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Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni.
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e 

sottoposto ai più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue esigenze.
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni del prodotto 

prima di procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni 
future.

Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali

future consultazioni. 
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme al prodotto.
Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.

Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:
C Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
A Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
B Avvertimento in caso di problemi con il voltaggio. 

Questo prodotto riporta il simbolo di raccolta differenziata per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE).
Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva 
europea 2002/96/EC in modo che durante il riciclaggio e lo smontaggio sia 
ridotto al minimo l’impatto sull’ambiente. Per ulteriori informazioni contattare 
le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non inclusi nel processo di raccota differenziata sono 
potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana a causa della 
presenza di sostanze pericolose.

Riciclaggio

AVVERTENZA!
Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza il 
refrigerante R600a completamente adatto all'ambiente (infiammabile solo in 
determinate condizioni), è necessario attenersi alle seguenti regole:
• Non ostacolare la libera circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico.
• Per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici diversi da

quelli consigliati dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Non utilizzare all'interno del comparto del cibo elettrodomestici diversi da

quelli consigliati dal produttore.
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C  Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero 
non corrispondere esattamente al prodotto in uso. Se le parti in oggetto non sono 
incluse nel prodotto acquistato, significa che sono da intendersi per altri modelli.

1. Mensole dello sportello regolabili
2. Ripiani bottiglie
3. Piedi anteriori regolabili
4. Scomparto frutta e verdura
5. Coperchio scomparto per frutta e verdura

1  Il frigorifero

6. Canale di raccolta dell'acqua di
sbrinamento – tubo di drenaggio
7. Mensole amovibili
8. Lampadina e termostato
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2  Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere in esame le seguenti 

informazioni. La mancata osservanza di 
queste informazioni può provocare 
lesioni o danni materiali. Quindi tutte le 
garanzie e gli impegni sull’affidabilità 
diventerebbero privi di validità.

I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto.

Uso previsto
Questo apparecchio è destinato 
ad essere usato:

• all'interno e in aree chiuse, ad
esempio in casa;

• in ambienti di lavoro chiusi, come
negozi e uffici;

• in strutture chiuse di soggiorno,
come agriturismi, alberghi, pensioni.

• Non deve essere usato all’esterno.

 Sicurezza generale
• Quando si vuole smaltire/eliminare

l'apparecchio, è consigliabile
consultare il servizio autorizzato per
apprendere le informazioni
necessarie e conoscere gli enti
autorizzati.

• Consultare il servizio di
manutenzione autorizzato per tutti i
problemi relativi al frigorifero. Non
intervenire far intervenire sul
frigorifero senza informare il servizio
manutenzione autorizzato.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mangiare coni gelato o
cubetti di ghiaccio o gelati appena
estratti dal freezer! (Ciò potrebbe
causare sintomi di congelamento in
bocca).

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mettere bottiglie e
lattine di bibite liquide nello
scomparto del freezer altrimenti
potrebbero esplodere.

• Non toccare con le mani gli
alimenti gelati; possono incollarsi
ad esse.

• Scollegare il frigorifero prima della
pulizia o dello sbrinamento.

• Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere
usati per pulire e scongelare il
frigorifero. In queste situazioni, il
vapore può entrare in contatto con
le parti elettriche e provocare corto
circuito o scossa elettrica.

• Non usare mai parti del frigorifero
come lo sportello come mezzo di
supporto o movimento.

• Non utilizzare dispositivi elettrici
all’interno del frigorifero.

• Non danneggiare le parti, in cui
circola il refrigerante, con utensili
perforanti o taglienti. Il refrigerante
può scoppiare quando i canali del
gas dell’evaporatore, le estensioni
dei tubi o le pellicole superficiali
vengono punti e provocano
irritazioni alla pelle e lesioni agli
occhi.

• Non bloccare o coprire la
ventilazione dell’elettrodomestico.

• I dispositivi elettrici devono essere
riparati solo da persone autorizzate.
Le riparazioni eseguite da personale
non competente provocano danni
all’utilizzatore.

• In caso di guasto o durante lavori
di riparazione e manutenzione,
scollegare la fornitura d'energia
principale spegnendo il fusibile
principale o scollegando la presa
dell’apparecchio.

• Non tirare dal cavo quando si estrae
la spina.

• Posizionare le bibite più alte molto
vicine e in verticale.

• Non conservare mai nel frigorifero
contenitori spray che contengano
sostanze infiammabili ed esplosive.

• Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da
quelli consigliati dal produttore per
accelerare il processo di
sbrinamento.
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• Questo apparecchio non deve
essere usato da persone con disturbi
fisici, sensoriali o mentali o persone
non preparate o senza esperienza
(compresi bambini) a meno che non
ricevano la supervisione da parte di
una persona responsabile della loro
sicurezza che li istruirà sull'uso
corretto dell'apparecchio.

• Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare l'agente per l'assistenza
in caso di dubbi.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• L’esposizione dell'apparecchio
a pioggia, neve, sole e vento è
pericolosa per la sicurezza elettrica.

• Contattare l’assistenza autorizzata
quando ci sono danni ai cavi  in
modo da evitare pericoli.

• Non collegare mai il frigorifero alla
presa a muro durante l’installazione,
per evitare il rischio di morte o
lesioni gravi.

• Questo frigorifero è destinato solo
alla conservazione di alimenti. Non
deve essere usato per altri scopi.

• L'etichetta con le specifiche
tecniche si trova sulla parete sinistra
nella parte interna del frigorifero.

• Non collegare mai il frigorifero a
sistemi di risparmio energetico;
potrebbero danneggiare il frigorifero.

• Se c’è una luce blu sul frigorifero,
non guardarla a lungo a occhio
nudo o con strumenti ottici.

• Per i frigoriferi con controllo
manuale, attendere almeno 5 minuti
per avviare il frigorifero dopo
un'assenza di elettricità.

• Questo manuale operativo deve
essere dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando il prodotto
stesso viene dato ad altri.

• Evitare di provocare danni al cavo di
alimentazione quando si trasporta il
frigorifero. Piegare il cavo può
provocare un incendio. Non mettere
mai oggetti pesanti sul cavo di
alimentazione.

• Non toccare la spina con le mani
bagnate quando si collega
l'apparecchio alla rete elettrica.

• Non collegare il frigorifero alla rete se
la presa elettrica è allentata.

• Non deve essere spruzzata
acqua sulle parti interne o esterne
dell'apparecchio per motivi di
sicurezza.

• Non spruzzare sostanze contenenti
gas infiammabili come gas propano
vicino al frigorifero per evitare rischio
di incendio ed esplosione.

• Non mettere mai contenitori pieni di
acqua sopra al frigorifero; in caso di
schizzi, questo potrebbe provocare
shock elettrico o incendio.

• Non sovraccaricare il frigorifero di
alimenti. In caso di sovraccarico,
gli alimenti potrebbero cadere
provocando lesioni alla persona e
danni al frigorifero quando si apre lo
sportello.

• Non mettere mai oggetti sopra al
frigorifero; altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere quando si apre o
si chiude lo sportello del frigorifero.

• Poiché necessitano di un controllo
preciso della temperatura, vaccini,
medicine sensibili al calore e
materiali scientifici non devono
essere conservati nel frigorifero.

• Se non sarà usato per un lungo
periodo, il frigorifero deve essere
scollegato. Un problema possibile
nel cavo di alimentazione può
provocare un incendio.

• La punta della spina deve essere
pulita regolarmente con un panno
asciutto; altrimenti può provocare un
incendio.
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• Il frigorifero potrebbe spostarsi se i
piedini regolabili non sono assicurati
correttamente al pavimento.
Assicurare correttamente i piedini al
pavimento può evitare che il
frigorifero si sposti.

• Quando si trasporta il frigorifero,
non tenerlo dalla maniglia dello
sportello. Altrimenti si stacca.

• Quando è necessari posizionare
l'apparecchio vicino ad un altro
frigorifero o freezer, la distanza tra i
dispositivi deve essere di almeno
8 cm. Altrimenti le pareti laterali
vicine potrebbero produrre
condensa.

Sicurezza bambini
• Se lo sportello ha un lucchetto, la

chiave deve essere tenuta lontana
dalla portata dei bambini.

• I bambini devono ricevere
supervisione per evitare che
interferiscano con l'apparecchio.

Avvertenza HCA
Se il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R600a: 

Questo gas è infiammabile. Pertanto, 
fare attenzione a non danneggiare il 
sistema di raffreddamento e le 
tubazioni durante l’uso e il trasporto. In 
caso di danni, tenere l'apparecchio 
lontano da potenziali fonti di incendio 
che possono provocarne l’incendio e 
ventilare la stanza in cui si trova l'unità. 
Ignorare questa avvertenza se 
il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R134a. 

Il tipo di gas usato nell'apparecchio è 
descritto nell'etichetta con il tipo sulla 
parete sinistra nella parte interna del 
frigorifero. 

Non gettare mai l'apparecchio nel 
fuoco per lo smaltimento.

• Non lasciare lo sportello del
frigorifero aperto per lungo tempo.

• Non inserire alimenti caldi o bevande
calde nell'elettrodomestico.

• Non sovraccaricare il frigorifero
impedendo la circolazione dell’aria al
suo interno.

• Non installare il frigorifero sotto la
luce diretta del sole o nelle vicinanze
di forni, lavastoviglie o radiatori.
Tenere il frigorifero ad almeno 30 cm
dalle fonti che emettono calore e ad
almeno 5 cm dai forni elettrici.

• Porre attenzione nel conservare gli
alimenti in contenitori chiusi.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la
quantità massima di alimenti nel
freezer quando si rimuove il ripiano
o il cassetto del freezer. Il valore
di consumo energetico dichiarato per
il frigorifero è stato determinato
rimuovendo il ripiano del freezer o
il cassetto e in condizione di carico
massimo. Non c'è pericolo nell'usare
un ripiano o un cassetto secondo le
forme e le dimensioni degli alimenti
da congelare.

• Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce risparmio
energetico e conserva la qualità degli
alimenti.

Cose da fare per risparmiare 
energia
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3  Installazione
B Se le informazioni date in questo 

manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo.

Punti a cui prestare 
attenzione quando si sposta 
il frigorifero
1. Il frigorifero deve essere scollegato. 

Prima del trasporto, il frigorifero 
deve essere svuotato e pulito.

2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani, 
accessori, scomparto frutta e 
verdura, ecc. all'interno del 
frigorifero devono essere fissati con 
nastro adesivo e assicurati contro i 
colpi. L'imballaggio deve essere 
eseguito con un nastro doppio o 
cavi sicuri e bisogna osservare 
rigorosamente le norme per il 
trasporto presenti sulla confezione.

3. Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti. 

Prima di avviare il frigorifero
Controllare quanto segue prima di 

utilizzare il frigorifero:
1. L’interno del frigorifero è asciutto e
l’aria può circolare liberamente sul
retro?
2. Pulire la parte interna del frigorifero
come consigliato nella sezione
"Manutenzione e pulizia".
3. Installare i 2 distanziali in plastica
come illustrato in figura. I distanziali di
plastica garantiranno la distanza
necessaria alla circolazione dell'aria tra
il frigorifero e la parete. (La figura è
soltanto un esempio e non rappresenta
l'esatto modello dell'apparecchio).

4. Collegare la spina del frigorifero alla
presa elettrica. Quando lo sportello del
frigorifero è aperto, la lampadina interna si
accende.
5. Quando il compressore comincia a
funzionare, si sente un rumore. I liquidi e i
gas sigillati nel sistema refrigerante
possono produrre dei rumori, anche se il
compressore non è in funzione; questo è
abbastanza normale.
6. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale. Queste
zone sono progettate
per essere tiepide per evitare la
condensazione.

Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa 

di messa a terra protetta da un fusibile 
della capacità appropriata. Importante:
• Il collegamento deve essere

conforme ai regolamenti nazionali.
• La spina elettrica deve essere

facilmente accessibile dopo
l’installazione.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• La tensione dichiarata sull'etichetta
che si trova nel lato interno a sinistra
dell'apparecchio deve essere pari
alla tensione di rete.

• Le prolunghe e le prese multiple
non devono essere usate per il
collegamento.
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B Un cavo di alimentazione danneggiato 
deve essere sostituito da un 
elettricista qualificato.

B L’apparecchio non deve essere usato 
finché non viene riparato! C’è rischio 
di shock elettrico!

Smaltimento del materiale di 
imballaggio

I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. Tenere i 
materiali di imballaggio fuori dalla 
portata dei bambini o smaltirli 
classificandoli secondo le istruzioni sui 
rifiuti comunicate dalle autorità locali. 
Non smaltire assieme ai normali rifiuti 
domestici, smaltire nei punti di raccolta 
appositi indicati dalle autorità locali. 
L’imballaggio del frigorifero è prodotto 
con materiali riciclabili.

Smaltimento del vecchio 
frigorifero

Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l'ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore 

autorizzato o il centro di raccolta rifiuti 
della propria città per quanto riguarda 
lo smaltimento del frigorifero. 

Prima di smaltire il frigorifero, tagliare 
la spina elettrica e, se ci sono blocchi 
allo sportello, renderli inutilizzabili per 
proteggere i bambini da eventuali 
pericoli.

Posizionamento e 
installazione
A  Nel caso in cui la porta di ingresso 
della stanza in cui il frigorifero deve 
essere posizionato non è abbastanza 
grande per il passaggio del frigorifero, 
chiamare il servizio autorizzato per 
rimuovere le porte del frigorifero e per 
farlo passare attraverso la porta. 

1. Installare il frigorifero in un luogo
che ne permetta il facile utilizzo.

2. Tenere il frigorifero lontano da fonti
di calore, luoghi umidi e luce diretta
del sole.

3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter
avere operatività efficiente. Se il
frigorifero deve essere posizionato
in un recesso della parete, è
necessario porlo ad almeno 5 cm di
distanza dal soffitto e a 5 cm dalla
parete. Non posizionare
l'apparecchio su materiali come
tappetini o tappeti.

4. Posizionare l'elettrodomestico solo
su superfici uniformi e piane per
evitare dondolii.

5. Non tenere il frigorifero in ambienti
con temperature inferiori ai 10°C.

Sostituzione della lampadina 
interna 
Per cambiare lampadina/LED utilizzati 
per illuminare il frigorifero, rivolgersi al 
Servizio Assistenza Autorizzato. La 
lampada (le lampade) usata (usate) 
nell'apparecchiatura non è (sono) 
adatta (adatte) per l'illuminazione 
domestica. L'obiettivo previsto per 
questa lampada è quello di assistere 
l'utente in fase di posizionamento degli 
alimenti all'interno del frigorifero / 
congelatore in modo sicuro e comodo.
Le lampadine utilizzate in questo 
apparecchio devono sopportare 
condizioni fisiche estreme come 
temperature inferiori a -20°C.
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Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico.
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4  Preparazione
C Il frigorifero dovrà essere installato 

ad almeno 30 cm lontano da fonti 
di calore, come forni, riscaldamento 
centrale e stufe e ad almeno 5 cm 
da forni elettrici e non deve essere 
esposto alla luce diretta del sole.

C La temperatura ambiente della stanza 
in cui viene installato il frigorifero 
deve essere almeno 10°C . Usare il 
frigorifero in ambienti con temperatura 
inferiore non è consigliabile per motivi 
di efficienza.

C Assicurarsi che l’interno del frigorifero 
sia ben pulito.

C In caso di installazione di due frigoriferi 
l’uno accanto all’altro, devono esservi 
almeno 2 cm di distanza tra di loro.

C Quando il frigorifero viene messo in 
funzione per la prima volta, osservare 
le seguenti istruzioni per le prime sei 
ore.
- La porta non si deve aprire

frequentemente.
- Deve funzionare vuoto senza

alimenti all’interno.
- Non staccare il frigo dalla presa di

corrente. Se si verifica un calo di
potenza al di là del controllo
dell'utente, vedere le avvertenze
nella sezione “Soluzioni
consigliate per i problemi”.

C Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti.
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5  Utilizzo del frigorifero
Impostazione della 
temperatura di funzionamento

La temperatura di funzionamento è 
regolata con il comando temperatura. 

Caldo Freddo
1        2       3        4       5

(O) Min. Max.

1 = impostazione raffreddamento 
minimo (Impostazione più calda) 
5 = impostazione raffreddamento 
massimo (Impostazione più fredda)

(Oppure)
Min. = impostazione 
raffreddamento minimo 
(Impostazione più calda)
Max. = impostazione 
raffreddamento massimo 
(Impostazione più fredda) 
 La temperatura media all'interno del 
frigo dovrebbe essere intorno a +5°C.
 Scegliere l'impostazione secondo la 
temperatura desiderata. 
 Si noti che ci saranno temperature 
diverse nell'area di raffreddamento. 
 La sezione più fredda è quella 
immediatamente sopra lo scomparto 
per le verdure.
 La temperatura interna dipende anche 
dalla temperatura ambiente, dalla 
frequenza con cui lo sportello viene 
aperto e dalla quantità di cibo 
contenuto all'interno. 
 L'apertura frequente dello sportello 
provoca un aumento della temperatura 
interna. 

Per questo motivo si consiglia di 
chiudere lo sportello subito dopo l'uso, 
il più velocemente possibile. 

Uso degli scomparti interni
Mensole amovibili: La distanza tra i 

ripiani può essere regolata quando 
necessario.

Cassetto verdura: Verdura e frutta 
possono essere conservate in questo 
scomparto per lunghi periodi, senza 
deteriorarsi. 

Ripiano bottiglie: bottiglie, barattoli e 
lattine possono essere posti in questi 
ripiani.

Raffreddamento
Conservazione alimenti

Lo scomparto frigo serve per la 
conservazione a breve termine di cibi 
freschi e bevande. Conservare i 
prodotti caseari nell'apposito 
scomparto del frigorifero. 

Le bottiglie possono essere messe nel 
portabottiglie o nel ripiano per bottiglie 
dello sportello. 

La carne cruda viene conservata al 
meglio in una busta in polietilene nello 
scomparto sul fondo del frigorifero.   

Lasciare che i cibi e le bevande calde 
si raffreddino fino a temperatura 
ambiente prima di metterli nel 
frigorifero.

0

• Attenzione
Conservare l'alcol concentrato

esclusivamente in posizione verticale e 
perfettamente chiuso. 

• Attenzione
Non conservare sostanze esplosive

o contenitori con gas propellenti
infiammabili (panna in bomboletta,
lattine spray, ecc.) nell'elettrodomestico.
Pericolo di esplosioni.
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Sbrinamento 
Lo scomparto frigo si sbrina 

automaticamente. L'acqua di 
sbrinamento scorre attraverso il 
canale di drenaggio fino a un 
contenitore di raccolta sul retro 
dell'elettrodomestico.
 Durante lo sbrinamento, si 
formano goccioline di acqua sul retro 
del frigo a causa dell'evaporatore. 
 Se le gocce non fluiscono tutte, 
potrebbero congelarsi di nuovo dopo 
lo sbrinamento; rimuoverle con un 
panno bagnato con acqua calda, ma 
mai con un oggetto duro o tagliente. 
 Controllare il flusso dell'acqua di 
sbrinamento di tanto in tanto: 
potrebbe bloccarsi. 

Arresto del prodotto
Se il termostato è dotato della 

posizione “0”: 
- Il prodotto smette di funzionare
quando si porta il termostato in
posizione “0” (zero). Il prodotto
non si avvia a meno che non si
porta di nuovo il termostato in
posizione “1” o un'altra posizione.
Se il termostato è dotato della

posizione “min”: 
- Scollegare il prodotto per arrestarlo.
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6  Manutenzione e pulizia

A Non usare mai gasolio, benzene o 
sostanze simili per scopi di pulizia.

B È consigliato scollegare l’apparecchio 
prima della pulizia.

B Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o 
sostanze abrasive, saponi, detergenti 
per la casa o cere per la pulizia.

C Utilizzare acqua tiepida per pulire 
l'alloggiamento del frigorifero e 
asciugarlo.

C Utilizzare un panno umido intriso 
di una soluzione composta da un 
cucchiaino di bicarbonato di soda e 
da circa mezzo litro di acqua e pulire 
l'interno, quindi asciugare.

B Assicurarsi che l'acqua non penetri 
nel quadro di comando della 
temperatura.

B Se il frigorifero non viene usato per un 
lungo periodo di tempo, scollegare il 
cavo di alimentazione, rimuovere tutti 
gli alimenti dal suo interno, pulirlo e 
lasciare lo sportello aperto.

C Controllare le guarnizioni dello 
sportello periodicamente per garantire 
che siano pulite e che non siano 
presenti particelle di alimenti.

A Per rimuovere le rastrelliere dello 
sportello, rimuovere tutto il contenuto 
e spingere semplicemente le 
rastrelliere verso l'alto.

ANon utilizzare mai agenti di pulizia o 
acqua contenente cloro per pulire 
le superfici esterne e le parti rivestite 
in cromo dell'apparecchio. Il cloro 
provoca corrosione su tali superfici di 
metallo.

Protezione delle superfici di 
plastica 
C Non inserire oli liquidi o piatti cotti in 

olio nel frigorifero se in contenitori 
non sigillati poiché questi possono 
danneggiare le superfici in plastica 
del frigorifero. In caso di fuoriuscita di 
olio sulle superfici in plastica, pulire e 
asciugare le parti della superfici con 
acqua tiepida.
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7  Soluzioni consigliate per i problemi
Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà 

tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da 
difetti di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui 
potrebbero non esistere nel proprio prodotto.

Il frigorifero non funziona. 
• Il frigorifero è correttamente collegato alla corrente? Inserire la spina nella presa a

muro.

• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero è funzionante o il fusibile
principale è saltato? Controllare il fusibile.

Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL 
CONTROL e FLEXI ZONE).
• Ambiente in condizioni molto fredde. Apertura e chiusura frequente della porta

Ambiente in condizioni molto umide Conservazione del cibo contenente liquidi
in contenitori aperti. Porta lasciata aperta. Portare il termostato a temperatura
inferiore.

• Diminuire il tempo di apertura della porta o aprirla meno frequentemente.

• Coprire il cibo contenuto in contenitori aperti con materiale adatto.

• Asciugare la condensa con un panno asciutto e controllare se continua.
Il compressore non funziona.

• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di corrente
o di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è ancora
stato regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti. . Chiamare
il servizio assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine di questo
periodo.

• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. Si tratta di una cosa per un frigorifero
con sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica
periodicamente.

• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. Accertarsi che la spina sia inserita in
modo corretto nella presa.

• Le regolazioni di temperatura sono eseguite correttamente?

• Potrebbe esserci un'assenza di corrente.
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Il freezer funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo frigorifero è più grande del precedente. Ciò è abbastanza normale. I

grandi frigoriferi lavorano per lunghi periodi di tempo.

• La temperatura ambiente può essere alta. Ciò è abbastanza normale.

• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo. Lo
sbrinamento completo del frigorifero può durare un paio d’ore.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. I cibi caldi devono
essere raffreddati fino alla temperatura ambiente prima di essere riposti nel
frigorifero.

• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono
state aperte di frequente. L’aria tiepida  entrata nel frigorifero ne provoca il
funzionamento per un periodo più lungo. Aprire le porte meno frequentemente.

• La porta del frigorifero o del freezer è stata lasciata aperta. La/e porta/e non si
chiude/chiudono.

• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. Regolare la temperatura del
frigorifero ad un livello più alto e attendere fino a che la stessa sia acquisita.

• La chiusura della porta del frigorifero o del freezer può essere usurata, rotta o non
inserita in modo appropriato. Pulire o sostituire la guarnizione. Guarnizioni rotte
o danneggiate provocano il funzionamento del frigo per periodi più lunghi per
mantenere la temperatura corrente.

La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del frigorifero 
è sufficiente.
• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. Regolare la temperatura ad un livello

più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del freezer è 

sufficiente.
• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto bassa. Regolare

la temperatura ad un livello più alto e controllare.
Il cibo che è nei cassetti dello scomparto frigo si sta congelando.

• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto bassa. Regolare
la temperatura ad un livello più alto e controllare.

La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
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• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto alta. La
regolazione del frigorifero provoca effetti sulla temperatura del freezer. Cambiare
la temperatura di frigo o freezer fino a che essa non raggiunge un livello
sufficiente.

• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono state
aperte di frequente; aprire con minore frequenza.

• La porta potrebbe essere rimasta aperta; chiudere la porta completamente.
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. Attendere fino a

che il frigorifero o freezer non raggiungono la temperatura desiderata.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente. Lo sbrinamento completo del

frigorifero ha bisogno di tempo.
Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.

• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti
della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.

Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o è debole. Il frigorifero ondeggia quando si sposta

lentamente. Accertarsi che il pavimento sia in piano e forte abbastanza da
sopportare il frigorifero.

• Il rumore potrebbe essere provocato dagli oggetti nel frigorifero. Bisogna
rimuovere gli oggetti sopra al frigorifero.

Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti o 
spruzzo di liquidi.
• Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del

frigorifero. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
C’è un rumore come vento che soffia. 

• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa
normale e non di un guasto.

Condensa  sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa

normale e non di un guasto.
• Le porte potrebbero essere state lasciate aperte; assicurarsi che sono

completamente chiuse.
• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono state

aperte di frequente; aprire con minore frequenza.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.

• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al
diminuire dell’umidità, la condensa scompare.

Odore cattivo dentro al frigorifero.
• L’interno del frigorifero deve essere pulito. Pulire l’interno con una spugna,

acqua tiepida o carbonata.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare

odori. Usare contenitori diversi o marche diverse.
La porta non è chiusa.

• Il cibo impedisce la chiusura della porta. Sostituire le confezioni che ostruiscono
la porta.

• Il frigorifero non è completamente verticale sul pavimento e rotola quando è
spostato leggermente. Regolare le viti di elevazione.

• Il pavimento non è orizzontale o forte. Accertarsi che il pavimento sia in piano,
forte e in grado di sopportare il frigorifero.

Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Il cibo potrebbe toccare il tetto del cassetto. Risistemare il cibo nel cassetto.



Gelieve eerst deze gebruiksaanwijzing te lezen!
Beste klant,
We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd en onder de 

meest nauwkeurige procedures voor kwaliteitscontrole werd gecontroleerd, u doeltreffend 
van dienst zal zijn.

Wij bevelen daarom aan dat u eerst zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing van 
uw product leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor 
toekomstige raadpleging.

Deze gebruiksaanwijzing
• Helpt u uw toestel snel en veilig te gebruiken.
• Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product installeert en gebruikt.
• Volg de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een eenvoudig toegankelijke plaats aangezien u deze

later nodig kunt hebben. 
• Daarnaast dient u ook de andere documenten die bij uw product worden geleverd te

lezen.
Let erop dat deze gebruiksaanwijzing ook voor andere modellen kan gelden. 

Symbolen en hun beschrijvingen
Deze instructiehandleiding bevat de volgende symbolen:

C Belangrijke informatie of nuttige gebruikstips.

A Waarschuwing tegen gevaarlijke omstandigheden voor leven en eigendommen.

B Waarschuwing tegen elektrische spanning. 

WAARSCHUWING!
U moet de volgende regels in acht nemen om de normale werking van uw 
koelkast, die het volledig milieuvriendelijke koelmiddel R600a gebruikt, te 
verzekeren:
• Hinder de vrije luchtcirculatie rond het toestel niet.
• Gebruik geen andere mechanische toestellen om het ontdooien te versnellen

dan de toestellen die door de fabrikant worden aangeraden.
• Vernietig het koelcircuit niet.
• Gebruik geen andere elektrische toestellen in de bewaarlade voor etenswaren

dan de toestellen die eventueel door de fabrikant worden aangeraden.
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1. Verstelbare deurschappen
2. Flessenrekken
3. Verstelbare voetjes
4. Groentelade
5. Deksel groentelade

6. Afvoerkanaal dooiwater - afvoerpijp
7. Verplaatsbare schappen
8. Binnenverlichting en thermostaat

1  Uw koelkast

C De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact
met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet tot het product behoren dat 
u hebt gekocht, gelden deze voor andere modellen.
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2  Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
Gelieve de volgende informatie goed te 

bestuderen. Niet-inachtneming van deze 
informatie kan verwondingen of materiële 
schade veroorzaken. In dat geval worden 
alle garanties en betrouwbaarheids 
engagementen ongeldig.

De originele onderdelen worden 
beschikbaar gehouden gedurende een 
periode van 10 jaar vanaf de 
aankoopdatum.

Bedoeld gebruik
Dit product is bedoeld om te worden 
gebruikt:

• binnen en in gesloten omgevingen
zoals huizen;

• in gesloten werkomgevingen zoals
kantoren en winkels;

• in gesloten
accommodatieomgevingen zoals
boerderijen, hotels, pensions.

• Het toestel mag niet buitenshuis
worden gebruikt.

 Algemene veiligheid
• Wanneer u het product wenst af te

voeren, raden wij u aan de bevoegde
onderhoudsdienst te raadplegen om
de benodigde informatie en bevoegde
instanties te leren kennen.

• Raadpleeg uw bevoegde
onderhoudsdienst voor alle vragen en
problemen met betrekking tot de
koelkast. Voer geen ingrepen aan de
koelkast uit en laat dit ook niet door
iemand anders doen zonder de
bevoegde onderhoudsdienst op de
hoogte te stellen.

• Voor producten met een diepvriesvak;
Eet geen ijs of ijsblokjes meteen nadat u
deze uit het diepvriesvak heeft gehaald.
(Dit kan bevriezing in uw mond
veroorzaken.)

• Voor producten met een diepvriesvak;
Plaats geen flessen of blikjes met
vloeibare dranken in het diepvriesvak
Deze zouden kunnen barsten.

• Raak ingevroren levensmiddelen niet
met de hand aan; deze kunnen aan uw
hand vastplakken.

• Verwijder de stekker uit uw koelkast
voor u deze reinigt of ontdooit.

• Bij het schoonmaken en ontdooien
van de koelkast mogen geen stoom
en stoomreinigers gebruikt worden. De
stoom kan in contact komen met de
elektrische onderdelen en kortsluiting of
een elektrische schok veroorzaken.

• Gebruik geen onderdelen van uw
koelkast zoals de deur als steun of
opstapje.

• Gebruik geen elektrische apparaten
binnen in de koelkast.

• Beschadig de onderdelen, waar de
koelvloeistof circuleert, niet door boor- of
snijdgereedschap. De koelvloeistof kan
naar buiten geblazen worden wanneer
de gasleidingen van de verdamper,
leidingverlengingen of
oppervlaktecoatings worden doorboord
en dit kan huidirritatie en oogletsel
veroorzaken.

• Dek of blokkeer de ventilatieopeningen
van uw koelkast met geen enkel
materiaal.

• Elektrische toestellen mogen enkel door
bevoegde personen worden hersteld.
Reparaties die door onbevoegde
personen worden uitgevoerd kunnen
een risico voor de gebruiker opleveren.

• Sluit in geval van storing of tijdens
onderhouds- of reparatiewerken de
stroomtoevoer van de koelkast af door
de zekering eruit te draaien of de stekker
van het apparaat eruit te trekken.

• Bij het uittrekken van de stekker deze
niet aan de kabel uittrekken.

• Plaats alcoholische dranken goed
afgesloten en verticaal.

• Bewaar nooit spuitbussen met een
ontvlambare of explosieve inhoud in de
koelkast.

• Gebruik geen andere mechanische
gereedschappen of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen dan
deze aangeraden door de fabrikant.

• Dit product is niet bestemd voor
gebruik door personen met een fysieke,
zintuiglijke of mentale stoornis of
ongeschoolde of onervaren mensen
(inclusief kinderen) tenzij deze worden
bijgestaan door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
die hen dienovereenkomstig instructies
geeft bij het gebruik van het product.

• Gebruik geen beschadigde koelkast.
Neem contact op met de dealer als u
vragen heeft.
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• Elektrische veiligheid van uw koelkast
wordt alleen gegarandeerd wanneer het
aardingssysteem in uw huis aan de
normen voldoet.

• Blootstelling van het product aan regen,
sneeuw, zon en wind is gevaarlijk met
betrekking tot de elektrische veiligheid.

• Neem contact op met een bevoegde
dienst wanneer de stroomkabel
beschadigd is om zo gevaar te
voorkomen.

• Steek tijdens installatie nooit de stekker
van de koelkast in de wandcontactdoos.
Er bestaat een kans op overlijden of
serieus letsel.

• Deze koelkast is enkel bestemd voor het
bewaren van voedsel. Hij mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.

• Het label met technische specificaties
bevindt zich aan de linkerwand binnenin
de koelkast.

• Sluit je koelkast nooit aan op
energiebesparende systemen; deze
kunnen de koelkast beschadigen.

• Als er zich een blauwe lamp in uw
koelkast bevindt, kijk hier dan niet voor
een lange tijd in met het blote oog of
met optische hulpmiddelen. Wacht
minstens 5 minuten met het inschakelen
van de koelkast na stroomuitval bij
manueel bediende koelkasten.

• Deze gebruikershandleiding moet aan
de nieuwe eigenaar van het toestel
gegeven worden wanneer het toestel
doorgegeven wordt.

• Vermijd schade aan de stroomkabel bij
transport van de koelkasten. De kabel
plooien kan vuur veroorzaken. Plaats
geen zware voorwerpen op de
stroomkabel.

• Raak de stekker niet aan met natte
handen wanneer deze in het
stopcontact wordt geplaatst.

• Sproei geen stoffen met ontvlambare
gassen zoals propaangas dichtbij de
koelkast om gevaar op vuur en
ontploffing te voorkomen.

• Plaats geen containers gevuld met
water op de koelkast; dit kan bij morsen
elektrische schokken of vuur
veroorzaken.

• Laad de koelkast niet te vol met voedsel.
Indien de koelkast overladen is, kan
voedsel naar beneden vallen bij het
openen en u kwetsen of de koelkast
beschadigen.

• Plaats geen objecten op de koelkast;
deze kunnen naar beneden vallen
wanneer u de deur open of dicht doet.

• Producten die een nauwkeurige
temperatuurregeling nodig hebben
(vaccins, hittegevoelige medicatie,
wetenschappelijke materialen, enz.)
mogen niet in koelkast bewaard
worden.

• De koelkast moet worden losgekoppeld
indien deze langdurig niet wordt
gebruikt. Een mogelijk probleem met de
stroomkabel kan vuur veroorzaken.

• Het uiteinde van de stekker moet
regelmatig worden gereinigd met een
droge doek, anders kan deze brand
veroorzaken.

• De koelkast kan bewegen als de
stelvoetjes niet juist op de vloer worden
vastgezet. De stelvoetjes juist
vastzetten op de vloer kan voorkomen
dat de koelkast beweegt.

• Hef de koelkast niet aan het handvat bij
verplaatsing. Anders breekt het.

• Als u het product naast een andere
koelkast of diepvriezer plaatst, moet
de afstand hiertussen minstens 8 cm
zijn. Anders kunnen aaneensluitende
zijwanden nat worden.

• Plaats de stekker van de koelkast niet in
het stopcontact als dit stopcontact los is.

• Er mag om veiligheidsredenen geen water
rechtstreeks op de binnen- of buitendelen
van het toestel gesproeid worden.

Kinderbeveiliging
• Indien de deur een slot heeft, moet de

sleutel buiten het bereik van kinderen
worden gehouden.

• Kinderen moeten onder toezicht staan
om te voorkomen dat ze met het
product knoeien.
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Voldoet aan de WEEE-richtlijn 
en de richtlijnen voor afvoeren 
van het restproduct
 Dit product bevat geen schadelijke of 
verboden materialen zoals beschreven in de 
"Verordening op controle voor afvalsortering 
van elektrische en elektronische 
apparatuur" uitgegeven door het T.R. 
ministerie van mileu en planologie. Voldoet 
aan de WEEE-verordening.

Dit product werd vervaardigd 
uit onderdelen en materialen 
van hoge kwaliteit die 
hergebruikt kunnen worden en 
geschikt zijn voor reclycling. 
Gooi het product daarom niet 
weg met het normaal 

huishoudafval aan het einde van zijn 
levensduur.  Breng het naar een 
recyclingpunt voor het recyclen van 
elektrische en elektronische apparaten. 
Vraag uw plaatselijke overheid waar het 
dichtstbijzijnde verzamelpunt gelegen is. 
Help het milieu en natuurlijke bronnen te 
beschermen door gebruikte producten te 
recycleren. Snij, voordat u zich van het 
product ontdoet, de stroomkabel door 
en breek het vergrendelmechanisme van 
de deur, zodat het niet meer werkt, om zo 
de veiligheid van kinderen te beschermen.

Voldoet aan RoHS-richtlijn:
 Het door u aangekochte product voldoet 
aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU).  Het 
bevat geen schadelijke en verboden 
materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

Verpakkingsinformatie
 De verpakkingsmaterialen van het product 
zijn vervaardigd uit recycleerbare materialen 
in overeenstemming met onze nationale 
milieunormen. Gooi het verpakkingsmateriaal 
niet weg met het huishoudelijk of ander 
afval. Breng het naar een verzamelpunt voor 
verpakkingsmateriaal dat is aangesteld door 
de lokale autoriteiten. 

Vergeet niet...
 Elk gerecyclede stof is een essentieel 
belang voor de natuur en onze nationale 
rijkdom.
 Als u wilt bijdragen aan de herbeoordeling 
van verpakkingsmaterialen, kunt u uw 
milieuorganisatie of uw gemeente 
raadplegen.

HCA-waarschuwing
Als het koelsysteem van uw product 
R600a bevat: 
 Dit gas is ontvlambaar. Zorg daarom 
tijdens gebruik en transport dat het 
koelsysteem en de leidingen niet 
beschadigd raken. In het geval van 
schade: houd uw product weg van 
mogelijke ontstekingsbronnen die kunnen 
veroorzaken dat het product vuur vat en 
ventileer de ruimte waarin de unit is 
geplaatst. 
Negeer deze waarschuwing als het 
koelsysteem van uw product R134a 
bevat. 
 Het type gas dat in dit product wordt 
gebruikt staat vermeld op de type-etiket 
aan de linkerwand binnenin de koelkast.
 Gooi het product nooit in vuur voor 
verwijdering.

Aanwijzingen ter besparing van 
energie
• Houd de deuren van uw koelkast niet lang

open.
• Plaats geen warme levensmiddelen of

dranken in de koelkast.
• Overlaad de koelkast niet zodat

luchtcirculatie aan de binnenzijde niet
geblokkeerd wordt.

• Plaats de koelkast niet in direct zonlicht of
naast warmteafgevende apparaten zoals
een oven, vaatwasser of radiator. Houd
uw koelkast minstens 30 cm verwijderd
van warmteafgevende bronnen en
minstens 5 cm van elektrische ovens.

• Bewaar uw levensmiddelen in gesloten
bakjes.

• Voor producten met een diepvriesvak; U
kunt een maximale hoeveelheid voedsel
in de diepvries bewaren wanneer u de
schappen of lade uit de diepvries
verwijdert. De waarde voor
energieconsumptie van uw diepvries
werd vastgesteld door verwijdering van
de diepvries schappen of laden en onder
de maximum hoeveelheid. Er bestaat
geen risico bij het gebruik van een schap
of lade volgens de vorm en grootte van
het in te vriezen voedsel.

• Bevroren voedsel in het koelgedeelte
ontdooien laat toe om energie te
besparen en behoudt de voedselkwaliteit.
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3  Installatie

B Indien de informatie die in deze
gebruikershandleiding wordt gegeven, niet 
wordt opgevolgd, is de fabrikant in geen 
geval aansprakelijk.

Punten waarop gelet moet 
worden bij de verplaatsing van 
een koelkast
1. Uw koelkast moet van de stroom zijn

afgesloten. Voor het vervoer van uw
koelkast moet deze leeg zijn gemaakt en
gereinigd.

2. Voordat deze wordt verpakt, moeten
schappen, accessoires, groentelade,
enz. in de koelkast worden vastgemaakt
met tape en beschermd zijn tegen stoten.
De verpakking dient met dikke tape of
geschikt touw worden ingebonden en de
vervoerregels op de verpakking dienen
strikt te worden nageleefd.

3. Originele verpakking en
schuimmaterialen moeten worden
bewaard voor toekomstig transport of
verhuizen.

Voordat u de koelkast 
inschakelt,

Controleer het volgende voordat u 
uw koelkast gaat gebruiken:
1. De binnenzijde van de koelkast

schoon is en de luchtcirculatie aan
de achterzijde vrij kan plaatsvinden.

2. Bevestig 2 plastic wiggen zoals
hieronder afgebeeld. Plastic wiggen
zijn bedoeld om afstand te houden,
om zo een luchtcirculatie te
behouden tussen uw koelkast en de
muur. (De afbeelding is slechts een
schets en is niet gelijk aan uw
product.)

3. Maak de binnenkant van de koelkast
schoon, zoals aanbevolen in het
hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

4. Sluit de stekker van de koelkast aan op
het stopcontact. Als de koelkastdeur
wordt geopend, gaat de
binnenverlichting van de koelkast aan.

5. Als de compressor begint te draaien,
komt er een geluid vrij. De vloeistof en de
gassen die zich in het koelsysteem
bevinden, zouden ook wat lawaai
kunnen veroorzaken zelfs wanneer de
compressor niet werkt. Dit is normaal.

6. De buitenkant van de koelkast kan warm
aanvoelen. Dit is normaal. Deze
oppervlakken zijn bedoeld om warm
te worden om condensvorming te
voorkomen.

Elektrische aansluiting
Sluit uw apparaat aan op een geaard 

stopcontact, beschermd door een 
zekering met de juiste capaciteit. 
Belangrijk:
• De aansluiting moet in naleving zijn met

nationale voorschriften.
• De stroomstekker moet na installatie

eenvoudig bereikbaar zijn.
• Elektrische veiligheid van uw koelkast

wordt alleen gegarandeerd wanneer het
aardingssysteem in uw huis aan de
normen voldoet.

• Het voltage op het etiket dat zich links
binnenin uw product bevindt moet gelijk
zijn aan uw netstroomvoltage.

• Verlengkabels en
verdeelstekkers mogen voor
aansluiting niet worden gebruikt.
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Afvoeren van de verpakking
 De verpakkingsmaterialen kunnen 
gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd het 
verpakkingsmateriaal buiten bereik van 
kinderen of voer deze af conform 
afvalinstructies zoals bepaald door uw 
lokale autoriteiten. Gooi het niet weg met 
het normale huishoudafval, maar maak 
gebruik van ophaalplaatsen voor 
verpakkingen die door lokale autoriteiten 
zijn aangewezen.
 De verpakking van uw koelkast is 
vervaardigd uit herbruikbare materialen.

Afvoeren van uw oude koelkast
Voer uw oude koelkast af zonder het 

milieu op enige wijze te schaden.
• U kunt uw bevoegde dealer of het

afvalcentrum van uw gemeente
raadplegen over het afvoeren van uw
koelkast.

Voordat u uw koelkast afvoert, snijd de 
elektrische stekker af. Indien het apparaat 
is uitgevoerd met deursluitingen, dit slot 
dan onbruikbaar maken om kinderen tegen 
gevaar te beschermen.

Plaatsing en installatie
A Als de toegangsdeur van de kamer 
waarin de koelkast wordt geïnstalleerd niet 
breed genoeg is voor de koelkast om 
erdoor te passen, bel dan de bevoegde 
dienst zodat deze de deuren van uw 
koelkast kan verwijderen en de koelkast 
zijdelings door de deur kan. 

1. Installeer uw koelkast op een plaats waar
deze gemakkelijk kan worden gebruikt.

2. Houd uw koelkast uit de buurt van
warmtebronnen, vochtige plaatsen en
direct zonlicht.

3. Er moet geschikte luchtventilatie rond uw
koelkast zijn om een efficiënte werking te
verkrijgen. Als de koelkast in een
uitsparing in de muur wordt geplaatst,
moet er minstens 5 cm afstand zijn ten
opzichte van het plafond en minstens 5
cm ten opzichte van de muur. Plaats uw
product niet op materialen zoals een
kleden of vloerbedekking.

4. Plaats uw koelkast op een vlak
vloeroppervlak om schokken te vermijden.

5. Plaats uw koelkast niet in
omgevingstemperaturen onder 10°C.

Het binnenlichtje vervangen 
Om de lamp/led voor de binnenverlichting 
van uw koelkast te vervangen, 
bel uw bevoegde onderhoudsdienst.
De lamp of lampen voorzien in dit 
apparaat mogen niet worden gebruikt voor 
de verlichting van huishoudelijke ruimten. 
Het beoogde gebruik van deze lamp is de 
gebruiker te helpen etenswaren op veilige 
en comfortabele wijze in de koelkast/
diepvriezer te plaatsen. De lampen die in 
dit apparaat worden gebruikt moeten 
bestendig zijn tegen extreme fysieke 
omstandigheden, zoals temperaturen 
beneden de -20°C.

B Een beschadigde stroomkabel kabel moet
door een gekwalificeerd elektricien worden 
vervangen.

B Het product mag niet in werking worden
gesteld voordat het gerepareerd is! Er 
bestaat anders gevaar op een elektrische 
schok!
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De deuren omkeren
Ga verder in numerieke volgorde. 
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4   Voorbereiding
C Uw koelkast moet worden geïnstalleerd

op minstens 30 cm afstand van 
warmtebronnen zoals kookplaten, centrale 
verwarming en kachels en op minstens 
5 cm afstand van elektrische ovens. De 
koelkast mag niet in direct zonlicht worden 
geplaatst.

De omgevingstemperatuur van de 
kamer waarin u de koelkast installeert 
dient minstens 10°C te zijn. In verband 
met efficiëntie wordt gebruik van uw 
koelkast in koudere omstandigheden niet 
aanbevolen.

C Controleer of de binnenzijde van uw
koelkast volledig schoon is.

C Bij installatie van twee koelkasten naast
elkaar, moeten de koelkasten op een 
afstand van minstens 2 cm van elkaar 
worden geplaatst.

C Wanneer u de koelkast voor de eerste
keer in gebruik neemt, gelieve tijdens de 
eerste zes uur de volgende instructies in 
acht te nemen.

-  De deur niet regelmatig openen.

-  Koelkast moet in bedrijf gesteld worden
zonder levensmiddelen.

-  De stekker van de koelkast niet
uittrekken. Indien zich een stroomstoring
voordoet buiten uw macht, zie de
waarschuwingen in het deel "Aanbevolen
oplossingen voor problemen".

C Originele verpakking en schuimmaterialen
moeten worden bewaard voor toekomstig 
transport of verhuizen.

C 
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5  Gebruik van uw koelkast
De werkingstemperatuur 
instellen

  De werkingstemperatuur wordt 
geregeld via de temperatuursturing.

Warmste Koudste
1        2       3        4       5

(Of) Min. Max.

1 = Laagste koelinstelling (Warmste 
instelling)
5 = Hoogste koelinstelling (Koudste 
instelling)

(Of)
Min. = Laagste koelstand 

(Warmste instelling)
Max. = Hoogste koelstand 

(Koudste instelling) 
 De gemiddelde koelkasttemperatuur moet 
ongeveer +5°C bedragen.
 Kies een stand afhankelijk van de 
gewenste temperatuur.
 Merk op dat er in het koelgebied 
verschillende temperaturen zijn.
 Het koudste gedeelte bevindt zich 
onmiddellijk boven het groentevak.
 De binnentemperatuur hangt ook af van 
de omgevingstemperatuur, hoe vaak de 
deur geopend wordt en de hoeveelheid 
voedsel die in de koelkast bewaard wordt.
 Wanneer u de deur vaak opent, stijgt de 
temperatuur in de koelkast. Het is daarom 
raadzaam om de deur na elk gebruik zo 
snel mogelijk te sluiten.

Gebruik van de binnengedeelten
 Verplaatsbare schappen: De afstand 
tussen de schappen kan indien gewenst 
worden aangepast.
 Groentelade: Groenten en fruit kunnen in 
dit gedeelte worden geplaatst en 
gedurende langere tijd worden bewaard.
 Flessenrek: In dit rek kunnen flessen, 
potten en blikjes worden bewaard.

Koelen
Bewaren van voedsel
 Het koelkastgedeelte dient voor het 
bewaren van verse etenswaren en dranken.
 Bewaar melkproducten in het daartoe 
bedoelde vak in de koelkast.
 Flessen kunnen in de flessenhouder 
worden gezet of in het flessenvak van de 
deur.
 Rauw vlees kan het best worden bewaard 
in een polyethyleen zak onderaan in de 
koelkast.  
 Laat hete voedingswaren en dranken eerst 
afkoelen tot kamertemperatuur voor u ze in 
de koelkast plaatst.

• Let op
Bewaar geconcentreerde alcohol enkel

rechtopstaand en goed afgesloten.
• Let op
Bewaar geen explosieve bestanddelen

of containers met ontvlambaar drijfgas 
(slagroomverdelers, spuitbussen, enz.) in het 
apparaat. Er bestaat een kans op explosie.

0
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Ontdooien
Het koelkastgedeelte ontdooit 

automatisch. 
Het dooiwater stroomt door het 

afvoerkanaal in een verzamelcontainer aan 
de achterzijde van het apparaat.

Tijdens het ontdooien kunnen 
waterdruppels worden gevormd aan de 
achterzijde van de koelkast. Dit komt van 
de verdamper.

Indien niet alle druppels naar beneden 
zakken, kunnen ze na het ontdooiproces 
opnieuw aanvriezen. Verwijder ze met een 
doek gedrenkt in lauwwarm water. Gebruik 
nooit een hard of een scherp voorwerp.

Controleer de doorstroming van het 
dooiwater regelmatig. De opening kan 
soms verstopt raken.

Uw product uitschakelen
 Als uw thermostaat is uitgerust met de 

stand "0":
- Uw product stopt met werken wanneer u 

de thermostaatknop naar de stand “0” (nul 
draait. Uw product zal pas weer starten 
wanneer u de thermostaatknop naar de 
stand “1” of naar een van de andere 
standen draait.

 Als uw thermostaat is uitgerust met de 
stand "min":

- Trek de stekker van uw product uit het 
stopcontact om het uit te schakelen.
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6  Onderhoud en reiniging
A Gebruik nooit benzine, benzeen of

gelijksoortige substanties voor het 
reinigingswerk.

B Wij bevelen aan dat u de stekker uit het
toestel trekt voordat u met reinigen begint.

B Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zeep,
huishoudproducten, afwasmiddel of 
boenwas om te poetsen.

C Gebruik lauwwarm water om de kast van
uw koelkast schoon te maken en wrijf 
deze droog.

C Gebruik een vochtige doek, uitgewrongen
in een oplossing van één koffielepel 
natriumbicarbonaat voor 50 cl water, om 
de binnenkant schoon te maken en wrijf 
vervolgens droog.

B Zorg ervoor dat er geen water in de
lamp en andere elektrische onderdelen 
binnensijpelt.

B Als uw koelkast voor een lange periode
niet zal worden gebruikt, trek dan de 
stroomkabel uit, verwijder alle etenswaren, 
maak de koelkast schoon en laat de deur 
op een kier staan.

C Kijk de deurgrendels regelmatig na om u
ervan te overtuigen dat ze schoon en vrij 
van etensresten zijn.

A Om deurroosters te verwijderen, verwijder
de inhoud en druk het deurrooster 
vervolgens eenvoudigweg naar boven 
vanaf de basis.

A Gebruik nooit reinigingsmiddelen of water
dat chloor bevat om de buitenkant en de 
verchroomde onderdelen van het product 
te reinigen. Chloor veroorzaakt corrosie op 
dergelijke metalen oppervlakken.

Bescherming van de plastic 
oppervlakken 
C Plaats geen vloeibare olie of in olie

bereide maatlijden in uw koelkast in 
onafgedichte bakjes. Deze kunnen de 
plastic oppervlakken van uw koelkast 
beschadigen. Mocht u olie morsen op de 
kunststof oppervlakken, reinig dit deel van 
het oppervlak dan direct met warm water 
en spoel af.
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7  Aanbevolen oplossingen voor problemen
Controleer de volgende punten voordat u de onderhoudsdienst belt. Dit kan u tijd en geld 

besparen. Deze lijst omvat regelmatige klachten die niet voortkomen uit defect vakmanschap 
of materiaalgebruik. Het is mogelijk dat bepaalde functies die hier beschreven zijn niet tot 
uw product behoren. 

De koelkast werkt niet. 
• Zit de stekker van de koelkast goed in het stopcontact? Steek de stekker in het

stopcontact.

• Is de zekering van het stopcontact waarop de koelkast is aangesloten of de hoofdzekering
gesprongen? Controleer de zekering.

Condensvorming langs de wand van het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL CONTROL 
en FLEXI ZONE).
• Zeer koude omgevingsomstandigheden. Regelmatig openen en sluiten van de deur. Zeer

vochtige omgevingsomstandigheden. Bewaren van levensmiddelen met vloeistof in open
bakjes. De deur staat op een kier. Zet de thermostaat kouder.

• Zorg dat de deur minder lang open staat of dat deze minder vaak wordt geopend.

• Dek de eetwaar die in open bakjes wordt bewaard af met een daarvoor geschikt
materiaal.

• Veeg condens af met een droge doek en controleer of condensvorming aanhoudt.
De compressor draait niet.

• Thermische bescherming van de compressor kan springen gedurende plotselinge
stroomuitval of afsluiting van de stroomtoevoer wanneer de druk van het koelmiddel in het
koelsysteem van de koelkast niet in balans is. De koelkast gaat na ongeveer 6 minuten
draaien. Neem contact op met de onderhoudsdienst wanneer uw koelkast na deze
periode niet start.

• De koelkast zit in een ontdooicyclus. Dit is normaal voor een volledig automatisch
ontdooiende koelkast. Ontdooicylus vindt periodiek plaats.

• De stekker van uw koelkast steekt niet in het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker
correct in het stopcontact is gestoken.

• Zijn de temperatuurinstellingen goed ingesteld?

• De stroom werd mogelijk onderbroken.
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De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd.
• Uw nieuwe product kan breder zijn dan de vorige. Dit is normaal. Grote koelkasten werken

gedurende langere tijd.

• De omgevingstemperatuur kan hoog zijn. Dit is normaal.

• De stekker van de koelkast kan onlangs ingestoken zijn of de koelkast kan zijn volgeladen
met etenswaren. Het compleet afkoelen van de koelkast kan enkele uren langer in beslag
nemen.

• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn
geplaatst. Warme levensmiddelen maken dat de koelkast langer werkt tot deze eetwaar
de veilige bewaartemperatuur heeft bereikt.

• Deuren kunnen regelmatig geopend zijn of gedurende enige tijd op een kier hebben
gestaan. De warme lucht die in de koelkast is binnengekomen maakt dat de koelkast
langer werkt. Open de deuren minder vaak.

• De deur van het diepvries- of koelgedeelte kan op een kier hebben gestaan. Controleer of
de deuren goed gesloten zijn.

• De koelkast is zeer koud ingesteld. Stel de koelkasttemperatuur hoger en wacht tot de
temperatuur wordt bereikt.

• Deurafdichting van de koelkast of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken of niet goed
geplaatst zijn. Maak de afdichting schoon of vervang deze. Een beschadigde/gebroken
afdichting maakt dat de koelkast langer moet werken om de huidige temperatuur te
handhaven.

Diepvriestemperatuur is erg laag terwijl de koelkasttemperatuur voldoende is.
• De diepvriestemperatuur is zeer koud ingesteld. Stel de diepvriezertemperatuur hoger in

en controleer.
Koelkasttemperatuur is erg laag terwijl de diepvries temperatuur voldoende is.

• De koelkasttemperatuur is mogelijk zeer koud ingesteld. Stel de koelkasttemperatuur
hoger in en controleer.

Etenswaren die in laden van het koelgedeelte worden bewaard, bevriezen.
• De koelkasttemperatuur is mogelijk zeer koud ingesteld. Stel de koelkasttemperatuur

hoger in en controleer.
Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog.

• De koelkasttemperatuur is mogelijk zeer warm ingesteld. Koelkastinstelling is van invloed
op de temperatuur van de diepvriezer. Verander de temperatuur van de koelkast of
diepvriezer totdat de temperatuur van de koelkast of diepvriezer het gewenste niveau
bereikt.

• Deuren kunnen regelmatig geopend zijn of gedurende enige tijd op een kier hebben
gestaan; doe ze minder vaak open.

• De deur is mogelijk op een kier blijven staan; doe de deur volledig dicht.

• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn
geplaatst. Wacht tot de koelkast of diepvriezer de gewenste temperatuur heeft bereikt.

• De koelkast kan recentelijk ingeschakeld zijn. Het kost tijd om de koelkast volledig te laten
afkoelen.
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Het werkingsgeluid neemt toe wanneer de koelkast werkt.
• De werking van de koelkast kan veranderen als gevolg van wijzigingen in de

omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen defect.
Vibratie of geluid.

• De vloer is niet gelijk of is zwak. De koelkast kantelt een beetje wanneer langzaam wordt
bewogen. Zorg dat de vloer vlak vlak en sterk genoeg is om de koelkast te dragen.

• Het geluid kan worden veroorzaakt door voorwerpen die op de koelkast zijn geplaatst.
Voorwerpen bovenop de koelkast moeten worden verwijderd.

Een geluid van morsende of sprayende vloeistof komt uit de koelkast.
• Vloeistof- en gasstromen vinden plaats conform de werkingsprincipes van uw koelkast. Dit

is normaal en geen defect.
Een geluid van wind die blaast.

• Er worden ventilatoren gebruikt om de koelkast te koelen. Dit is normaal en geen defect.
Condens op de binnenwanden van de koelkast.

• Met warm en vochtig weer neemt ijs- en condensvorming toe. Dit is normaal en geen
defect.

• De deuren kunnen op een kier hebben gestaan, zorg ervoor dat de deuren volledig
gesloten zijn.

• Deuren kunnen regelmatig geopend zijn of gedurende enige tijd op een kier hebben
gestaan; doe ze minder vaak open.

Vocht aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.
• De lucht is mogelijk vochtig; dit is vrij normaal bij vochtig weer. Wanneer de vochtigheid

minder wordt, zal de condens verdwijnen.
Slechte geur binnenin de koelkast.

• De binnenkant van de koelkast moet gereinigd worden. Maak de binnenkant van de
koelkast schoon met een spons met lauw of sodawater.

• Sommige bakjes of verpakkingsmaterialen kunnen de geur veroorzaken. Gebruik een
ander bakje of ander soort verpakkingsmateriaal.

De deur sluit niet.
• Het kan zijn dat voedselpakketjes veroorzaken dat de deur niet sluit. Verplaats de

pakketjes die de deur belemmeren.

• De koelkast staat niet volledig waterpas op de vloer en wiebelt wanneer ze lichtjes wordt
verplaatst. Stel de hoogteschroeven anders in.

• De vloer is niet gelijk of stevig. Zorg dat de vloer vlak is en de koelkast kan dragen.
Groenteladen zitten vast.

• De levensmiddelen kunnen de bovenzijde van de lade raken. Herschik de levensmiddelen
in de lade.
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