. Schakel het apparaat weer in en leg de levensmiddelen
terug.
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ACCESSOIRES*
EIERHOUDER

VOCHTREGELAAR

FLESSENREK

A

B

IJSBAKJE

STOP FROST ACCESSOIRE

STOP FROST ACCESSOIRE*
Het STOP FROST-accessoire is ontworpen om een deel van het ijs dat
in het vriesvak wordt gevormd te verzamelen. Het is gemakkelijk te
verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het
vriesvak te ontdooien.
De reinigingsprocedure van het STOP FROST-accessoire is terug te
vinden in de gebruikershandleiding op de website.

SCHUIFLADE

SCHUIFLADE *
Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte,
waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen
of kannen.
VOCHTREGELAAR *
Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een
minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het
opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

ALGEMENE INFORMATIE
De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden
gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids.
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik
van ledlampjes, die voor een betere verlichting zorgen en minder
energie verbruiken dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd vóór
het verwerken zodat kinderen en dieren niet in het apparaat kunnen
komen vast te zitten.

PROBLEEMOPLOSSING
Wat moet u doen als...

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Het apparaat werkt niet.

Er kan een probleem zijn met de
stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

•

Er zit water in de
ontdooibak.

Dit is normaal bij heet, vochtig weer.
De bak kan zelfs tot halverwege gevuld
raken.

•

Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet
kan overlopen.

De randen van het apparaat
die in contact met de
deurafdichting komen zijn
warm bij aanraking.

Dit is geen defect. Dit is normaal bij een
warm klimaat en als de compressor in
werking is.

Het lampje werkt niet.

Het lampje moet mogelijk vervangen
worden.
Het apparaat kan in Aan/Stand-by
modus staan.

•

Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische
systeem in uw huis goed werken.
Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een
stopcontact zit
Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de
Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen
verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.

De tijd dat de motor draait hangt van
verschillende factoren af: het aantal
keren dat de deur wordt geopend,
de hoeveelheid levensmiddelen die
in de koelkast wordt bewaard, de
kamertemperatuur en de instelling van
de thermostaten.

•
•

De motor lijkt te lang in
werking te blijven.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

•

•
•

•
•

Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een
stopcontact zit.
Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische
systeem in uw huis

Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.
Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het
apparaat is toegevoegd.
Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.
Controleer of de deur perfect sluit.

Wat moet u doen als...

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

De temperatuur van het
apparaat is te hoog.

Dit kan verschillende oorzaken hebben
(zie 'Oplossingen').

•
•
•
•
•

De deuren gaan niet goed
open en dicht.

Dit kan verschillende oorzaken hebben
(zie 'Oplossingen').

•
•
•
•

› Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van
stof en pluizen.
Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.
Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor
langer draaien.
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote
hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst,
blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat
goed te koelen.
Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door
levensmiddelen.
Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische
ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.
Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
Controleer of het apparaat horizontaal staat.

ALARMTABEL
Alarmtype

Signaal

Oorzaak

Oplossing

Alarm deur open

Koelkastverlichting knippert.

De deur heeft langer dan 5
minuten open gestaan.

Sluit de deur.

Alarm deur open.

Koelkastverlichting UIT.

De deur heeft langer dan 8
minuten open gestaan.

Sluit de deur.

Functiestoring

Storing in het product.

Storing in het product.

Neem contact op met de
consumentenservice.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
Regelgeving, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:
•
Op onze website docs.whirlpool.eu
•
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.

400011503524

