Productinformatieblad

Beknopte handleiding
Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Koelvak
A. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter
(afhankelijk van het model)
B. Lampje of led (afhankelijk van het model)
C. Schappen
D. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
E. Afdekplank groenten- en fruitlade(n)
F. Groenten- en fruitlade(n)
G. Typeplaatje (naast de groenten- en fruitlade)
H. Bedieningspaneel
N. Vak voor melkproducten
O. Deurvakken
P. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
Q. Deurvak flessen
Minder koude zone
Gemiddeld koude zone
Koudere zone
Groenten en fruitzone
Vriesvak
I. Bovenste lade (invrieszone)
L. Middelste en onderste laden (bewaarzone
ingevroren levensmiddelen en diepvriesproducten)
M. IJsblokjesbakje (indien bijgeleverd)
Opmerking: Alle planken, vakken en schappen
kunnen worden verwijderd.
De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al van
tevoren ingesteld in de fabriek
Kenmerken, technische gegevens en
afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van
het model.
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Bedieningspaneel

toon en gaat het lampje "Toetsenvergrendeling"
knipperen.

On/Stand-by
Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen. In de stand-by branden
er twee streepjes op het display en is de verlichting
in de koelkast niet actief. Om het apparaat weer in
te schakelen drukt u kort op de toets.
Opmerking: door deze handeling wordt het
apparaat niet losgekoppeld van de elektrische
voeding.

Functie "Nachttarief" (Opt Tariff)
Met de functie Opt Tariff kan het energieverbruik
van het apparaat geconcentreerd worden in de
uren van het gereduceerde tarief (gewoonlijk
samenvallend met de nachtelijke uren), wanneer er
een grote hoeveelheid energie beschikbaar is en
minder kost in vergelijking met de uren overdag
(alleen in landen waar gebruik gemaakt wordt van
een meervoudig tariefsysteem gebaseerd op het
tijdstip - controleer uw eigen tarievenlijst bij het
plaatselijke elektriciteitsbedrijf). Om de functie in te
schakelen drukt u op de toets Opt Tariff op het
tijdstip waarop het gereduceerde tarief ingaat (op
basis van uw eigen specifieke tarievenlijst). Als het
gereduceerde tarief bijvoorbeeld ingaat vanaf 20:00
uur, dan drukt u op dat tijdstip op de toets.
Wanneer de led van de functie Opt Tariff brandt
(ON), dan is de functie ingeschakeld. Als de functie
eenmaal is ingeschakeld, begint het apparaat het
energieverbruik automatisch aan te passen op basis
van het gekozen tijdstip, dat wil zeggen dat het
overdag minder energie zal verbruiken dan 's
nachts.

Temperatuur van de koelkast
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld
met de knop "Fridge".
Temperatuur van de vriezer
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld
met de knop "Freezer".
Temperatuurdisplay
Op het display kan afwisselend de temperatuur van
de koelkast (tussen de 2°C en 8° C) of de
temperatuur van de vriezer (tussen de -16°C en 24°C) worden weergegeven.
Functie Snelvriezen (Fast Freeze)
Houd de toets "Freezer" 3 seconden ingedrukt, 24
uur voordat u grote hoeveelheden voedsel in de
vriezer gaat leggen. Wanneer de functie actief is,
gaat het symbool
. branden. De functie wordt
na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan
handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw op
de knop "Freezer" te drukken.
Opmerking: Leg in te vriezen levensmiddelen niet
tegen reeds ingevroren producten aan.

BELANGRIJK: Om op de juiste wijze te werken,
moet de functie zowel 's nachts als overdag
ingeschakeld zijn. De functie blijft actief tot hij
wordt uitgeschakeld (of wordt uitgeschakeld in
geval van een black-out of wanneer het apparaat
wordt uitgeschakeld). Om de functie uit te
schakelen drukt u nogmaals op de toets. Wanneer
de led van de functie Opt Tariff uit is (OFF), dan is
de functie uitgeschakeld.
Opmerking: het energieverbruik van het apparaat
is aangegeven met uitgeschakelde Opt Tarifffunctie.

Uitschakelen van de geluidsalarmen
(Stop Alarm)
Om de geluidstonen uit te schakelen drukt u kort
op de toets "Stop Alarm".

Ventilator
De ventilator is standaard AAN. De ventilator kan
worden uitgeschakeld door de
toets op de basis in te drukken
(zoals op de afbeelding). Als de
omgevingstemperatuur hoger is
dan 27°C of als er op de glazen
schappen waterdruppels liggen, dan moet de
ventilator in werking zijn om een correcte
conservering van de levensmiddelen te garanderen.

Toetsenvergrendeling (Key Lock)
U kunt de toetsenvergrendeling in- of uitschakelen
door de toets "key lock" 3 seconden ingedrukt te
houden tot u een geluidstoon hoort (het
betreffende lampje gaat branden).
Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de
toetsenvergrendeling ingeschakeld is, hoort u een
4

Door de uitschakeling van de ventilator wordt het
energieverbruik geoptimaliseerd.

temperatuur en de vochtigheid binnen het apparaat
bereiken. Om deze functie correct te laten werken
moet ook de ventilator ingeschakeld zijn.

Functie Sensor Fresh Control
Met deze functie kunt u snel de optimale
omstandigheden met betrekking tot de

Wat te doen als...

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Het
bedieningspaneel is
uit, het apparaat
werkt niet.

Mogelijk staat het apparaat in de stand
On/Stand-by.
Misschien is er een probleem met de
elektriciteitsvoorziening van het apparaat.

Schakel het apparaat in door op de knop
On/Stand-by te drukken
Controleer of:
- de stroom is uitgevallen
- de stekker goed in het stopcontact zit,
en of de eventuele tweepolige
netschakelaar in de juiste stand staat
(dat wil zeggen dat het apparaat gevoed
kan worden)
- de beveiligingen van de elektrische
installatie in uw woning goed werken
- de voedingskabel niet beschadigd is.

De
binnenverlichting
werkt niet.

Misschien moet het lampje vervangen
worden.

Modellen met lampje: koppel het
apparaat los van het elektriciteitsnet,
controleer het lampje en vervang het zo
nodig door een nieuw exemplaar (zie
hoofdstuk 'Vervangen van het lampje of
led').
Modellen met ledlampjes: neem contact
op met de klantenservice.

Mogelijk staat het apparaat in de stand
On/Stand-by.

Schakel het apparaat in met de knop
On/Stand-by

De temperatuur in Dit kan verschillende oorzaken hebben
de vakken is te
(zie kolom 'Oplossingen')
hoog.

Controleer of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron is geplaatst
- de juiste temperatuur ingesteld is - de
luchtcirculatie via de ventilatieroosters
op de onderkant van het apparaat niet
belemmerd wordt

Er ligt water op de De afvoer van het dooiwater is verstopt. Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer
bodem van de
schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en
koelkast.
reiniging van het apparaat')
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Wat te doen als...

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

De voorste rand
van het apparaat,
ter hoogte van de
aanslag van de
afdichting van de
deur, is warm.
Het rode lampje
knippert en er
klinkt een
geluidssignaal

Dit is geen defect. Dit is een gewenst
effect om condensvorming te
voorkomen.

Hier hoeft u niets aan te doen.

Alarm deur open
Dit alarm gaat af als een deur te lang
open blijft.

Om het geluidssignaal te stoppen
sluit u de deur van het apparaat. Als het
geluidssignaal niet uitgeschakeld wordt,
gaat het om een Alarm stroomstoring
(zie de paragraaf Alarm stroomstoring).

Het rode lampje
knippert, er klinkt
een geluidssignaal
dat ook doorgaat
als de deur gesloten
is.

Alarm stroomstoring
Dit alarm wordt ingeschakeld als er een
langdurige onderbreking van de stroom
optreedt, die een verhoging van de
temperatuur in het vriesvak heeft
veroorzaakt.
Opmerking: als het alarm stroomstoring
niet wordt uitgeschakeld, kan er geen
andere temperatuur op het apparaat
worden ingesteld.

Voordat u het geluidssignaal uitschakelt,
wordt u geadviseerd om nota te nemen
van de temperatuur op het display; dit is
de hoogst bereikte temperatuur in het
vriesvak tijdens de stroomstoring. Druk
kort op de toets "Stop alarm" om het
geluidssignaal uit te schakelen. Nadat u
op de toets heeft gedrukt, geeft het
temperatuurdisplay weer de ingestelde
temperaturen weer. Als het vriesvak nog
niet de optimale temperatuur voor het
conserveren van het voedsel heeft
bereikt, dan kan het temperatuuralarm
van het vriesvak afgaan (zie Alarm
temperatuur vriesvak). Controleer de
toestand van de levensmiddelen voordat
u ze consumeert.

Het rode lampje
gaat branden
(zonder te
knipperen), er
klinkt een
geluidssignaal en het
temperatuurdisplay
van het vriesvak
knippert.

Alarm temperatuur vriesvak
Het temperatuuralarm van het vriesvak
geeft aan dat de temperatuur in het
vriesvak niet optimaal is. Dit kan
voorkomen: de eerste keer dat u het
apparaat gebruikt, na het ontdooien
en/of schoonmaken, bij het invriezen van
grote hoeveelheden levensmiddelen of
als de deur van de vriesvak niet goed
sluit.

Druk kort op de toets "Stop alarm" om
het geluidssignaal uit te schakelen.
Als de optimale temperatuur is bereikt,
gaat het rode lampje automatisch uit. Als
het temperatuuralarm van het vriesvak
aanhoudt, neem dan contact op met de
klantenservice.

Het rode lampje
, Alarm Storing
tænder, der lyder et Het alarm geeft een storing aan van een
technisch onderdeel.
lydsignal, og
bogstavet "F" blinker
på displayet.
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Neem contact op met een erkend
servicecentrum. Druk kort op de toets
"Stop alarm" om het geluidssignaal uit te
schakelen.
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