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Caro Cliente,
Gostaríamos que aproveitasse a óptima eficiência do nosso produto, fabricado em modernas 
instalações segundo controlos de qualidade meticulosos.
Para este propósito, ler integralmente o guia do utilizador antes de utilizar o produto e manter o guia 
como fonte de referência. Se ceder este produto a outra pessoa, fornecer este guia em conjunto com o 
produto.

O guia do utilizador assegura a utilização rápida e segura do produto.
•	 Ler o guia do utilizador antes de instalar e operar com o produto.
•	 Observar sempre as instruções de segurança aplicáveis.
•	 Manter o guia do utilizador em local de fácil acesso para uso futuro. 
•	 Ler quaisquer outros documentos fornecidos com o produto.
Ter em mente que este guia do utilizador é aplicável a vários modelos do produto. O guia indica 
claramente quaisquer variações de modelos diferentes.

Símbolos e Observações
No guia do utilizador são usados os símbolos seguintes:

C
Informações importantes 
e dicas úteis.

A
Risco de vida e do 
equipamento.

B Risco de choque eléctrico.

A embalagem do produto 
é feita com materiais 
recicláveis, de acordo com 
a Legislação Ambiental 
Nacional.
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1 Instruções de segurança e ambientais
Esta secção fornece as instruções de segurança 
necessárias para prevenir risco de lesões e danos 
materiais. O não cumprimento destas instruções 
invalidará todos os tipos de garantia do produto.

1.1. Segurança geral

A

AVISO: 
Manter as aberturas de ventilação, na 
caixa de proteção do aparelho ou na 
estrutura embutida, sem obstruções.

ADVERTÊNCIA:
Não usar dispositivos mecânicos 
nem outros meios para acelerar o 
processo de descongelação, exceto 
os recomendados pelo fabricante.

AVISO: 
Não danificar o circuito de 
refrigeração.

ADVERTÊNCIA:  
Não usar aparelhos eléctricos no 
interior dos compartimentos de 
armazenamento de alimentos do 
aparelho, a menos que sejam do tipo 
recomendado pelo fabricante.

Este aparelho é destinado a ser usado em uso 
doméstico e aplicações similares como
– zonas de cozinha em estabelecimentos 
comerciais, escritórios ou outros ambientes 
laborais;
– casas rurais e pelos clientes em hotéis, motéis e 
outros ambientes de tipo residencial;
– ambientes de tipo alojamento e pequeno 
almoço;
– utilizações de refeições e outros não-retalhistas 
similares.
•	 Este produto não deve ser usado 

por pessoas com deficiências 
físicas, sensoriais e mentais, 
sem conhecimento e experiência 

suficiente ou por crianças. O 
dispositivo apenas pode ser 
usado por estas pessoas sob 
supervisão e instrução de uma 
pessoa responsável pela sua 
segurança. As crianças não devem 
ser autorizadas a brincar com este 
aparelho.

•	 Em caso de mau funcionamento, 
desligue o aparelho.

•	 Depois de desligar, aguarde pelo 
menos 5 minutos antes de ligar 
novamente. Desligar o produto 
quando não está em uso. Não tocar 
na ficha com as mãos molhadas! 
Não puxar pelo cabo para desligar, 
segurar sempre pela ficha.

•	 Não ligar o frigorífico se a tomada 
estiver solta.

•	 Desligar o produto durante a 
instalação, manutenção, limpeza e 
reparação. 

•	 Se o produto não for usado por 
uns tempos, desligar o produto 
e retirar quaisquer alimentos do 
interior. 

•	 Não utilizar materiais de limpeza 
a vapor ou vapor para limpar o 
frigorífico e derreter o gelo no 
interior.  O vapor pode entrar 
em contacto com as áreas 
electrificadas e causar curto-
circuito ou choque eléctrico!

•	 Não lavar o produto pulverizando-o 
ou deitando água sobre o mesmo! 
Perigo de choque eléctrico!

•	 Nunca usar o produto se a secção 
localizada na parte superior ou 
traseira do seu produto com placas 
de circuitos impressos electrónicos 
no interior estiver aberta (tampa 
da placa de circuito electrónico 
impresso) (1).  
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Instruções de segurança e ambientais1 Instruções de segurança e ambientais

1

1

•	 Em caso de mau funcionamento, 
não usar o produto, porque pode 
provocar um choque eléctrico.  
Contactar a assistência autorizada 
antes de fazer alguma coisa.

•	 Ligar o produto a uma tomada com 
ligação à terra. A ligação à terra 
deve ser feita por um electricista 
qualificado.

•	 Se o produto tem luz tipo LED, 
contactar a assistência autorizada 
para substituir ou em caso de 
quaisquer problemas.

•	 Não tocar em alimentos 
congelados com as mãos 
molhadas! Podem aderir às suas 
mãos!

•	 Não colocar líquidos em garrafas 
e latas no compartimento de 
congelação. Podem explodir!

•	 Colocar os líquidos em posição 
vertical depois de fechar a tampa 
firmemente.

•	 Não pulverizar substâncias 
inflamáveis perto do produto, 
podem incendiar ou explodir.

•	 Não manter no frigorífico materiais 
inflamáveis e produtos com gás 
inflamável (sprays, etc.).

•	 Não colocar recipientes com 
líquidos em cima do produto. 
Pulverizar água sobre as partes 
eléctricas pode causar choque 
eléctrico e risco de incêndio.

•	 Expor o produto à chuva, neve, 
sol e vento pode causar perigo 
eléctrico. Quando recolocar o 
produto, não puxar pelo puxador 
da porta. O puxador pode 
soltar-se.

•	 Ter cuidado para evitar prender 
qualquer parte das suas mãos 
ou corpo em alguma das partes 
móveis dentro do produto.

•	 Não pisar ou apoiar-se nas portas, 
gavetas e peças similares do 
frigorífico. Isto pode causar avaria 
do produto e danificar as partes. 

•	 Ter cuidado para não prender o 
cabo de alimentação.

1.1.1 Advertência HC
Se o produto inclui um sistema de 

refrigeração com gás R600a, ter 
cuidado para não danificar o sistema de 
arrefecimento e a sua tubagem durante 
a utilização e movimentação do produto. 
O gás é inflamável. Se o sistema de 
refrigeração estiver danificado, manter 
o produto longe de fontes de ignição e 
ventilar imediatamente o espaço onde o 
frigorífico se encontra.
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Instruções de segurança e ambientais

C
A etiqueta no lado esquerdo 
interior indica o tipo de gás usado 
no produto.

1.1.2 Para modelos com 
dispensador de água
•	 A pressão para a entrada de água 

fria deve ser no máximo de 90 
psi (620 kPa). Se a sua pressão 
de água exceder 80 psi (550 kPa, 
utilize uma válvula limitadora 
de pressão no seu sistema de 
alimentação. Se não sabe como 
verificar a sua pressão de água, 
deve solicitar a ajuda de um 
canalizador profissional.

•	 Se existir o risco de o golpe de 
ariete afetar a sua instalação, deve 
utilizar sempre um equipamento 
de prevenção do golpe de ariete na 
sua instalação. Deve consultar os 
canalizadores profissionais se não 
tiver a certeza se existe o efeito de 
golpe de ariete na sua instalação.

•	 Não instalar na entrada de água 
quente. Deve tomar precauções 
relativamento ao risco de 
congelamento nas tubagens. O 
intervalo de funcionamento de 
temperatura da água deve ser 
33ºF (0,6ºC) de mínimo e 100ºF 
(38ºC) de máximo.

•	 Usar apenas água potável.

1.2. Utilização prevista
•	 Este produto é concebido para 

utilização doméstica. Não está 
previsto para utilização comercial.

•	 O produto deve ser utilizado 
apenas para armazenar alimentos 
e bebidas.

•	 Não manter no frigorífico 
produtos sensíveis que requerem 
temperaturas controladas 
(vacinas, medicamentos sensíveis 

ao calor, equipamentos médicos, 
etc.).

•	 O fabricante não assumes 
responsabilidades por qualquer 
dano devido a uso indevido ou 
inadequado.

•	 O tempo de vida do produto é de 
10 anos. As peças sobresselentes 
necessárias ao funcionamento 
do produto estarão disponíveis 
durante o referido período de 
tempo.

1.3. Segurança das crianças
•	 Manter os materiais de 

embalagem fora do alcance das 
crianças.

•	 Não permitir que as crianças 
brinquem com o produto.

•	 Se a porta do produto incluir uma 
fechadura, manter a chave fora do 
alcance das crianças.

1.4. Em conformidade 
com a Directiva REEE e 
Eliminação de Resíduos
 Este produto está em conformidade com 
a Directiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto 
tem um símbolo de classificação de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). 

Este produto foi fabricado com peças 
de alta qualidade e materiais que 
podem ser reutilizados e são 
adequados para reciclagem. Não 
eliminar os resíduos como resíduos 
domésticos normais ou outros no fim 
da vida útil. Colocar no centro de 

recolha para a reciclagem de equipamentos 
eléctricos e electrónicos. Consultar as autoridades 
locais para indicação destes centros de recolha.
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Instruções de segurança e ambientais
1.5. Em conformidade 
com a Directiva RSP
•	 Este produto está em 

conformidade com a Directiva UE 
REEE (2011/65/UE). Não contém 
materiais nocivos e proibidos 
especificados na Directiva.

1.6. Informação da embalagem
•	 Os materiais de embalagem 

do produto são fabricados com 
materiais recicláveis de acordo 
com os nossos Regulamentos 
Ambientais Nacionais. Não 
eliminar os materiais de 
embalagem junto com lixos 
domésticos ou outros. Colocar 
nos pontos de recolha de material 
de embalagem designados pelas 
autoridades locais.
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2 Frigorífico

C
*Opcional: As imagens neste guia do utilizador são esquemáticas e podem não 
coincidir exactamente com o seu produto. Se o seu produto não incluir partes 
relevantes, a informação diz respeito a outros modelos.

*OPCIONAL

*3

*2

4

5

6

7

8

9*

*10 *1

1.	 Prateleira da porta
2.	 Bandeja Do Ovo
3.	 Prateleiras De Garrafa
4.	 Pés Frontais Ajustáveis
5.	 Compartimento de refrigeração

6.	 Gavetas para frutos e legumes
7.	 Compartimento de refrigeração
8.	 Prateleiras Amovíveis
9.	 Adega
10.	Painel Indicador
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3  Instalação

B Por favor, lembre-se de 
que o fabricante não pode ser 
responsabilizado se não forem 
observadas as informações fornecidas 
no manual de instruções.

3.1. Pontos a serem 
considerados ao transportar 
novamente o seu frigorífico
1.	 O seu frigorífico deve ser esvaziado e 

limpo antes de ser transportado.
2.	 As prateleiras, acessórios, gaveta para 

frutas e legumes, etc. do seu frigorífico 
devem ser firmemente presos com fita 
adesiva, devido aos solavancos antes 
de voltar a empacotá-lo.

3.	 A embalagem deve ser amarrada com 
fitas grossas e cordas fortes e devem 
ser seguidas as normas de transporte 
indicadas na mesma.

Não se esqueça...
Todo material reciclado é uma fonte 

indispensável para a natureza e para os 
nossos recursos nacionais.

Se quiser contribuir para a reciclagem 
dos materiais da embalagem, pode 
obter mais informações nos organismos 
relativos ao ambiente ou junto das 
autoridades locais.

3.2. Antes de funcionar 
o seu frigorífico

Antes de iniciar a utilização do seu 
frigorífico, verifique o seguinte:
1.	 O interior do frigorífico está seco e o ar 

pode circular livremente na sua parte 
traseira?

2.	 Introduza os 2 calços plásticos na 
ventilação traseira, conforme mostrado 
na figura seguinte. Os calços plásticos 
proporcionarão a distância necessária 

entre o seu frigorífico e a parede, 
permitindo assim a livre circulação do ar.

3.	 Limpe o interior do frigorífico conforme 
recomendado na secção “Manutenção 
e limpeza”.

4.	 Ligue o frigorífico à tomada eléctrica. 
A luz interior acender-se-á quando a 
porta do frigorífico for aberta.

5.	 Ouvirá um ruído quando o compressor 
começar a trabalhar. O líquido e os 
gases no interior do sistema de 
refrigeração também podem fazer 
algum ruído, mesmo que o compressor 
não esteja a funcionar, o que é 
perfeitamente normal. 

6.	 As arestas da frente do frigorífico 
podem ficar quentes. Isto é normal. 
Estas arestas são projectadas para 
ficarem quentes, a fim de evitar a 
condensação.
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Instalação
3.3. Ligação eléctrica

Ligue o seu produto a uma tomada 
de terra, que esteja protegida por um 
fusível com a capacidade apropriada.
Importante:
•	 A ligação deve estar em concordância 

com os regulamentos nacionais.
•	 A ficha do cabo de alimentação deve 

estar facilmente acessível após a 
instalação.

•	 A voltagem especificada deve ser igual 
à sua voltagem eléctrica.

•	 Não devem ser usados cabos de 
extensão e fichas multiusos para a 
ligação.

B Um cabo de alimentação 
danificado deve ser substituído por um 
electricista qualificado.

B O produto não deve ser utilizado 
antes de ser reparado! Há risco de 
choque eléctrico!

3.4. Eliminação 
da embalagem

Os materiais de embalagem podem 
ser perigosos para as crianças. Guarde 
os materiais da embalagem fora do 
alcance das crianças ou elimine-os, 
classificando-os de acordo com as 
instruções sobre o lixo. Não os elimine 
juntamente com o lixo doméstico normal.

A embalagem do seu frigorífico é 
produzida com materiais recicláveis.

3.5. Eliminação do seu 
frigorífico velho

Elimine o seu frigorífico velho sem 
causar qualquer perigo ao meio 
ambiente.
•	 Pode consultar o seu revendedor 

autorizado ou o centro de recolha do 
lixo do seu município a respeito da 
eliminação do seu frigorífico.

Antes de se desfazer do seu frigorífico, 
corte a ficha eléctrica e, se houver 
trincos nas portas, deixe-os inutilizados, 
a fim de proteger as crianças contra 
qualquer perigo.
3.6. Colocação e instalação

A  Se a porta de entrada do 
compartimento onde o frigorífico será 
instalado não for o suficientemente larga 
para que ele passe, chame o serviço de 
assistência autorizado para que possam 
remover as portas do seu frigorífico e 
passá-lo de forma inclinada através da 
porta. 
1.	 Instale o seu frigorífico num local que 

permita fácil acesso.
2.	 Mantenha o seu frigorífico longe das 

fontes de calor, lugares húmidos e luz 
solar directa.

3.	 Deve existir uma circulação de ar 
adequada à volta do seu frigorífico, 
para que obtenha um funcionamento 
eficiente. Se o frigorífico for colocado 
numa reentrância da parede, deve 
haver uma distância mínima de 5cm do 
tecto e, pelo menos, 5 cm da parede. 
Se o piso for coberto por alcatifa, o seu 
produto deve ter uma elevação de 2,5 
cm do chão. 

4.	 Coloque o seu frigorífico num 
pavimento uniforme para evitar 
solavancos.
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Instalação
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4   Preparação
•	 O seu frigorífico deverá ser instalado 

a uma distância mínima de 30 cm de 
quaisquer fontes de calor, tais como 
placas, fornos, aquecimento central e 
fogões e de 5 cm de fornos eléctricos e 
não deverá ficar exposto directamente 
à luz solar.

•	 A temperatura ambiente do 
compartimento onde está instalado 
o seu frigorífico não deve ser inferior 
a 5 ºC. Utilizar o seu frigorífico em 
condições de temperatura mais baixas 
não é recomendado em atenção à sua 
eficiência.

•	 Certifique-se de que o interior do seu 
frigorífico esteja completamente limpo.

•	 Se forem instalados dois frigoríficos 
lado a lado, deverá existir uma distância 
mínima de 2 cm entre eles.

•	 Quando utilizar o seu frigorífico pela 
primeira vez, por favor, observe as 
seguintes instruções durante as seis 
horas iniciais.

•	 A porta não deverá ser aberta 
frequentemente.

•	 Deve começar a funcionar vazio, sem 
alimentos no interior.

•	 Não retire a ficha da tomada do seu 
frigorífico. Se houver uma falha 
de energia inesperada, por favor, 
consulte os avisos na secção “Soluções 
recomendadas para os problemas”.

•	 A embalagem original e os materiais de 
esponja deverão ser guardados para 
transportes ou deslocações futuras.

•	 Os	cestos/gavetas	que	são	fornecidos	
com o compartimento para os frescos 
têm de ser sempre utilizados para 
um menor consumo de energia 
e para melhores condições de 
armazenamento.

•	 O	contacto	dos	alimentos	com	o	sensor	
de temperatura no compartimento do 
congelador pode aumentar o consumo 
de energia do aparelho. Assim deve ser 
evitado qualquer contacto com o(s) 
sensor(es).

•	 Nalguns	modelos,	o	painel	
de instrumentos desliga-se 
automaticamenhte 5 minutos depois da 
porta ter sido fechada. Será reactivado 
quando a porta for aberta ou quando 
for premida qualquer tecla.

•	 Devido a mudanças de temperatura, 
em consequência da abertura/
fecho da porta do produto durante 
o funcionamento, é normal que se 
produza condensação na porta/
prateleiras e recipientes de vidro da 
estrutura.
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C
*Opcional: As imagens neste guia do utilizador são esquemáticas e podem não 
coincidir exactamente com o seu produto. Se o seu produto não incluir partes 
relevantes, a informação diz respeito a outros modelos.

5  Utilizar o seu refrigerador/congelador

  

A temperatura de funcionamento é 
regulada pelo respetivo controlo.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0=O arrefecimento do sistema está 
desligado.
1 = Definição de arrefecimento mais 
baixa (Definição mais quente).
5 = Definição de arrefecimento mais 
elevada (Definição mais fria)

 
A temperatura média dentro do 

frigorífico deve ser cerca de +5°C.
Escolha a definição de acordo com a 

temperatura pretendida.
Note que existem temperaturas 

diferentes na área de arrefecimento.
A área mais fria está imediatamente 

acima do compartimento para vegetais.
A temperatura inferior também 

depende da temperatura ambiente, da 
frequência com que a porta é aberta e 
da quantidade de alimentos mantidos no 
interior do equipamento.

A abertura frequente da porta faz subir 
a temperatura inferior.

Assim, recomendamos o fecho da porta 
o mais rapidamente possível após a 
utilização.

A temperatura interior do seu frigorífico 
altera-se pelas seguintes razões:
•	 Temperaturas	sazonais,
•	 Abertura	frequente	da	porta	e	deixar	

porta aberta durante longos períodos,
•	 Alimentos	guardados	no	frigorífico	

sem que estejam arrefecidos até a 
temperatura ambiente,

•	 A	localização	do	frigorífico	na	divisão	
da casa (por exemplo: exposição à luz 
solar).

•	 Deve	ajustar	a	variação	da	temperatura	
interior devido a esses motivos, usando 
o termóstato. Os números em volta do 
botão do termóstato indicam os graus 
de arrefecimento.

•	 Se	a	temperatura	ambiente	estiver	
mais alta do que 32ºC, rode o botão do 
termóstato até à posição máxima. 

•	 Se	a	temperatura	ambiente	for	inferior	
a 25ºC, rode o botão do termóstato 
para a posição mínima.
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Utilizar o produto

5.1. Arrefecimento

Armazenamento de alimentos
O compartimento do frigorífico 

destinase a armazenar, durante um curto 
período de tempo, alimentos frescos e 
bebidas.

Guarde os produtos lácteos no 
compartimento destinado para o efeito 
no refrigerador/congelador.

As garrafas podem ser guardadas no 
respectivo suporte, ou na prateleira para 
garrafas existente na porta.

A carne crua deve ser guardada num 
saco de polietileno, na parte mais inferior 
do refrigerador/congelador.  

Deixe as bebidas e alimentos quentes 
arrefecerem antes de os colocar no 
refrigerador/congelador.
•	Atenção
Guarde álcool concentrado apenas na 

vertical e hermeticamente fechado.
•	Atenção
Não guarde substâncias explosivas 

nem recipientes com gases inflamáveis 
(natas enlatadas, aerossóis, etc.) no 
equipamento. Existe perigo de explosão.

5.2. Colocação dos alimentos

Bandeja para 
ovos Ovo

Prateleiras do 
compartimento 
do frigorífico 

A l i m e n t o s 
em panelas, 
pratos cobertos 
e recipientes 
fechados

P r a t e l e i r a s 
da porta do 
compartimento 
do frigorífico

P e q u e n o s 
a l i m e n t o s 
embalados ou 
bebidas (tais como 
leite, sumo de 
frutas e cerveja)

G a v e t a 
para frutos e 
legumes

Legumes e frutas

Descongelação do equipamento

O aparelho descongela 
automaticamente.
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Utilizar o produto

5.3. Aviso de porta aberta
Um aviso sonoro será dado quando a 

porta do frigorífico ou do congelador do 
seu produto for deixada aberta durante 
um certo período de tempo.  O aviso 
sonoro silenciará ao premir qualquer 
botão no indicador ou ao fechar a porta.

5.4. Substituir a 
lâmpada de iluminação 

Para substituir a lâmpada utilizada 
para a iluminação do seu frigorífico, por 
favor chame o seu Serviço de Assistência 
Autorizado.

A(s) lâmpada(s) usada(s) neste aparelho 
não é ou não são adequada(s) para a 
iluminação do espaço. A finalidade desta 
lâmpada é auxiliar o utilizador a colocar 
produtos alimentares no frigorífico/
congelador, de uma forma confortável e 
segura.

As lâmpadas usadas neste aparelho têm 
de suportar condições físicas extremas, 
tais como temperaturas abaixo de -20ºC.
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6   Manutenção e limpeza
Limpar o produto regularmente prolongará a sua 
vida útil.

B
RECOMENDAÇÕES:	
Desligar a alimentação antes de 
limpar o frigorífico.

•	 Não usar ferramentas afiadas e 
abrasivas, sabão, materiais de 
limpeza doméstica, detergentes, 
gás, gasolina, vernizes e 
substâncias similares para limpar.

•	 Para produtos não No Frost, gotas 
de água e uma congelação com 
a largura de um dedo podem 
ocorrer na parede posterior do 
compartimento do frigorífico. 
Não limpe; nunca aplique óleo ou 
agentes similares.

•	 Utilize apenas panos macios 
de microfibra ligeiramente 
humedecidos para limpar a 
superfície do produto. Esponjas e 
outros tipos de panos de limpeza 
poderão riscar a superfície.

•	 Dissolver uma colher de chá de 
carbonato na água. Molhar um 
pedaço de pano na água e torcer. 
Limpar o dispositivo com este pano 
e secar completamente.

•	 Cuidado em manter a água longe 
da protecção da lâmpada e outras 
partes eléctricas.

•	 Limpar a porta usando um pano 
húmido. Retirar todos os itens do 
interior para tirar as prateleiras da 
porta e do interior do frigorífico. 
Levantar as prateleiras da porta 
para retirar. Limpar e secar as 
prateleiras, depois volta a colocar 
no lugar fazendo deslizar de cima 
pra baixo.

•	 Não usar água clorada ou produtos 
de limpeza na superfície exterior 
e peças cromadas do produto. 
O cloro irá enferrujar essas 
superfícies metálicas.

•	 Não usar ferramentas aguçadas 
e abrasivas ou sabão, agentes de 
limpeza doméstica, detergentes, 
gasolina, benzina, cera, etc., 
podem danificar os carimbos 
nas partes plásticas, que 
podem desaparecer ou ficarem 
deformadas. Usar água quente 
e um pano macio para limpar e 
secar com um pano seco.

6.1. Prevenir maus cheiros
O produto é fabricado livre de quaisquer materiais 
odorantes. No entanto, manter os alimentos em 
seções inadequadas e limpeza inadequada das 
superfícies interiores pode causar mau cheiro.
Para evitar isto, limpar o interior com água de 
carbonato a cada 15 dias.
•	 Manter os alimentos em 

recipientes fechados. Os 
microrganismos podem 
disseminar-se dos alimentos não 
fechados e causar mau cheiro.

•	 Não manter alimentos fora de 
prazo e estragados no frigorífico.

6.2. Proteger 
superfícies de plástico 
Óleo derramado em superfícies de plástico 
pode danificar a superfície e deve ser limpo 
imediatamente com água morna.
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7. Resolução de problemas
Verificar a lista antes de contactar a assistência. 
Fazer isto poupa-lhe tempo e dinheiro. Esta lista 
inclui queixas frequentes que não estão relacionadas 
com o fabrico ou materiais defeituosos. Certas 
características mencionadas neste documento 
podem não ser aplicáveis ao seu produto.

O frigorífico não está a funcionar.
•	 A ficha de alimentação não está 

totalmente ajustada. >>> Ligá-la 
para a ajustar completamente à 
tomada.

•	 O fusível ligado à tomada de 
ligação do produto ou o fusível 
principal está queimado. >>> 
Verificar os fusíveis.

Condensação na parede lateral do 
compartimento refrigerador (ZONA MÚLTIPLA, 
ZONA DE FRESCOS, CONTROLO e FLEXIVEL).
•	 A porta é aberta com muita 

frequência >>> Ter cuidado para 
não abrir a porta do produto tão 
frequentemente.

•	 O ambiente está demasiado 
húmido. >>> Não instalar o 
produto em ambientes húmidos.

•	 Alimentos contendo líquidos 
estão colocados em recipientes 
não fechados. >>> Manter os 
alimentos contendo líquidos em 
recipientes fechados.

•	 A porta do produto foi deixada 
aberta. >>> Não manter a porta 
do produto aberta por períodos 
longos.

•	 O termostato está definido para 
temperatura demasiado baixa.  
>>> Definir o termostato para 
temperatura adequada. 

O compressor não está a funcionar.
•	 Em caso de falta de energia 

repentina ou retirar a ficha 
de alimentação e colocar de 
novo, a pressão do gás no 
sistema de refrigeração do 
produto não é equilibrada, o 
que desencadeia a salvaguarda 
térmica do compressor. O 
produto voltará a ligar-se depois 
de aproximadamente 6 minutos. 
Se o produto não se voltar a ligar 
depois deste período, contactar a 
assistência.

•	 Descongelação está activa. >>> 
Isto é normal para um produto 
de descongelação totalmente 
automática. A descongelação é 
executada periodicamente.

•	 O produto não está ligado. 
>>> Assegurar que o cabo de 
alimentação está ligado.

•	 A definição de temperatura 
é incorrecta. >>> Seleccionar 
a definição de temperatura 
adequada.

•	 Não há energia. >>> O produto 
continuará a funcionar 
normalmente assim que a 
energia seja restabelecida. 

O ruído de funcionamento do frigorifico aumenta 
durante a utilização.
•	 O desempenho de funcionamento 

do produto pode variar 
dependendo das variações 
de temperatura do ambiente. 
Isto é normal e não é um mau 
funcionamento. 
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Resolução de problemas
O frigorífico funciona muito frequentemente ou 
por muito tempo.
•	 O novo produto pode ser maior do 

que o anterior. Produtos maiores 
funcionam por períodos mais longos.

•	 A temperatura da sala pode ser 
elevada. >>> O produto funcionará 
normalmente por períodos mais 
longos com temperaturas de sala 
mais elevadas.

•	 O produto foi ligado recentemente 
ou foi colocado no interior um novo 
alimento. >>> O produto levará 
mais tempo a atingir a temperatura 
definida quando recentemente ligado 
ou quando é colocado um novo 
alimento no interior. Isto é normal.

•	 Grandes quantidades de alimentos 
quentes podem ter sido colocadas 
recentemente no produto. >>> 
Não colocar alimentos quentes no 
produto.

•	 As portas foram abertas 
frequentemente ou deixadas abertas 
por períodos longos. >>> O ar 
quente que se move no interior fará 
o produto funcionar mais tempo. 
Não abrir as portas com demasiada 
frequência.

•	 A porta do congelador ou 
refrigerador pode estar entreaberta. 
>>> Verificar se as portas estão 
completamente fechadas.

•	 O produto pode estar definido para 
temperatura demasiado baixa. 
>>> Definir a temperatura para 
um grau mais elevado e aguardar 
que o produto atinja a temperatura 
ajustada.

•	 A junta da porta do congelador 
ou refrigerador pode estar suja, 
desgastada, partida ou não ajustada 
adequadamente. >>> Limpar ou 
substituir a junta. A junta da porta 
danificada / cortada fará o produto 
funcionar por períodos mais longos 
para preservar a temperatura actual.

A temperatura do congelador está muito baixa, 
mas a temperatura do refrigerador é adequada.
•	 A temperatura do compartimento 

de congelação está definida para 
um grau muito baixo. >>> Definir 
a temperatura do compartimento 
de congelação para um grau 
mais elevado e verificar de novo.

A temperatura do refrigerador está muito baixa, 
mas a temperatura do congelador é adequada.
•	 A temperatura do compartimento 

de refrigeração está definida para 
um grau muito baixo. >>> Definir 
a temperatura do compartimento 
de refrigeração para um grau mai 
elevado e verificar de novo.

Os alimentos guardados em gavetas do 
compartimento de refrigeração estão 
congelados.
•	 A temperatura do compartimento 

de refrigeração está definida para 
um grau muito baixo. >>> Definir 
a temperatura do compartimento 
de congelação para um grau 
mais elevado e verificar de novo.

A temperatura no refrigerador ou congelador é 
demasiado elevada.
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Resolução de problemas
•	 A temperatura do compartimento 

de refrigeração está definida 
para um grau muito elevado. >>> 
A definição de temperatura do 
compartimento de refrigeração 
influencia a temperatura do 
compartimento de congelação. 
Altere a temperatura do 
compartimento de refrigeração 
ou congelação e aguarde até que 
os referidos compartimentos 
atinjam o nível de temperatura 
ajustado.

•	 As portas foram abertas 
frequentemente ou deixadas 
abertas por períodos longos. 
>>> Não abrir as portas com 
demasiada frequência.

•	 A porta pode estar entreaberta. 
>>> Fechar completamente a 
porta.

•	 O produto foi ligado recentemente 
ou foi colocado no interior um 
novo alimento. >>> Isto é normal. 
O produto levará mais tempo a 
atingir a temperatura definida 
quando recentemente ligado ou 
um novo alimento é colocado no 
interior. 

•	 Grandes quantidades de 
alimentos quentes podem ter 
sido colocadas recentemente 
no produto. >>> Não colocar 
alimentos quentes no produto.

Vibração ou ruído.
•	 O chão não está nivelado ou não 

é resistente. >>> Se o produto 
vibra quando movido lentamente, 
ajustar os pés para equilibrar 
o produto. Assegurar também 
que o chão é suficientemente 
resistente para suportar o 
produto.

•	 Alguns itens colocados no 
produto podem causar ruídos. 
>>> Retirar alguns itens 
colocados no produto.

O produto está a fazer ruído de líquido a fluir, 
pulverização, etc.
•	 Os princípios de funcionamento 

do produto incluem fluídos 
líquidos e gasosos. >>> Isto 
é normal e não um mau 
funcionamento.

Há som de vento a soprar proveniente do 
produto.
•	 O produto usa uma ventoinha 

no processo de refrigeração. 
Isto é normal e não é um mau 
funcionamento.

Há condensação nas paredes internas do 
produto.
•	 Meio ambiente quente ou húmido 

aumentará a formação de gelo e 
condensação. Isto é normal e não 
é um mau funcionamento.

•	 As portas foram abertas 
frequentemente ou deixadas 
abertas por períodos longos. Não 
abrir as portas com demasiada 
frequência; se aberta, fechar a 
porta.

•	 A porta pode estar entreaberta. 
>>> Fechar completamente a 
porta.
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Resolução de problemas
Há condensação no exterior do produto ou entre 
as portas.
•	 O meio ambiente pode estar 

húmido, isto é perfeitamente 
normal com tempo húmido. >>> 
A condensação dissipa quando a 
humidade diminuir. 

O interior cheira mal.
•	 O produto não é limpo 

regularmente. >>> Limpar o 
interior regularmente usando 
uma esponja, água quente e água 
com carbonato.

•	 Alguns recipientes e materiais 
de embalagem podem provocar 
odores.  >>> Usar recipientes e 
materiais de embalagem isentos 
de odor.

•	 Os alimentos foram colocados 
em recipientes não vedados. 
>>> Manter os alimentos 
em recipientes fechados. 
Os microrganismos podem 
disseminar-se dos alimentos não 
fechados e causar mau cheiro.

•	 Retirar quaisquer alimentos 
fora de prazo e estragados do 
frigorífico.

A porta não está a fechar.
•	 Embalagens de alimentos podem 

bloquear a porta. >>> Recolocar 
quaisquer itens que bloqueiem as 
portas.

•	 O produto não está colocado em 
posição vertical no chão. >>> 
Ajustar os pés para equilibrar o 
produto.

•	 O chão não está nivelado ou não 
é resistente. >>> Assegurar que o 
chão é nivelado e suficientemente 
resistente para suportar o 
produto.

A gaveta para vegetais está presa.
•	 Os alimentos podem estar em 

contacto com a secção superior 
da gaveta. >>> Reorganizar os 
alimentos na gaveta.

Se a superfície do produto estiver quente.

•	 Podem notar-se temperaturas 
elevadas entre as duas portas, 
nos painéis laterais e na grelha 
traseira quando o produto está 
a funcionar. Esta situação é 
normal e não exige serviço de 
manutenção!

A RECOMENDAÇÕES:	Se os 
problemas persistirem depois de 
seguir as instruções nesta secção, 
contactar o seu vendedor ou uma 
Assistência Autorizada. Não tentar 
reparar o produto.
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Gebruiksaanwijzing



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. 
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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 pro-
duct behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.

1. Deurrekje
2. Eierrekken
3. Flessenrek
4. Afstelbare poten
5. Invriezen en opslag (bewaar 

vers voedsel dat lager moet worden 
ingevroren)

6. Diepvriesgedeelte
7. Chillervak 
8. Aanpasbare glazen schappen
9. Wijnkelder

10. Thermostaatknop

*3

*2

4

5

6

7

8

9

*10 *1
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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 betrouw
baarheidsengagementen 

ongeldig.
Originele reserveonderdelen 

worden geleverd gedurende 
een periode van 10 jaar vanaf de 
product aankoopdatum.
Bedoeld gebruik

A

WAARSCHUWING : 
Indien het apparaat in 
zijn beschermingskap 
is of geplaatst is, 
zorg ervoor dat de 
ventilatieopeningen niet 
gedekt zijn. 

A

WAARSCHUWING:  
Gebruik geen 
mechanische apparaten 
of andere apparaten 
behalve apparaten 
welke door de producent 
worden geadviseerd om 
het proces voor ontdooien 
te versnellen.  

A

WAARSCHUWING: 
Beschadig 
koelmiddelstroom circuit 
niet. 

A

WAARSCHUWING : 
Gebruik geen elektrische 
apparaten welke niet 
aanbevolen worden door 
de producent binnen 
de opslag ruimten voor 
voedsel.

A

WAARSCHUWING: 
Bewaar geen explosieve 
stoffen, zoals spuitbussen 
met een ontvlambaar 
drijfgas, in dit apparaat.

Dit apparaat is ontworpen 
om huiselijk gebruik of bij 
onderstaande soortgelijke 
gevallen gebruikt te worden.  

- Voor het gebruik 
in personeel keukens bij 
winkels, bureaus en overige 
werkplaatsen;

- Voor het gebruik door 
klanten bij boerderijen en 
hotels, motels en overige 
plaatsen waar klanten kunnen 
verblijven.

- In omgevingen als 
hostels;

- S o o r t g e l i j k e 
toepassingen welke geen 
diensten in verband met eten 
bieden of die niet kleinhandelaar 
zijn.  
 Algemene veiligheid
•	 Wanneer u het 
product wenst af te voeren, 
raden wij u aan de bevoegde 
onderhoudsdienst te 
raadplegen om de benodigde 



6 NL

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. 
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•	 Bij het uittrekken van 
de stekker deze niet aan de 
kabel uittrekken. 
•	 Zorg ervoor dat 
alcoholische dranken rechtop 
worden bewaard met dop 
goed gesloten. 
•	 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.
•	 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.
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•	 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.

•	 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.
•	 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.
•	 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.
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•	 Gebruik het product 
nooit als de sectie boven- 
of achteraan op het 
product dat elektronische 
printplaten bevat, geopend 
is (elektronische printplaat 
deksel) (1).  

1

1

Voor modellen met een 
drinkfontein
•	 De druk van de koud 
waterinlaat mag maximum 
8 bar bedragen. Als uw 
waterdruk hoger is dan 5,5 
bar moet u een drukbegrenzer 
gebruiken in uw netwerk. Als u 
niet weet hoe u uw waterdruk 
kunt controleren, moet u hulp 
vragen van een professionele 
loodgieter.
•	 Als het risico bestaat 
op een waterslageffect in 
uw installatie moet u altijd 
een waterslag preventie 
apparatuur installeren. 
Raadpleeg een professionele 
loodgieter als u niet zeker 
bent of er een waterslageffect 
aanwezig is in uw installatie.
•	 Installeer deze niet 
op de warme waterinlaat. 
Neem de nodige 
maatregelen tegen het 

bevriezen van de leidingen. 
De watertemperatuur 
bedrijfsinterval moet 
minimum 0,6°C en maximum 
38°C zijn.
•	 Gebruik enkel 
drinkwater.

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.

Voldoet aan de WEEE-
richtlijn en de richtlijnen 
voor afvoeren van het 
restproduct: 

Dit product voldoet 
aan de EU-richtlijn 
WEEE (2012/19/EU).  Dit 
product is voorzien van 
een classificatiesymbool 
voor afvalsortering 

van elektrische en elektronische 
apparatuur (WEEE).

Dit product werd vervaardigd uit 
onderdelen en materialen van hoge 
kwaliteit die hergebruikt kunnen 
worden en geschikt zijn voor reclycling. 
Gooi het restproduct aan het einde van 
zijn levensduur niet weg bij normaal 
huishoudelijk of ander afval. Breng het 
naar het verzamelpunt voor recycling 
van elektrische en elektronische 
apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke 
autoriteiten om te weten waar u deze 
verzamelpunten aantreft.
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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.
HC-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. 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.)

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

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

4. 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. 

5. 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.

B Een beschadigde stroomkabel 
kabel moet door een gekwalificeerd 
elektricien worden vervangen.
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B Het product mag niet in werking 
worden gesteld voordat het 
gerepareerd is! Er bestaat anders 
gevaar op een elektrische schok!

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.
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Het vervangen van de lamp 
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.

Stelvoetjes aanpassen
Wanneer uw koelkast niet waterpas 

staat;
U kunt uw koelkast waterpas stellen 

door aan de stelvoetjes te draaien 
zoals getoond in de afbeelding. 
De hoek van het stelvoetje wordt 
verlaagd wanneer u in de richting 
van de zwarte pijl draait en verhoogd 
wanneer u in de tegenovergestelde 
richting draait. Wanneer iemand u 
hierbij helpt door de koelkast lichtjes 
op te tillen vereenvoudigt dit het 
proces.
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De deuren omkeren
Ga verder in numerieke volgorde.

1
1

7
1

20

11

13 9

2

10

5

3

20

20

8

18

17
19

14

12

16

21

21

45 °

180�

�8� �13�

6

4

15



NL15

4  Voorbereiding

•	 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 -15°C te 
zijn. In verband met efficiëntie wordt 
gebruik van uw koelkast in koudere 
omstandigheden niet aanbevolen.

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

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

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

 - 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”.

•	 De	manden/lades	die	met	het	
koelcompartiment worden 
meegeleverd moeten altijd 

worden gebruikt om voor een 
laag energieverbruik en betere 
opslagcondities te zorgen.

	•	 Wanneer	voedsel	in	contact	komt	
met de temperatuursensor in het 
vriezercompartiment dan kan dit het 
energieverbruik van het apparaat 
verhogen. Derhalve dient contact 
met de sensor(s) voorkomen te 
worden.

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

•	 In	bepaalde	modellen	schakelt	het	
instrumentenpaneel uit 5 minuten 
nadat de deur werd gesloten. Het 
wordt opnieuw ingeschakeld als de 
deur wordt geopend of als een knop 
wordt ingedrukt.

•	 Als	gevolg	van	
temperatuurschommelingen 
door het openen/sluiten van de 
deur van het product tijdens zijn 
werking, is condens op de deur-/
koelkastschappen en de glazen 
houders normaal
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5  Gebruik van uw koelkast/diepvriezer

De werkingstemperatuur wordt 
geregeld via de temperatuurbediening.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0 = Systeemkoeling staat uit.
1 = Laagste koelstand (warmste 
instelling)
5 = 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 
wordt bewaard.

Wanneer u de deur vaak opent, stijgt 
de binnentemperatuur.

Het is daarom raadzaam om de deur 
na elk gebruik zo snel mogelijk te 
sluiten.

De binnentemperatuur van uw 
koelkast verandert om de volgende 
redenen;
•	 Seizoenstemperaturen,
•	 Frequent	openen	van	de	deur	of	de	

deur lang open laten staan,
•	 Etenswaar	dat	in	de	koelkast	wordt	

geplaatst zonder dat deze tot 
kamertemperatuur is zijn afgekoeld,

•	 De	plaats	van	de	koelkast	in	de	
kamer (bijv. blootgesteld aan 
zonlicht).

•	 Met	de	thermostaat	kunt	u	een	
als gevolg van deze redenen 
variërende binnentemperatuur 
aanpassen. De cijfers rond de 
thermostaatknop geven de mate 
van koeling aan.

•	 Wanneer	de	
omgevingstemperatuur 
hoger is dan 32°C, draait u 
de thermostaatknop in de 
maximumpositie. 

•	 Wanneer	de	
omgevingstemperatuur lager is dan 
25°C, draait u de thermostaatknop 
naar de minimumpositie.
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5.1. 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/
diepvriezer.

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 
onderin de koelkast/diepvriezer.  

Laat hete voedingswaren en dranken 
eerst afkoelen tot kamertemperatuur 
voor u ze in de koelkast/diepvriezer 
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.

5.2. Het plaatsen van 
de levensmiddelen

Eierrek Eieren

S c h a p p e n 
van het 
koelgedeelte

Levensmiddelen 
in pannen, bedekte 
borden, gesloten 
bakjes

D e u r va k ke n 
koelgedeelte

Kleine en verpakte 
levensmiddelen of 
drank (zoals melk, 
vruchtensap en bier)

Groentelade Groente en fruit

Ontdooien van het apparaat

Het apparaat ontdooit automatisch.
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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 In producten die geen No Frost 
hebben ontstaan er op de 
achterwand van het koelvak 
waterdruppels en een vingerdikke 
ijslaag. Maak het niet schoon; doe er 
nooit olie op soortgelijke middelen 
op.

C Gebruik uitsluitend licht vochtige 
microvezeldoeken om de buitenkant 
van het product schoon te maken. 
Sponzen en andere soorten 
schoonmaakdoeken kunnen het 
oppervlak krassen.

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.

A Gebruik geen scherpe en schurende 
werktuigen of zeep, huishoudelijke 
reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, 
benzine, benzeen, was, etc. Zo 
niet zullen stempels op plastic 
onderdelen loskomen en kunnen 
vervormingen optreden. Gebruik 
warm water en een zachte doek om 
te reinigen en te drogen.

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  Fouten opsporen
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. 
•	 De stekker zit niet op de juiste 

manier in het stopcontact. >>>Zorg 
ervoor dat de stekker veilig in het 
stopcontact wordt geplaatst.

•	 De zekering van het stopcontact 
waarop de koelkast is aangesloten 
of de hoofdzekering is gesprongen. 
>>>Controleer de zekering.

Condensvorming langs de wand van 
het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL en FLEXI ZONE).
•	 Omgeving is erg koud. >>>Plaats de 

koelkast niet in een ruimte waar de 
temperatuur lager kan worden dan 
10°C.

•	 De deur van de koelkast werd 
regelmatig open gemaakt. >>>Open 
en sluit de deur van de koelkast niet 
te veel.

•	 Omgeving is erg vochtig. >>>Plaats 
de koelkast niet in een vochtige 
ruimte.

•	 Voedsel met veel vloeistoffen wordt 
in open bakjes bewaard. >>>Bewaar 
dit soort voedsel in gesloten bakjes.

•	 De deur van de koelkast staat op 
een kier. >>>Sluit de deur van de 
koelkast.

•	 De thermostaat staat veel te laag. 
>>>Zet de thermostaat hoger.

•	 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 de koelkast steekt 
niet in het stopcontact. >>>Zorg 
ervoor dat de stekker in het 
stopcontact zit.

•	 De temperatuuraanpassingen 
werden niet correct uitgevoerd. 
>>>Kiest een geschikte 
temperatuurwaarde.

•	 Er is een stroomstoring. >>>Zodra 
de storing is verholpen keert de 
koelkast terug naar normale werking.

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.

De	 koelkast	 werkt	 frequent	 of	
gedurende lange tijd.



20 NL

•	 Uw nieuwe product is mogelijk breder 
dan het vorige. Grote koelkasten 
werken langer.

•	 De omgevingstemperatuur kan 
hoog zijn. >>>Het is normaal dat het 
product langer draait in een warme 
omgeving.

•	 De stekker van de koelkast kan 
onlangs ingestoken zijn of de 
koelkast kan zijn volgeladen met 
etenswaren. >>>Wanneer de 
koelkast pas is ingeschakeld of 
kortgeleden werd gevuld, duurt het 
langer om de ingestelde temperatuur 
te bereiken. Dit is normaal.

•	 Grote hoeveelheden warme 
levensmiddelen kunnen recentelijk in 
de koelkast zijn geplaatst. >>>Plaats 
geen warm voedsel in de koelkast.

•	 Deuren werden regelmatig geopend 
of hebben enige tijd op een kier 
gestaan. >>>De warme lucht die in 
de koelkast is binnengekomen maakt 
dat de koelkast langer werkt. Open de 
deuren niet te dikwijls.

•	 De deur van het vries- of 
koelcompartiment is mogelijk op een 
kier blijven staan. >>>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 diepvriestemperatuur 
voldoende is.
•	 De temperatuur van het koelvak is 

zeer koud ingesteld. >>>Stel de 
koelkasttemperatuur hoger in en 
controleer.

Etenswaren die in laden van het 
koelgedeelte worden bewaard, 
bevriezen.
•	 De temperatuur van het koelvak is 

zeer hoog ingesteld. >>>Stel de 
koelkasttemperatuur lager in en 
controleer.

Temperatuur in de koelkast of 
diepvriezer is zeer hoog.
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•	 De temperatuur van het koelvak 
is zeer hoog ingesteld. >>>De 
temperatuur van het koelvak heeft 
invloed op de temperatuur van de 
diepvriezer. Wijzig de temperatuur 
van de koelkast of de diepvriezer 
en wacht tot de betreffende 
compartimenten de gewenste 
temperatuur bereikt.

•	 Deuren werden regelmatig geopend 
of hebben enige tijd op een kier 
gestaan. >>>Open de deuren niet te 
vaak.

•	 De deur staat op een kier. >>>Sluit 
de deur volledig.

•	 De koelkast is pas ingeschakeld of 
werd recent geladen met voedsel. 
>>>Dit is normaal. Wanneer de 
koelkast net is ingeschakeld of 
kortgeleden werd gevuld, duurt het 
langer om de ingestelde temperatuur 
te bereiken.

•	 Grote hoeveelheden warme 
levensmiddelen kunnen recentelijk in 
de koelkast zijn geplaatst. >>>Plaats 
geen warm voedsel in de koelkast.

•	 Vibratie of geluid.
•	 De vloer is niet gelijk of stabiel. 

>>> Indien de koelkast schommelt 
bij enige beweging, moet u de 
stelvoetjes aanpassen. Zorg dat de 
vloer vlak en sterk genoeg is om de 
koelkast te dragen.

•	 De spullen die boven op de koelkast 
liggen kunnen geluid veroorzaken. 
>>>Verwijder deze van de 
bovenzijde van de koelkast.

Er komt een geluid van morsende of 
sprayende vloeistof uit de koelkast.
•	 Vloeistof- en gasstromen vinden 

plaats conform de werkingsprincipes 
van uw koelkast. Dit is normaal en 
geen defect.

Er komt een fluitend geluid van de 
koelkast.
•	 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. 

•	 Deuren werden regelmatig geopend 
of hebben enige tijd op een kier 
gestaan. >>>Open de deuren niet te 
vaak. Sluit ze wanneer ze open staan.

•	 De deur staat op een kier. >>>Sluit 
de deur volledig.

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.
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Slechte geur binnenin de koelkast.
•	 Ze wordt niet regelmatig 

schoongemaakt. >>>Maak 
de binnenkant van de koelkast 
regelmatig schoon met een spons 
met lauw water waarin eventueel 
wat carbonaat is opgelost.

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

•	 Er is voedsel in de koelkast geplaatst 
in een open bakje. >>>Bewaar 
het voedsel altijd in een gesloten 
bakje. Micro-organismen die zich 
verspreiden vanuit containers zonder 
deksel kunnen onaangename geuren 
veroorzaken.

•	 Neem vervallen voedingswaren en 
gemorste gerechten altijd meteen uit 
de koelkast.

De deur sluit niet.
•	 Voedselpakketjes kunnen er de 

reden van zijn dat de deur niet sluit. 
>>>Verplaats de verpakkingen die 
de deur belemmeren.

•	 De koelkast staat niet volledig 
waterpas op de vloer. >>>Stel 
de stelvoetjes bij om de koelkast 
waterpas te zetten.

•	 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.

Als Het Oppervlak Van Het Product 
Heet Is.
•	 Tijdens de werking kunnen tussen 

de twee deuren, de zijpanelen en de 
achterste grill hoge temperaturen 
worden waargenomen. Dit is normaal 
en behoeft geen serviceonderhoud!
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