Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID (alleen R-600a modellen)

nl

Lees de handleiding zorgvuldig door voor het ingebruiknemen.Bewaar de handleiding op een
toegankelijke plaats.
Waarschuwt voor risico s waarbij dood of
zware verwondingen het gevolg kunnen
zijn.

WAARSCHUWING

Waarschuwt voor risico s waarbij
verwondingen of materiele schade het
gevolg kunnen zijn.

VOORZICHTIG

Andere pictogrammen

De koelvriescombinatie bevat een isobutaan koelvloeistof (R600a) een natuurlijk gas dat het milieu
minimaal belast, maar ook licht ontvlambaar is. Let er daarom bij het vervoeren en installeren van
het apparaat goed op dat het koelsysteem niet beschadigd wordt. als koelvloeistof uit de leidingen
spuit, kan dat ontbranden of ogen verwonden. Als een lek wordt ontstaat moet u opletten dat er in
dezelfde ruimte gedurende enkele minuten geen open vuur of andere ontstekingsbronnen worden
gebruikt.
• Het ontstaan van een explosief mengsel van gas en lucht bij een eventueel lek moet worden vermeden.
De afmeting van de ruimte waar de koel-vriescombinatie wordt geïnstalleerd hangt daarom samen met de
hoeveelheid gebruikte koelvloeistof.
• Voor elke 8 gram R600a koelvloeistof in het apparaat moet 1m3 ruimte beschikbaar zijn. De hoeveelheid
koelvloeistof wordt aangegeven op het modelplaatje in de koelkast. Als er zichtbare schade aan het
apparaat is, mag u het niet in gebruik nemen. Neem bij twijfel contact op met de leverancier.

Niet verwijderen of demonteren

Wat u niet moet doen...

Trek de stekker uit het stopcontact.

Neem deze instructie in acht!

Opmerking

INHOUD
Bewaar deze handleiding voor
de veiligheidsinstructies
Installatieaanwijzingen
Bedieningspaneel
Temperatuur regelen
De lampen van de
binnenverlichting vervangen
Gebruik van de onderdelen
De automaat gebruiken
De automatische ijsblokjesmaker gebruiken
Onderhoud & schoonmaken
Voordat u de servicedienst waarschuwt
Iets vreemds?
Geen zorgen, hier is het antwoord
Installatie voorbereiden
Volg onderstaande stappen, als de
koel-vriescombinatie niet naar binnen past.
De koel-vriescombinatie waterpas zetten
& de deur bijstellen (indien nodig.)
Gebruik van de onderdelen

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidsinstructies!

Voorkom gevaren: Laat het netsnoer bij beschadiging vervangen door de leverancier of een bevoegd
monteur.
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Zorg dat het netsnoer niet afgeklemd kan
worden onder de koel-vriescombinatie of
andere (zware) voorwerpen.
Zorg dat het netsnoer niet kan worden
geknikt.

Sluit niet meer apparaten aan op hetzelfde
stopcontact.
Hierdoor kan oververhitting en/of brand
ontstaan. Gebruik het geaarde stopcontact
alleen voor de koel-vriescombinatie.

Als het netsnoer beschadigd is en de aders
blootliggen, kan een elektrische schok of
brand optreden.

Raak het snoer of de stekker nooit met natte
handen aan.

Gebruik nooit een beschadigde stekker of
snoer, of een loszittend stopcontact.

Als u dit doet, kunt u een elektrische schok
krijgen.

Er bestaat anders gevaar voor brand,
elektrische schokken of ernstige
verwondingen.

De koel-vriescombinatie moet geaard
worden.Sluit hem aan op een geaard
stopcontact.

Trek de stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact.Trek altijd aan de stekker zelf.

Er bestaat anders gevaar voor elektrische
schokken.
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WAARSCHUWING
Plaats de koel-vriescombinatie niet op een
natte vloer of in en vochtige ruimte.

Laat het snoer van de stekker naar beneden
hangen.

nl

WAARSCHUWING

De elektrische isolatie kan verzwakken,
met elektrische schokken als gevolg.

Als u het omhoog leidt, kan het afgeklemd
worden. Hierdoor kan het beschadigd raken
met elektrische schokken of brand als
gevolg.
Leid het netsnoer nooit over verwarmingen
en laat het die ook niet raken.

Controleer of het stopcontact stevig aan
de wand is bevestigd.

Hierdoor kan het snoer beschadigd raken met
elektrische schokken of brand als gevolg.

De isolatie van de elektrische bedrading
kan verzwakken, met elektrische
schokken als gevolg.

Plaats geen voorwerpen die vloeistof
bevatten boven op de koelvriescombinatie.

Giet of sproei nooit water in de koelvriescombinatie (zowel in het interieur als in
de verdere behuizing).

De vloeistof kan in de koelvriescombinatie
stromen met elektrische schokken of
beschadigingen als gevolg.

De elektrische isolatie kan verzwakken, met
elektrische schokken als gevolg.

Medicijnen of monsters voor
wetenschappelijk onderzoek die een strikte
temperatuurbeheersing vragen, kunnen niet
in deze koel-vriescombinatie bewaard
worden.

Steek geen handen of vingers in de onderkant
van de koel-vriescombinatie, zeker niet aan de
achterkant.

Vervang zekeringen en lampen niet zelf.
Waarschuw de servicedienst.

Neem direct contact op met de leverancier als
het netsnoer beschadigd of doorgesneden is.

U kunt zich verwonden aan scherpe metalen
randen of een elektrische schok krijgen.

Verwijder de isolatiestrips van de koelkastdeuren voordat u de koelkast afdankt.
Kinderen kunnen in een weggegooide
koelkast opgesloten raken en stikken.
Laat het apparaat nooit meer dan een paar
dagen onbewaakt staan.

VOORZICHTIG
Laat kinderen niet aan de koelkastdeuren
gaan hangen.
De koel-vriescombinatie kan kantelen en hen
verwonden.

Probeer geen schappen of vakken in de
compartimenten te verplaatsen terwijl er
nog iets op staat.
Harde voorwerpen van glas of metaal
kunnen vallen en verwondingen of
beschadigingen aan de glazen schappen en
andere delen van het interieur veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen of
vloeistoffen in de koel-vriescombinatie.

Probeer de koel-vriescombinatie nooit zelf te
repareren, te demonteren of aan te passen.

Als er in de omgeving van de koelvriescombinatie of in de keuken een gaslek
ontstaat, moet de ruimte onmiddellijk goed
geventileerd worden. Raak daarbij
netsnoeren of stekkers niet aan.

Er bestaat dan gevaar voor brand,
beschadigingen of verwondingen
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Raak verpakkingen, in het bijzonder metalen,
en voedselproducten uit het vriesgedeelte
nooit met natte handen aan.
Dit kan blaren en brandwonden door
bevriezing veroorzaken.

Eet geen bedorven voedsel.

Zet nooit flessen en glazen potten in het
vriesgedeelte.

Voedselproducten die te lang bewaard
worden kunnen bederven.

U kunt zich verwonden of de koelvriescombinatie
beschadigen. Laat onderhoud uitvoeren door
een bevoegd monteur.

Gebruik geen lichtontvlambare gassen,
benzine, verdunners, gasolie of sprays in de
omgeving van de koel-vriescombinatie.

Trek de stekker uit het stopcontact als de
koel-vriescombinatie gedurende langere tijd
niet wordt gebruikt.

Glazen potten en flessen kunnen kapot
springen en verwondingen veroorzaken.

Til eerst de pootjes van de vloer voordat u de
koel-vriescombinatie verplaatst.

Als de koel-vriescombinatie verplaatst wordt
(liggend of gekanteld), zijn daarvoor twee
personen nodig.
(Een houdt daarbij de handvatten boven aan
de achterkant vast; de ander het handvat aan
de onderkant.)
Als het apparaat bij andere delen wordt getild,
bestaat het gevaar dat het uit de handen glijdt

De pootjes kunnen de vloer beschadigen.
Als u het apparaat over grotere afstand
verplaatst, moet u de interieurdelen met
plakband vastzetten.
De delen kunnen elkaar anders beschadigen.
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Installatieaanwijzingen
Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg de aanwijzingen op.

Bedienen paneel
Model met ijsautomaat

Voorzorgsmaatregelen bij installatie en aansluiting op het lichtnet.
Om brand, elektrische schokken of lekkage te voorkomen
Plaats de koel-vriescombinatie nooit op een natte vloer of op een plaats waar water makkelijk blijft staan.

nl
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Controleer het volgende voordat u de stekker in het stopcontact steekt
Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aan gaat sluiten, geaard is.
Sluit de koel-vriescombinatie niet op hetzelfde stopcontact aan als andere apparaten.
Gebruik geen verloopstekker of verlengsnoer.
Zorg dat het snoer niet afgeklemd kan worden door andere (zware) voorwerpen.
Als u, nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, bij de koel-vriescombinatie een vreemd geluid of een sterke
chemische geur constateert, moet u de stekker direct weer uit het stopcontact trekken. Waarschuw onmiddellijk de
servicedienst.
Wacht altijd 5 minuten voor u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt. U voorkomt daarmee schade aan de
compressor en de elektrische voorzieningen van de koel-vriescombinatie.
Laat de koel-vriescombinatie na aansluiting eerst 2-3 uur op temperatuur komen voordat u er producten inlegt.
(Als de koel-vriescombinatie voor het eerst in gebruik genomen wordt, kunnen de plastic onderdelen nog wat vreemd
ruiken. Deze geur verdwijnt naarmate de deuren vaker geopend worden.)

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Lees en bewaar de handleiding om verwondingen, brand en elektrische schokken te
kunnen vermijden.

Dit lampje laat zien dat het digitale regelsysteem van de
koel-vriescombinatie werkt. (Het brandt altijd als de
koel-vriescombinatie in werking is.) As long as the
refrigerator is working deodorization is always on.

Kies WATER / CUBED ICE / CRUSHED ICE
(WATER / IJSBLOKJES / IJSSNIPPERS).
De rechthoek rond het pictogram geeft uw keuze weer.
Druk zachtjes met een kommetje tegen de contactplaat;
na een of twee seconden valt het product van uw keuze
in het kommetje.
- Als u het kommetje tegen de onderkant van de
contactplaat drukt kan het ijs ernaast vallen of water
gemorst worden.
- Twee seconden nadat het product naar buiten komt
hoort u een tik. Dat is het geluid van de afsluitklep.
- Houd het kommetje nog twee tot drie seconden tegen
de contactplaat om de rest van het water of het ijs op te
vangen.

Als de koel-vriescombinatie aan staat, werkt de
geurverdrijving.
Zes maanden na de eerste ingebruikname gaat het
lampje “FILTER CHANGE” branden. Als het filter
vervangen is, of als u het systeem wilt resetten, drukt u
vijf minuten op “RESET WATER FILTER”. Het lampje
“RESET FILTER” gaat dan weer uit.
Kinderen kunnen in hun spel op de toetsen van het
bedieningspaneel drukken en daarmee de temperatuur
of de functie van de koel-vriescombinatie ontregelen.
- Druk op deze toets om het paneel te vergrendelen.
- Druk langer dan 1 seconde nogmaals op de toets om
het paneel weer te ontgrendelen.

Als u het deel met de ijsblokjesbak schoonmaakt of
gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens
vakanties, verwijdert u de ijsblokjes uit de bak en drukt u
op de knop om de ijsblokjesmaker uit te schakelen

Basismodel

Accessoires

Eierdoos

Filterkast

Onderdelen voor

Alleen model met ijsautomaat

Handleiding
wateraansluiting
De binnenverlichting van de koel-vriescombinatie gaat uit als de deur langer dan 10 minuten open blijft staan.
Als een van de deuren van de koel-vriescombinatie langer dan een minuut open blijft staan, klinkt het
deuralarm gedurende vijf minuten met een onderbreking van een minuut.
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Temperatuur regelen
Als de koel-vriescombinatie voor de eerste keer wordt aangesloten, is de stand van de temperatuurregeling gemiddeld.

De lampen van de binnenverlichting vervangen
De lampen mogen alleen vervangen worden door de technische dienst van de leverancier of een vergelijkbaar
gekwalificeerde instantie.

Model met ijsautomaat

De lampen van het vriesgedeelte vervangen
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Vriesgedeelte

Koelgedeelte

Druk op de FREEZER SET toets om de stand van de
temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling<<<

Verwijder de 2 schroeven
van de lampenkap.

Houd de lampenkap aan de
onderkant vast en trek hem
naar voren.

Verwissel de lampen.
Monteer de kap weer in
de omgekeerde volgorde.

Druk op de REFRIGERATOR SET toets om de stand van de
temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling <<<

De lampen van het koelgedeelte vervangen

Snel koelen...

Snel vriezen...
Druk op de SUPER FREEZER toets als u het vriesgedeelte
sneller wilt laten vriezen. Het pictogram QUICK gaat branden.
Druk nogmaals op de toets om de snelle stand uit te
schakelen.

Druk op de SUPER REFRIGERATOR toets als u het
koelgedeelte sneller wilt laten koelen. Het pictogram
QUICK gaat branden. Druk nogmaals op de toets om de
snelle stand uit te schakelen.
Verwijder de schroeven
van de lampenkap.

Basismodel

Vriesgedeelte

Houd de lampenkap aan
de onderkant vast en trek
hem naar voren.

Koelgedeelte

Druk op de FRZ. SET toets om de stand van de
temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling<<<

Opmerking

De verlichting in de bovenkant van het koelgedeelte

Druk op de REF. SET toets om de stand van de
temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling<<<

Als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 C kunnen producten in het koelgedeelte bevriezen.
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Verwissel de lampen.
Monteer de kap weer in
de omgekeerde volgorde.
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Opmerking

Gebruik van de onderdelen
Inrichting van het basismodel

Pak geen voorwerpen uit het vriesgedeelte met natte handen.
Dit kan blaren en brandwonden door bevriezing veroorzaken.
Medicijnen of monsters voor wetenschappelijk onderzoek kunnen niet in
deze koel-vriescombinatie bewaard worden.
Bewaar geen groenten in het koudevak, omdat ze daarin kunnen
bevriezen.

De eierdoos kan op een willekeurige schap in het
koelgedeelte worden geplaatst.

Deurvak vriesgedeelte
Voor het bewaren van bevroren producten
(Bewaar geen consumptie-ijs of lang te bewaren producten in
het bovenste deurvak.)
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Bewaren van producten
Was voedsel voordat u het in
de koelkast legt.

Schappen van het vriesgedeelte (gehard glas)
Voor het bewaren van bevroren producten zoals vlees, vis en
cnsumptieijs.

Droogvak van het vriesgedeelte

Verdeel producten in kleinere
stukken als dat mogelijk is en
verpak die apart.

Voor het tijdelijk bewaren van gedroogde producten zoals
gedroogde vis.

Vleeslade van het vriesgedeelte
Voor het bewaren van vlees of kip in diepvrieszakken.

Plaats natte of vochtige
producten vooraan op de
schappen (aan de kant van de
deur).

Schappen van het koelgedeelte (gehard glas)
Voor het bewaren van gewone voedselproducten

Inrichting van het model met ijsautomaat

Verplaatsbare eierdoos

Als ze te dicht bij het
koudeluchtgat staan, kunnen ze
bevriezen.

Plaats de eierdoos waar u dat handig vindt.
(Gebruik de doos niet voor het bewaren van
ijsblokjes en zet hem niet in het vriesgedeelte.)

Warme of hete producten
moeten eerst afkoelen voordat
u ze in de koelkast zet.
Hierdoor bespaart u energie en
blijft de koelkast beter op
temperatuur.

Groentelade
Fruitlade
Voor het bewaren van fruit .

Wees voorzichtig met het
opslaan van tropische vruchten
zoals bananen en ananas,
maar ook tomaten, omdat de
kwaliteit daarvan snel achteruit
gaat bij lagere temperaturen.

Zuivelvak
Voor het bewaren van zuivelproducten
zoals boter en kaas

Deurvak van het koelgedeelte
Voor het bewaren van gekoelde producten zoals melk,
vruchtensap en bier.

Laat voldoende ruimte tussen de
producten.
Als ze te dicht tegen elkaar liggen,
wordt de circulatie van koude lucht
belemmerd en functioneert de
koeling niet goed.

Wijnrek (Optie)
Instelbaar koelvak(Optie)
Verfrissingenvak (niet bij alle modellen)
Voor blikjes water of frisdrank hoeft u nu de deur
niet meer te openen

Dek voedsel af om geurtjes te
voorkomen.

Koude vak (alleen basismodellen)
❈ Afbeelding van model net alle opties .
De opties zijn afhankelijk van het model.
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Instelbaar koelvak (Optie)

De automatische ijsblokjesmaker gebruiken

Het bedieningspaneel van het instelbare koelvak.

(alleen modellen met ijsautomaat)
Per keer worden ongeveer 10 ijsblokjes hemaakt(7tot 8 keer per dag). Als de bewaarbak voor de ijsblokjes vol is, stopt de
ijsblokjesmaker.
Als Ijsblokjes uit de ijsmaker in de ijsblokjesbak vallen, maakt dat geluid. Dat is normaal.
Maak de ijsblokjesbak regelmatig schoon om luchtjes te voorkomen.
Als er zich niet genoeg ijs in de bak bevindt, komt er mogelijk niets meer uit de automaat. U moet dan ongeveer een dag
wachten tot meer ijs gemaakt is.
Controleer of de uitgang van de automaat niet geblokkeerd is als er geen ijs uit komt.

Wanneer u hem voor de eerste keer aansluit, dan is de “OFF” Led aan.
U kunt kiezen uit : “OFF” “VEGETABLE” “FISH” “MEAT”, door op de
“SELECT” knop te drukken
Step
OFF
VEGETABLE
FISH
MEAT
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Display
3 ºC
-1 ºC
-3 ºC

Als de ijsblokjesmaker niet werkt

De Leds en temperatuur laten zien wat u heeft geselecteerd.
Getoonde temperatuur is een gewenste temperatuur, het kan dus verschillen van de
kamer temperatuur.

Als de ijsblokjes in de valopening vast blijven zitten.
Neem de ijsblokjesbak uit en verwijder de ijsblokjes uit de ijsmaker.
De hoeveelheid water die naar de ijsmaker gevoerd wordt, moet aangepast worden. Neem contact op met
de servicedienst.

Bij een stroomuitval

De automaat gebruiken

De ijsblokjes in de bak kunnen smelten en het smeltwater kan naar de bodem van de vriezer stromen.
Als het er naar uit ziet, dat de stroomuitval lang gaat duren, moet u de bak uitnemen, de ijsblokjes
verwijderen en de bak weer terug plaatsen.

(alleen modellen met ijsautomaat)
Kies WATER / CUBED ICE / CRUSHED ICE (WATER / IJSBLOKJES / IJSSNIPPERS)
en druk een kommetje tegen de contactplaat.
Druk op WATER/ICE om water te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.

TIP
Gebruik alleen ijs uit de koel-vriescombinatie.

Druk op WATER/ICE om IJSBLOKJES te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.
Druk op WATER/ICE om IJSSNIPPERS te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.

WATER

IJSBLOKJES

IJSSNIPPERS

Als u ijsblokjes of ijssnippers gekozen hebt, moet u de contactplaat los laten als het kommetje halfvol is.
(Als u dat niet doet, valt een teveel aan ijs over de rand van het kommetje, of wordt de uitgang van de automaat geblokkeerd.)

Opmerking

Gebruik geen breekbare kom of kristallen glazen als u ijs opvangt.
Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen in de valopening van de automaat. Dat is gevaarlijk.
Neem contact op met de servicedienst als het ijs verkleurd is. Gebruik de automaat zolang niet.
Nadat u ijs uit de automaat hebt gehaald, gaat de kiezer na een uur automatisch terug naar water.
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Onderhoud & schoonmaken

Zuivelvak

nl

Schoonmaken

Deksel zuivelvak: Open het deksel
een klein beetje, houd beide uiteinden
vast en verwijder het deksel.
Zuivelvak: Houd beide uiteinden vast
en trek het vak naar boven om het te
verwijderen.

Trek eerst de
stekker uit het
stopcontact!

❈ Afbeelding van
modellen met
alle opties

Onderdelen
Gebruiken een doek met water en een
zacht schoonmaakmiddel om schoon te
maken.

Deurvakken vriesgedeelte & koelgedeelte
Houd beide uiteinden vast en
trek het vak naar boven

Deurisolatie
Gebruik een doek met een zacht
schoonmaakmiddel.

Schappen vriesgedeelte & koelgedeelte
De lekbak van de automaat
Maak de lekbak en het rooster regelmatig
schoon. (De lekbak heeft geen afvoer.)

Gebruik nooit andere elektrische apparaten
tegelijkertijd in de koelkast. Er bestaat dan
gevaar voor een elektrische schok of brand.

Open de deuren volledig
en trek de schappen naar voren.

Achterkant (motorcompartiment)

Bewaarbak voor de ijsblokjes
Verwijderen: Trek de bak naar voren om hem uit te nemen.
Terugplaatsen: Plaats de bak in de gleuven aan de zijkant
en schuif hem er helemaal in. Als de
bak niet helemaal ingeschoven kan
worden, moet u hem weer uit nemen
en de roerder in de bak of de
aandrijving een kwart slag draaien.
Schuif daarna de bak weer in.
Bewaar ijsblokjes niet te lang.

Verwijder minstens een keer per jaar het
stof van het rooster met een stofzuiger.

Groentelade & fruitlade
Trek ze naar voren en til ze een
klein beetje op.

Opmerking
Opmerking

Gebruik nooit benzine,
benzeen, thinner enzovoort. Die
middelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Druk voor de veiligheid op [ICE MAKER LOCK] als u de ijsblokjesbak en de daarvoor bestemde ruimte
schoonmaakt
Let op dat u uw handen niet verwondt tijdens het schoonmaken
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Iets vreemds?
Geen zorgen, hier is het antwoord.

Voordat u de servicedienst waarschuwt...
Loop eerst de onderstaande tabel voor het oplossen van problemen door voordat u de servicedienst waarschuwt.

Wat is er aan de hand
Warm

Probleem

nl

Het apparaat wordt niet
koud van binnen.
Het vriezen en koelen is
onvoldoende.

Producten in de het
koelgedeelte bevriezen..

Mogelijke oorzaak
Zit de stekker in het stopcontact?

Handeling
Steek de stekker in het stopcontact.

Is de temperatuur op de lage stand ingesteld?

Zet de temperatuur op middelmatig of hoog.

Staat de koelkast in de volle zon of naast een
verwarmingsapparaat?

Verplaats de koelkast naar een schaduwrijke
plek of weg van de verwarming.

Is de ruimte tussen de achterkant van de koelvriescombinatie en de wand te krap?

Laat 10 cm of meer ruimte tussen de
achterkant van de koel-vriescombinatie en
de wand.

Is de temperatuur op de hoge stand ingesteld?
Is de omgevingstemperatuur te laag?
Is een vochtig product te dicht op het
koudeluchtgat geplaatst?

Zet de temperatuur op middelmatig of
laag.
Als de omgeving lager dan 5 C is, kunnen
producten bevriezen.Verplaats het
apparaat naar een plek waar de
temperatuur hoger is.

Is de ondergrond van de koel-vriescombinatie
niet vlak?
Is de ruimte tussen de achterkant van de koelvriescombinatie en de wand te krap?
Staat er iets anders tegen de koelvriescombinatie aan?

Er komt een (vieze) geur
uit het apparaat.

In de buitenwand van de koel-vriescombinatie lopen
buisjes van het koelsysteem, die voorkomen dat
zich condens vormt op de buitenkant van de kast.

De deuren gaan moeilijk open.

Als u de deur sluit en direct daarna weer opent, kan
de deur moeilijk geopend worden. Warme lucht is
naar binnen gestroomd en zorgt voor een
drukverschil. Wacht een minuut; daarna zal de deur
makkelijker open gaan.

Als de compressor gaat draaien of stopt, kan de
koelvloeistof die door de buisjes stroomt een dergelijk
geluid maken.
Het geluid kan worden veroorzaakt door dooiwater. (Deze
koelkast beschikt over een autmatisch ontdooi systeem.

Het klinkt alsof er water uit de
koel-vriescombinatie stroomt.

d
Vreem
geluid

De delen van het interieur krimpen en zetten uit als
gevolg van temperatuurwisselingen bij het afkoelen
van de binnenkant of als de deur wordt geopend.
Daar kan het geluid door worden veroorzaakt.

Er kraakt iets of er klinkt een
klikkend geluid

De compressor of de ventilatoren voor de
luchtcirculatie kunnen een dergelijk geluid maken.
(Als de koel-vriescombinatie niet vlak staat, kan het
geluid versterkt worden.)

Er klinkt een zoemend geluid.

Verplaats de koel-vriescombinatie naar
een vlakke ondergrond.
Laat voldoende ruimte over.
Zet het voorwerp iets van de koelvriescombinatie af.

Is een voedselproduct niet afgedekt?

Maak de schappen regelmatig schoon.

Liggen er voedselresten op de schappen of in de
vakken?

Als de geur in het materiaal trekt kan dat
niet makkelijk meer worden
schoongemaakt.

Wordt een product te lang bewaard?

De voor- en zijkant van de koelvriescombinatie voelen warm aan.

Deur
Plakt

Plaats natte of vochtige producten aan de
kant van de deur.

De koel-vriescombinatie
maakt een vreemd geluid.

Uitleg

Bewaar voedsel niet te lang.Een koelkast
houdt voedsel niet eeuwig vers.

Rijp&
ns
Conde

Rijp en/of dauwvorming kan in de volgende gevallen
optreden:
Hoge omgevingstemperatuur en/of hoge
luchtvochtigheid rondom de koel-vriescombinatie.
Als de deuren te lang open zijn
Producten met veel vocht zijn niet afgedekt.
Het zelfde verschijnsel treedt op als u koud water
in een glas giet. Er vormt zich dan condens op de
buitenkant.

Condens of rijp op de wand en/of
de verpakkingen in het koel- en
vriesgedeelte .

De lamp wordt warm als hij aan is. Als de deuren
lang open zijn geweest, vormt zich condens als
gevolg van het temperatuurverschil.

Condens op de lampenkapjes

Als de lucht rond de koel-vriescombinatie erg vochtig
is, condenseert dat vocht op het oppervlak van de
kast.

Condens op het oppervlak van de
kast.
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Volg onderstaande stappen, als de koelvriescombinatie niet naar binnen past.

Installatie voorbereiden

De deur van het vriesgedeelte verwijderen

Controleer eerst of de koel-vriescombinatie door de
betreffende doorgangen past.

nl

903mm

734.5mm

Verwijder eerst de afdekplaat aan de
onderkant.
Trek vervolgens de linker kraag van
de koppeling naar buiten en trek de
linker waterslang los.(Alleen model
met ijsautomaat)

1

Afmetingen (inclusief deurgrepen)

(Breedte x diepte x hoogte)

Verwijder eerst de afdekplaat onder aan de voorkant, als deze bevestigd is.

1790mm

2

Wip het kapje van het bovenste
scharnier los met een
schroevendraaier.
Steek een dunne schroevendraaier in
de groef aan de zijkant van het kapje
om het te verwijderen..

3

Draai de bevestiging van het
bovenste scharnier 3 tot 4 slagen
tegen de klok in. Trek de
verbindingsstekkertjes los.
!

!

4

Til de voorkant van het scharnier op
om deze te verrwijderen en leg het
weg. Wees voorzichtig! Als de
scharnier verwijderd is kan de deur
naar voren vallen.

5

Zorg dat u de waterslang niet
beschadigt als u de deur verwijdert.

De deur van het koelgedeelte verwijderen
Een geschikte plek zoeken

Wip het kapje van het bovenste
scharnier los met een schroevendraaier.
Steek een dunne schroevendraaier in
de groef aan de zijkant van het kapje
om het te verwijderen.

1

Voldoende ruimte tussen de achterkant van de koelvriescombinatie en de wand voor onbelemmerde
luchtcirculatie.

Vermijdt de volle zon.

2

Draai de bevestiging van het
bovenste scharnier 3 tot 4 slagen
tegen de klok in. Trek de
verbindingsstekkertjes los..
!

4

Til de deur recht naar boven en leg
hem weg.

Volg de verdere installatie-instructies, als de locatie klaar is.
Als de omgevingstemperatuur van de koel-vriescombinatie te laag is (onder 5 C) kunnen producten in het koelgedeelte
bevriezen of wordt de normale werking van de koel-vriescombinatie belemmerd.
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3

Til de voorkant van het scharnier
op om deze te verwijderen en leg
het weg.

nl

De koel-vriescombinatie waterpas zetten
& de deur bijstellen(indien nodig)
Als de deur van het vriesgedeelte lager
hangt dan die van het koelgedeelte...

De deur van het vriesgedeelte terugplaatsen
Steek de waterslang eerst door het
gat in het onderste scharnier.(Alleen
model met ijsautomaat)

1

2

Laat dan het gat in de deur van het
vriesgedeelte over de pen van het
onderste scharnier zakken.

nl

@

3

Druk de deur aan de bovenkant
tegen de kast en steek de pen van
het scharnier in het gat boven op de
deur van het vriesgedeelte. (Plaats
eerst de achterkant van het
scharnier in het uitstekende profiel
en steek daarna de pen in het gat.)

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een groef van het linker pootje (onder het
vriesgedeelte) en draai het pootje met de klok mee tot de deur recht hangt.(Draai met de klok
mee om de deur hoger te stellen en tegen de klok in om de deur te laten zakken.)Voer de
volgende stappen uit als de deur bij stap 1 nog niet recht hangt.

!
!

4

Draai de bevestiging van het
scharnier vast. Steek de
verbindingsstekkertjes in elkaar en
bevestig de aardedraad.

5

Als de deur van het koelgedeelte lager
hangt dan die van het vriesgedeelte ...

Steek de waterslang ver in de
koppeling.(Alleen model met
ijsautomaat)

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een groef van het rechter pootje (onder
het koelgedeelte) en draai het pootje met de klok mee tot de deur recht hangt.(Draai met de
klok mee om de deur hoger te stellen en tegen de klok in om de deur te laten zakken) Voer
de volgende stappen uit als de deur bij stap 1 nog niet recht hangt.

De deur van het koelgedeelte terugplaatsen
the top of door close to the
the bottom hole of refrigerator
Turn the hinge fastener tightly to the
cabinet and insert the top hinge pin to 3 end.
2 Let
door straight to the bottom hinge pin
1 Insert
the top hole of freezer door.
Connect harness wirings and screw
( Insert the back of hinge to the
groove of protrusion first, then front
to the top hole of door.)

ground wire.
Click and screw the top hinge cover.

Afdekplaat
After installation and/or door leveling, fasten front cover with screws.
(Remove the screws on the front bottom panel first. Click and screw the cover)

!
@

!

Opmerking
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● De voorkant van de koelkast moet een heel klein beetje hogere staan dan de achterkant om hetsluiten
van de deur te bevorderen. Als de voorkant echter te ver omhoog gebracht wordt om een deur recht te
zetten, kan het openen van de deuren belemmerd worden.
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De waterleiding installeren (Alleen model met ijsautomaat)
ONDERDELEN VOOR
WATERAANSLUITING
Controleer de onderstaande onderdelen van
de watervoorziening. Sommige andere
noodzakelijke onderdelen zijn verkrijgbaar bij
de leverancier.

Aansluitstuk
(3014454520)

(3012020700)

3011202000

(7112401211)

(A:3019503200
B:3019503300)

Kraan

Aansluitstuk B
Aansluitstuk A

Waterslang

Aansluitstuk A

Rubberen afdichtring
Waterslang

Let op!

1) Bevestig de filterhouder met een schroef links of rechts van de
achterkant van de koel-vriescombinatie.
Als de houder op deze wijze niet goed bevestigd kan worden,
moet u het papier van de plakstrip op de filterhouder
verwijderen en de houder bevestigen.
2) Plaats het filter in de houder.

Rubberen afdichtring

1) Verwijder de afdekking van het motorcompartiment aan de
achterkant van de koel-vriescombinatie.
2) Schuif de bevestigingsring over de waterslang.(Let daarbij op de
draairichting van de moer.)
3) Steek de waterslang in de bovenkant van de kraan en draai de
moer vast. (De kraan bevindt zich rechts in het motorcompartiment.)
4) Controleer of de slangen niet geknikt zijn en of er geen water lekt.
Als dat het geval is moet u de aansluitingen opnieuw maken.
5) Plaats de afdekking van het motorcompartiment terug. (De slang
moet in de uitsparing in tussen de achterkant van de koelvriescombinatie en de afdekking vallen.)

Let op!

(3019974100)

<Afbeelding B>

Kraan

Het eerste water kan rommel uit het filter bevatten die daar bij de
fabricage ingekomen is.

Zet de slang naar boven zoals in de afbeelding.

6. De waterslang bevestigen.
1) Bevestig de slang met klem A.
2) Controleer of de slang niet is geknikt. Als dat het geval is,
moet u dat herstellen.

Plaats de rubberen ringen in de aansluitstukken voordat u die op de kraan draait.

7. Na de installatie van de wateraansluiting

2. Het waterfilter installeren
1) Meet de afstand tussen de filter en de aansluiting voor de
waterslang bij benadering en snijdt de slang van de filter haaks af.
2) Sluit de slang aan op het filter zoals in de afbeelding.

Zorg dat er genoeg slang overblijft als u hem afsnijdt.
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5. De waterslang op de koel-vriescombinatie aansluiten.

1. Aansluiten op de waterkraan
<Afbeelding A>

1) Draai de hoofdkraan open en kijk of er water uit de slang komt.
2) Kijk of de kraan open staat als er geen water uit komt.
3) Laat de kraan open staan tot er schoon water uit komt.

4. De filter bevestigen

Installatie procedure (Alleen model met ijsautomaat)

Let op!

nl

1. De waterdruk moet 2.0~12.5 kgf/cm2 of meer bedragen;
anders werkt de automatische ijsblokjesmaker niet.
Controleer de druk in uw waterleiding; Als een kop van
180cc binnen tien seconden gevuld is, is de druk
voldoende.
2. Leg de waterslangen niet in de buurt van een warmtebron.
3. Het waterfilter filtert alleen grotere deeltje uit het water; Het
houdt bacterien en andere micro-organismen niet tegen.
4. Als de druk lager is moet u contact op nemen met de
leverancier voor een extra waterpomp.
5. De levensduur van het filter is afhankelijk van het gebruik
van de koel-vriescombinatie. Wij adviseren u om het filter
eens in de zes maanden te vervangen.
Controleer Bevestig het filter op een plaats waar u het
gemakkelijk kan verwijderen en terugplaatsen)
6. Druk na de installatie van koel-vriescombinatie en
waterleiding gedurende 2 tot 3 minuten op [WATER] op het
bedieningspaneel om de watertank te vullen en water te
kunnen tappen.
7. Dicht alle verbindingen van buizen en slangen af met tape,
zodat er geen water kan lekken.
8. Sluit de waterslang aan op een koudwaterleiding.

3. Eventuele rommel uit het filter verwijderen.

1) Steek de stekker van de koel-vriescombinatie in het stopcontact
en druk gedurende 2 tot 3 minuten op [WATER] op het
bediening-spaneel. Zo verwijdert u luchtbellen uit de leiding en
tapt u het eerste water af.
2) Controleer de hele watertoevoer op lekkage (slangen, aansluitstukken en buizen). Herschik de slangen als de koelvriescombinatie op zijn plaats staat.
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waterslang
waterslang
Moer
Waerkraan

