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Belangrijke aanwijzingen
voor de veiligheid en voor het milieu

1.1

Voor uw veiligheid
Als deze apparatuur reeds bestaande apparatuur vervangt die afgedankt
of verwerkt moet worden, controleer dan of deze geen gevaar voor kinderen
kan opleveren, door het netsnoer af te snijden en het sluiten van de deur
onmogelijk te maken. Gebruik dezelfde voorzorgen aan het einde van de
levenscyclus van de nieuwe apparatuur.
Risk Group 2

Deze apparatuur is ontworpen voor het koelen van dranken en voedsel en
is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

PRUDENZA:
NON FISSARE LA LAMPADA IN FUNZIONE.
PUÒ ESSERE DANNOSO PER GLI OCCHI.

De apparatuur moet geïnstalleerd worden volgens de aanwijzingen in de
Installatiegids; met name moeten de ventilatieopeningen in de apparatuur of
de inbouwstructuur vrij van belemmeringen worden gehouden.

CAUTION:
DO NOT STARE AT OPERATING LAMP.
MAY BE HARMFUL TO THE EYES.
Product tested in accordante with EN62471
B09001301

De apparatuur is voorzien van een verlichtingssysteem met geconcentreerd
licht afkomstig van led-lampen. Kijk niet in deze lampen wanneer ze branden,
om mogelijke beschadiging van het gezichtsvermogen te voorkomen. Deze
waarschuwing is ook vermeld op het etiket dat aan de binnenkant van de
koelkastdeur is aangebracht.
Wanneer de vriezer werkt, mogen de inwendige stalen oppervlakken niet
met vochtige of natte handen worden aangeraakt, omdat de huid kan blijven vastkleven aan bijzonder koude oppervlakken.
Gebruik geen enkel elektrisch apparaat in de compartimenten voor de
conservering van voedsel.

Opmerking
Tips voor een correct gebruik
van de apparatuur

Kom, in geval van verplaatsing van de leggers, niet met de vingers in de
buurt van de schuifrail van de legger.
Plaats geen recipiënten met ontvlambare vloeistoffen in de buurt van
de apparatuur.

Belangrijk
Aanwijzingen om schade aan de
apparatuur te voorkomen

Attentie
Aanwijzingen om letsel aan
personen te voorkomen

Schakel de apparatuur tijdens reinigingswerkzaamheden volledig uit door
de stekker uit het stopcontact te nemen. Als de stekker niet eenvoudig bereikbaar is, wordt geadviseerd de meerpolige schakelaar uit te schakelen van
het stopcontact waarop de apparatuur is aangesloten.
De verpakkingselementen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen: laat kinderen dus niet spelen met zakken, plastic folie en polystyrol.
Reparaties mogen uitsluitend verricht worden door een vakkundig technicus.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (ook kinderen) met
beperkte mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende
ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd m.b.t.
het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze
niet met het apparaat spelen.
Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet.
Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of houders met drijfgassen
of brandbare stoffen.
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Belangrijke aanwijzingen
voor de veiligheid en voor het milieu

Respect voor het milieu

1
1.2

Besteed bijzondere aandacht aan de correcte verwerking van alle
verpakkingselementen.
De apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden verwerkt.
Vraag bij de plaatselijke inzamelcentra om informatie over de verwerking van recyclebare materialen.
Snijd in geval van verwerking het netsnoer af en maak het sluiten
van de deur onmogelijk.
Vermijd tijdens de verwerking schade aan het koelcircuit.
De apparatuur bevat geen schadelijke stoffen voor de ozonlaag in
het koelcircuit en de isolatie.

Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of waterdispenser (indien aanwezig)

1.3

Indien de desinfecteringsinstructies niet worden nageleefd, kan de hygiënische veiligheid van het getapte water in gevaar worden gebracht.
Bij het eerste gebruik van het apparaat en telkens nadat het filter is vervangen, wordt geadviseerd om 9-14 liter water af te tappen of het water
gedurende 6-7 minuten weg te laten stromen (dit hoeft niet aaneengesloten te gebeuren maar moet wel vóór consumptie plaatsvinden). Tevens moet het ijs dat gedurende de eerste 24 uur is gemaakt worden
weggegooid.
Als de waterdispenser langer dan 4-5 dagen niet is gebruikt, adviseren
wij om het circuit te reinigen door eerst een liter water af te tappen.
Zorg ervoor dat uw handen bij het terugplaatsen van de uitneembare
watertap (indien aanwezig) hygiënisch schoon zijn.
Wij adviseren om voor de periodieke reiniging van de ijsbak of ijslade
alleen drinkwater te gebruiken.
Het filter moet worden vervangen zodra het bedieningspaneel dit aangeeft of nadat het ijs-/waterdispensersysteem langer dan 30 dagen niet
is gebruikt.
Geadviseerd wordt om bij iedere vervanging van het filter het ijsblokjesen/of watertapsysteem te desinfecteren met een desinfecterende oplossing die geschikt is voor materialen die in aanraking komen met voedsel (op basis van natriumhypochloriet) en die de eigenschappen van de
materialen niet aantast, of gebruik de “Desinfectie-set” die verkrijgbaar
is bij de Klantenservice. Spoel het systeem voor gebruik met minimaal 2
liter water door.
De onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden
vervangen door originele, door de fabrikant geleverde onderdelen.
Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel of door de klantenservice
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2
2.1

Installatie

Installatie
Controleer of de installatie correct uitgevoerd wordt, met inachtneming van alle aanwijzingen vermeld in de specifieke installatiegids die
bij de apparatuur wordt geleverd.

2.2

Aansluiting op het elektriciteitsnet

De apparatuur is voorzien van een stekker van het type Schuko van
16A en moet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via een
overeenstemmend Schuko stopcontact.
Gebruik geen verlengstukken en/of meervoudige adapters voor de
aansluiting.

Gebruik geen verlengstukken en/of meervoudige adapters voor de aansluiting.
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Installatie

2

Aansluiting op de waterleiding

2.3

De modellen voorzien van een apparaat voor de productie van ijsblokjes (Ice Maker) vereisen aansluiting op de waterleiding.
Deze wordt gerealiseerd met de bijgeleverde watertoevoerslang met
¾” schroefdraad.
De waterleidingdruk moet begrepen zijn tussen 0.05 MPa en 0.5 MPa
(tussen 0.5 Bar en 5 Bar).
Andere bedrijfsdrukken kunnen storingen of lekkage in het hydraulische circuit veroorzaken.
De apparatuur mag alleen met drinkwater worden gevoed.

De apparatuur mag alleen met drinkwater
worden gevoed.

Controleer of de installatie correct uitgevoerd
wordt, met inachtneming van alle aanwijzingen vermeld in de specifieke installatiegids
die bij de apparatuur wordt geleverd.

Probeer niet om een lokaal geproduceerde
tuinslang adapter met schroefdraad of gevlochten toevoerleiding gebruiken. Het zal
het schroefdraad op het apparaat wateraansluiting elektromagneet.
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3

Alvorens te beginnen

3.1

Om de apparatuur goed te leren kennen

Gefeliciteerd met uw aanschaf van uw nieuwe Smeg:
vanaf heden kunt u ons innovatieve conserveringssysteem
gebruiken, dat u toestaat om alle voedingsmiddelen op
de beste manier te bewaren.
Deze gebruikershandleiding biedt het antwoord op het
overgrote deel van uw vragen over de kenmerken van
het product.
Bezoek voor meer informatie over dit product en andere
producten van de Smeg, onze site www.smeg.com.

3.2

Belangrijkste kenmerken

Het drievoudige koelsysteem en de efficiënte scheiding
van de interne compartimenten verzekeren maximale
versheid, door optimale conservering van de voedingsmiddelen te garanderen in speciale compartimenten:
koelkast, 0°C en vriezer.
Het is bovendien mogelijk, als men dat wenst, het compartiment dat gewoonlijk als vriezer wordt gebruikt, ook
als koelkast of als Multizone-compartiment te laten werken, waardoor de flexibiliteit van de apparatuur in grote
mate toeneemt.
De elektronische regeling garandeert dat de door de
gebruiker ingestelde temperaturen en vochtigheidsniveaus constant worden gehouden.
Een interactief menu (Menu) zorgt voor een persoonlijk beheer van de functies van de apparatuur en de weergave van
de meldingen met betrekking tot de werking.
Grote laden met Soft-Close systeem in de 0°C-zone.
Ice Maker voor de automatische productie van ijsblokjes van de gewenste maat (bij sommige modellen).
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In de koelkast geplaatst waterfilter dat makkelijk te vervangen is (bij sommige modellen).
Zowel binnen als buiten roestvrijstalen oppervlakken, met
verfijnde aluminium afwerkingen.
Gepatenteerd scharniersysteem voor het automatisch
sluiten van de deuren.
Externe schuifladen met Soft-Close systeem.
Verlichting met dubbel led-systeem.
Kantelbeveiliging met beugel voor bevestiging aan de muur.

Alvorens te beginnen

3

Belangrijkste onderdelen

3.3

Model met één schuiflade
2 Bedieningspaneel met Menu

Koelkastcompartiment

3 Waterfilter (*)
2

10

3

11

4

12

4 Gepatenteerd
verplaatsingssysteem leggers
7 Gecontroleerde vochtigheid
8 Automatische ijsmaker (*)
9 Dubbel koelsysteem

13

10 Temperatuurdisplay
11 Geluidssignalen

7

12 Holiday functie (binnen
het Menu)
14
Multizone

8

14 Innovatieve verlichting
15
16

9

13 Ruime deurvakken

15 Automatisch sluiten deuren
en laden
16 Vriezercompartiment
omvormbaar in koelkast- of
0°C-compartiment (Multizone
werking)
(*) bij sommige modellen
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3 Alvorens te beginnen
3.4 Elektronische regeling

Componenti principali 3.3

Het elektronische regelsysteem, houdt de temperatuur in de 2 compartimenten constant en geeft deze weer op het display
van het bedieningspaneel; het staat bovendien interactie met de gebruiker toe, door middel van de gewenste instelling van
de diverse functies en het afgeven van geluidssignalen en/of meldingen, indien er storingen in de werking van de apparatuur
mochten optreden.

3.5 Hoofdbedieningspaneel

1
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2

Componenti principali 3.3

3

4

5

6

7

8

9

1

Unit

Zorgt voor de volledige uitschakeling en de inschakeling van het apparaat (hierop langer dan 3 seconden drukken).

2

Fridge

Zorgt voor de uitschakeling en inschakeling van alleen het koelkastcompartiment (hierop langer dan 3 seconden drukken).

3

Menu

Zorgt voor toegang tot het menu van de functies van de apparatuur.

4

Up/down
Fridge

Door de toetsen Up (omhoog) en Down (omlaag) lichtjes aan te raken,
kan de reeds voor de koelkast ingestelde temperatuur gewijzigd worden
en kan men zich binnen het interactieve menu verplaatsen.

5

Display

Geeft de temperaturen van het koelkast- en het vriezercompartiment,
de datum en de tijd, de Menu functies en de meldingen weer.

6

Up/Down
Freezer
(Multizone)

Door de toetsen Up/Down lichtjes aan te raken, kan de ingestelde temperatuur gewijzigd worden op basis van het gebruik dat gekozen is (vriezer, koelkast of 0°C).

7

Enter

Zorgt voor het bevestigen van het wel of niet activeren van de keuzes die
via Menu zijn gemaakt.

8

Ice maker

Zorgt voor het in- en uitschakelen van de automatische ijsproductie.

9

Alarm

Knippert om eventuele storingen in de werking aan te geven, die ook
door een geluidssignaal worden gemeld, dat uitgeschakeld kan worden
door de toets lichtjes aan te raken.

Inschakeling en uitschakeling van de apparatuur

4

Inschakeling en uitschakeling 4.1
Eerste inschakeling

Wanneer de apparatuur op het elektriciteitsnet is aangesloten maar
nog niet ingeschakeld is, wordt op het display de melding
weergegeven (veiligheidsmelding om te waarschuwen dat de apparatuur onder spanning staat), terwijl alle toetsen van het paneel uit zijn.
Druk, om alle compartimenten van de apparatuur in te schakelen, 3
seconden op de toets Unit .

Uitschakeling Koelkast

Bij de eerste inschakeling is het Multizone- compartiment ingesteld
voor de Freezer-werking.
Dit compartiment blijft altijd ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld via de volledige uitschakeling van de apparatuur.

Nieuwe inschakeling

Bedien opnieuw dezelfde toetsen voor de nieuwe inschakeling.
Het vriezercompartiment blijft altijd ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld via de volledige uitschakeling van de apparatuur.
Druk 3 seconden op de toets Unit .

Uitschakeling voor langer perioden

Tijdens lange perioden van afwezigheid, wordt geadviseerd de koelkast uit te schakelen door 3 seconden de toets Unit
te bedienen en
de stekker te verwijderen of de meerpolige schakelaar die de stekker
voedt uit te schakelen.
Maak de koelkast volledig leeg, reinig en droog hem en laat de deuren en laden gedeeltelijk open om de vorming van onaangename
geurtjes te voorkomen.

Als bij de eerste inschakeling niet het opschrift Standby, maar andere opschriften verschijnen, betekent dit
dat de apparatuur reeds de koelprocedure heeft gestart. In dit geval moeten eventuele geluidssignalen
lichtjes aan te
afgezet worden door de toets Alarm
raken. Sluit de deur en wacht tot de geprogrammeerde
temperaturen bereikt worden.
Tijdens de eerste inschakeling is het tot het bereiken
van de vooraf ingestelde temperatuur niet mogelijk om
het Menu te gebruiken om de fabrieksinstellingen te
wijzigen. Het is echter mogelijk om meteen de tijd en
de datum in te stellen, parameters die sowieso nodig
zijn om enkele speciale functies te activeren.
Bij elke inschakeling voert de apparatuur een zelfdiagnose uit die 3 minuten duurt, alvorens compleet
te starten.
Als alleen het koelkastcompartiment of het 0°C-compartiment uitschakelt, blijft de betreffende ventilator
zelfstandig werken om de mogelijke vorming van geuren en schimmels te voorkomen.
Verwijder, alvorens de apparatuur uit te schakelen gedurende een lange periode, alle bewaarde levensmiddelen en laat deuren en lades open om de vorming van
onaangename geuren en schimmels te voorkomen.
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4

Inschakeling en uitschakeling van de apparatuur

4.2

De temperatuur op basis van de diverse behoeften regelen
Elk model is zorgvuldig getest voordat het de fabriek verlaat en zodanig afgesteld dat hoge prestaties en een optimaal verbruik zijn verzekerd. Gewoonlijk is het dus niet nodig om deze instellingen te wijzigen.
Maar in geval van bijzondere behoeften, kunnen de temperaturen als
volgt opnieuw worden ingesteld:

Koelkastcompartiment

+2°C t/m +8°C (35.6°F t/m 46.4°F), de aanbevolen temperatuur is vooraf
ingesteld op +5°C (41°F).
Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down lichtjes aan.
Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde temperatuur op het display.Raak de toetsen opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Vriezercompartiment
(Multizone)

Vriezercompartiment -15°C t/m -22°C (5°F t/m -7,6°F), de aanbevolen
temperatuur is vooraf ingesteld op -18° (0°F).
Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down lichtjes aan.
Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde temperatuur op het display. Raak de toetsen opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen
totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.
Indien het compartiment gebruikt wordt als koelkastcompartiment of als
0°C-compartiment (Multizone functie), zullen de aanbevolen en vooraf
ingestelde temperaturen de temperaturen zijn die met de betreffende
compartimenten overeenkomen.

De weergegeven temperatuur kan iets afwijken
van de ingestelde temperatuur, wegens het continu openen van deuren of inbrengen van voedsel
op kamertemperatuur of in grote hoeveelheden.
Er kunnen 6 tot 12 uur nodig zijn om de geselecteerde temperatuur te bereiken.

4.3

Activering van de Ice Maker
De toets Ice Maker
op het hoofdbedieningspaneel zorgt voor activering van de automatische ijsmaker.
Wanneer deze in werking is, is de toets verlicht.

Activeer de Ice Maker niet als de apparatuur
niet op de waterleiding is aangesloten.

4.4

Controleer, alvorens de Ice Maker voor de eerste keer te activeren, of
het waterfilterelement geïnstalleerd is en voer een spoeling van het
hydraulische circuit uit.
Bedien hiervoor de toetsen Enter
en Ice Maker .
Na enkele minuten kan de Ice Maker geactiveerd worden.

Informatie en storingen op het display
Een ingebouwd controlesysteem geeft informatie via lichtsignalen of
tekstmeldingen op het display.
Een informatiemelding wordt altijd met een vast brandende tekst weergegeven en een storingsmelding met een knipperende tekst. Het geluidssignaal dat enkele storingsmeldingen vergezelt, kan afgezet worden
door de toets Alarm
op het hoofdbedieningspaneel aan te raken.
De lijst van storingsmeldingen is achterin deze handleiding opgenomen.
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Instellingen en speciale functies

5

Personalisatie en instelling taal 5.1

Om ongewenste wijziging van de instellingen te
voorkomen, blokkeert het toetsenbord automatisch na het verstrijken van een bepaalde periode
en verschijnt op het display de melding “keypad
locked”.
Druk, om het toetsenbord weer te activeren, geen Up/
lijktijdig op de toetsen SmegAccess
Down gedurende minstens 3 seconden.

De werking van uw Smeg kan gepersonaliseerd worden om deze aan
de verschillende gebruiksbehoeften aan te passen, door de belangrijkste parameters opnieuw in te stellen (Settings) of speciale functies
te activeren (Functions).
De functies worden op het hoofddisplay weergegeven door de toets
aan te raken. Met de toetsen Up/Down kunnen
Smeg- Access
de beschikbare functies worden doorlopen, die geselecteerd worden
aan te raken; het display zal de huidige status
door de toets Enter
van de functie weergeven.
Men kan zich ook met behulp van de toetsen Up/Down binnen de
geselecteerde functie verplaatsen, door deze te activeren of te deaan te raken.
activeren, door de toets Enter
Zodra de functie bevestigd is, zal het display automatisch het hoofdmenu weergeven om andere functies te kunnen kiezen. Op elk moment kan men naar de vorige keuze terugkeren met behulp van de
.
toets SmegAccess
De taal van de meldingen die op het display verschijnen kan als volgt
aan
worden ingesteld: Open het menu door de toets SmegAccess
te raken, selecteer m.b.v. de toetsen Up/Down Settings (Instellingen),
en bevestig vervolgens met de toets Enter .
Selecteer de functie Language (Taal) en de gewenste taal.

Speciale functies die via het Menu geactiveerd kunnen worden 5.2

Super Cooling

Activeren

Deactiveren

Om de activering vooraf te programmeren

Selecteer, om de speciale functies te gebruiken, de toets Menu
en open via de toets Up/Down
het menu en bevestig de keuze
.
De functie verlaagt de koelkasttemperatuur naar +2°C (35,6°F) gedurende 12 uur, om een snellere koeling van pas gekochte en net
opgeborgen voedingsmiddelen toe te staan.
Na deze periode van 12 uur schakelt de functie zicht automatisch uit,
met herstel van de eerder ingestelde temperatuur.
Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.

Functions
Super Cooling
Super Cool ON/OFF
Super Cool ON
Functions
Super Cooling
Super Cool ON/OFF
Super Cool OFF
Functions
Super Cool Time

Super Cooling
Set Hours: I

Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden.
De verschillende Shopping Modes helpen bij de voorbereiding van
de koeling, koelkast en Multizone compartimenten voor de invoering van een warmtebelasting die kan bestaan uit verse levensmiddelen of andere voorwerpen die tijdens het transport kunnen zijn
opgewarmd. Hoe sneller een item kan worden gekoeld of ingevroren hoe beter het zal worden bewaard.
Deze modus kan ook effectief zijn bij het handhaven compartiment
temperaturen terwijl u gezellig bij hoger dan gemiddeld deur en
lade openingen zijn voorzien.
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5

Instellingen en speciale functies

Holiday Fridge
Holiday fridge

De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien
een aanmerkelijke energiebesparing wordt verkregen) brengt de temperatuur van het koelkastcompartiment op +14°C (57.2°F). De duur van de
functie kan geprogrammeerd worden of de functie kan handmatig uitgeschakeld worden bij terugkomst na een periode van afwezigheid.
De functie blijft actief, ook als tijdens de periode van afwezigheid een
langdurige stroomonderbreking mocht optreden.

Activeren

Functions
Holiday ON/OFF

Hodiday Fridge
Holiday ON

Uitschakelen bij terugkomst van vakantie

Functions
Holiday ON/OFF

Hodiday Fridge
Holiday OFF

Functions
Holiday Time

Hodiday Fridge
Set Days: I

De duur programmeren

Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.
Shopping Multizone

Activeren

Deactiveren

Om de activering vooraf te programmeren

De functie moet ingeschakeld worden: minstens 24 uur voordat voedsel
op kamertemperatuur in het Multizone compartiment wordt gedaan,
of enkele uren eerder voordat reeds bevroren levensmiddelen die een
lichte temperatuurstijging hebben ondergaan worden ingebracht.
De functie schakelt automatisch uit bij het verstrijken van de geprogrammeerde werkingsperiode.
Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.
Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden.

Functions
Shopping Multiz
Shopping Multizone ON/OFF

Shopping ON

Functions
Shopping Multiz
Shopping Multizone ON/OFF

Super Cool OFF

Functions
Shopping Time

Shopping Multiz
Set Hours: I

Er kan 1 tot 12 uur vooraf geprogrammeerd worden.
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Instellingen en speciale functies

Holiday Multizone

Activeren

Uitschakelen bij terugkomst van vakantie

De duur programmeren

5

De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien een aanmerkelijke energiebesparing wordt verkregen) brengt de
temperatuur van het Multizone-compartiment op - 18°C (46.4°F) als het
compartiment als vriezer is ingesteld en op +14°C (57.2°F) als het compartiment als koelkast is ingesteld.
De functie is niet activeerbaar als het compartiment als 0°C is ingesteld.
De functie blijft actief, ook al er een langere periode van stroomonderbreking optreedt.

Functions
Hodiday Multiz
Holiday Multizone ON/OFF
Holiday ON
Functions
Hodiday Multiz
Holiday Multizone ON/OFF
Functions
Holiday Time

Holiday OFF

Hodiday Multiz
Set Days: I

Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.
Bottle Cooler

Activeren

Deactiveren

De duur programmeren

Ice Maker

De functie kan geactiveerd worden wanneer dranken in korte tijd gekoeld moeten worden, door ze in het vriezercompartiment te doen.
Er kan een koeltijd van 1 tot 45 minuten geselecteerd worden.
Een geluidssignaal zal het bereiken van de optimale temperatuur melden.
Nadat de flessen zijn uitgenomen, moet het geluidssignaal afgezet
worden door de toets Alarm
aan te raken.

Functions
Bottle Cooler
Bottle Cooler ON/OFF
Bottle Cooler ON
Functions
Bottle Cooler
Bottle Cooler ON/OFF
Bottle Cooler OFF
Functions
Set Cooling Time

Bottle Cooler
Set time : 20 min

Met de functie Ice Maker kan de grootte van de ijsblokjes gekozen
worden, door te kiezen uit Large (basisinstelling) en Medium, en kan
de functie SuperIce geactiveerd worden, die de hoeveelheid geproduceerd ijs verhoogt. De functie SuperIce wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.

Om grote ijsblokjes te verkrijgen

Functions
Set Cube Size

Ice Maker
Size: Large

Om middelgrote ijsblokjes te verkrijgen

Functions
Set Cube Size

Ice Maker
Size: Medium

De functie SuperIce activeren

Functions
SuperIce ON/OFF

Ice Maker
SuperIce ON

Deactiveren

Functions
SuperIce ON/OFF

Ice Maker
SuperIce OFF
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Sabbath Mode (optie)

Activeren

Deactiveren

Waterfilter

De toestand van het filter controleren

De functie zorgt voor inachtneming van enkele religieuze gebruiken die
voorschrijven dat de werking van de apparatuur niet beïnvloedt mag
worden door het openen van de deuren (de thermostaatwerking, de
binnenverlichting en de productie van ijs zijn uitgeschakeld).

Functions
Sabbath Mode
Sabbath Mode ON/OFF
Sabbath Mode ON
Functions
Sabbath Mode
Sabbath Mode ON/OFF
Sabbath Mode OFF
De functie View Status zorgt voor de exacte weergave van de hoeveelheid gefiltreerd water, in liters, en de tijd die resteert totdat het
filter volledig uitgewerkt is.

Functions

Water Filter
View Status

Filter Status

De dagen en de liters die resteren totdat het filter volledig uitgewerkt is
worden aangegeven.
Reset Filter

De telling van het gefiltreerde water resetten

Bypass Filter

Functions
Water Filter
Filter Status
De functie Reset
Filter stelt
de
telling van
de hoeveelheid gefiltreerd
water
Functions
Water
Filter
Filter Status
View
Status
en de verstreken tijd sinds de laatste vervanging terug op nul.
Reset
De telling moetFilter
bij elke
vervanging van het filterelement teruggesteld worden op nul. Verschijnt de melding ‘Change Filter’ op het display, druk
gedurende 5 seconden op de toets Enter .

Functions

Water Filter
Filter Reset

Deze functie wordt geactiveerd wanneer het niet nodig is om het water te filtreren omdat men reeds over water van goede kwaliteit uit de
waterleiding beschikt.

De Bypass van het filter activeren

Functions

Water Filter
Filter Status
Filter Bypass
Filter Bypass ON

De Bypass van het filter deactiveren

Functions

Water Filter
Filter Status
Filter Bypass
Filter Bypass OFF

Handmatige reiniging waterfilter

Handmatige reiniging van het filter

Als ijsproductie is uitgeschakeld of voor langere periode is het aanbevolen om een handmatige Clean functie voor het spoelen van water
dat zat in het systeem gedurende deze periode. Herhaal deze handeling totdat het water schoon is.

Functions
Manual Clean

Water Filter
Enter to confirm

Herhaal de handeling totdat het water schoon is.
Plaats het ijsbakje of een geschikte bak op correcte wijze onder de Ice Maker om het water
op te vangen en sluit de lade weer.
Was het bakje na afloop.
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5

Basisinstellingen van het Menu 5.3
Selecteer de toets Menu
Multizone Options

en kies via de toets Up/Down ,

Het vriezercompartiment kan indien nodig als koelkast- of als 0°Ccompartiment functioneren, en dus met geschikte temperaturen voor
deze compartimenten werken.

De functie Fridge kiezen

Settings
Fridge

Multizone Options
Enter to confirm

De functie 0°C kiezen

Settings
Fresco

Multizone Options
Enter to confirm

De functie Freezer herstellen

Settings
Freezer

Multizone Options
Enter to confirm

Default Setting
De basisafstellingen herstellen

.

Biedt de mogelijkheid om de basisinstellingen die in de fabriek zijn ingesteld te herstellen, door later gemaakte wijzigingen te annuleren.

Settings
Enter to confirm

Default Setting

LET OP: Als u herstellen van de “basisinstellingen” je
moet activeren de keuze van de werking van het
compartiment Multizone indien zij voorheen ingesteld als koelkast of 0°C.

Date
Set Date

De datum instellen

Show Date

Het display zal de datum weergeven als dd:mm:yy (dag:maand:jaar),
gg zal knipperen. Wijzig de instelling met de toetsen Up/Down , bevestig met Enter
om naar de volgende instelling te gaan; bij de
bevestiging van het jaar zal de datum ingesteld zijn.

Settings
Date
DATE: 01-01-2009

Set Date

Met deze functie kan de weergave van de datum op het display in- of
uitgeschakeld worden.

De datum activeren

Settings

Date
DATE: 01-01-2009 On

Show Date

De datum deactiveren

Settings

Date
DATE: 01-01-2009 Off

Show Date

Time
Set Time

De tijd instellen
Na 6 maanden na de aanpassing datum / tijd verschijnt op het display de melding “Check condensor”, u zal moeten controleren en reinigen van de
condensor gebied (zoals beschreven op blz. 23).
Druk op de Enter-toets gedurende 5 seconden ingedrukt om de boodschap van het display te verwijderen.

Het display geeft het uur en de minuten als hh:mm weer en met hh: knipperend. Met de toetsen Up/Down kan de instelling gewijzigd worden die
vervolgens bevestigd wordt met de toets Enter
om naar de volgende
instelling te gaan; bij de bevestiging van de mm: is de tijd ingesteld.

Settings

Time
TIME: 01:01

Set Time
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5-6

Interne uitrusting

Set 12/24

Met deze functie kiest men voor weergave met 12 of met 24 uur.

Weergave 12 h instellen

Settings
Set: 12

Time

Set View

Weergave 24 h instellen

Settings
Set: 24

Time

Set View

Show Time

Met deze functie kan de permanente weergave van de tijd op het
display in- of uitgeschakeld worden.

De permanente tijd activeren

Settings

Time
TIME: 01:01 On

Show Time

De permanente tijd deactiveren

Settings

Time
TIME: 01:01 Off

Show Time

Language
Italiaans

Zorgt voor keuze van de taal waarin de meldingen op het display worden weergegeven.

Settings

Language

italiano

Settings

Language

english

Settings

Language

français

Duits

Settings

Language

deutsch

Spaans

Settings

Language

español

Engels
Frans

Set °C/°F

Deze functie zorgt voor weergave van de tijd in graden Celsius of in
graden Fahrenheit. Gewoonlijk is de apparatuur ingesteld voor weergave in graden Celsius.

Graden Celsius instellen

Settings

Set ‘C/’F

Set ‘C

Graden Fahrenheit instellen

Settings

Set ‘C/’F

Set ‘F

Settings

ShowRoom Mode

On

Settings

ShowRoom Mode

Off

Settings

Child Lock

On

Settings

Child Lock

Off

Showroom Mode
Activeren
Deactiveren
Child Lock
Activeren
Deactiveren

6.1 Interne uitrusting (plaatsing, afstelling, verwijdering)
0°C-lade

Deze wordt eenvoudig op de schuifrails geplaatst.

om de lade te verwijderen, deze opheffen en uitnemen.
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Interne uitrusting

Multizone lade

6

De Multizone lade wordt op dezelfde manier als de 0°C-lade verwijderd, na de twee bevestigingsschroeven te hebben losgedraaid.
om de onderste lade te verwijderen, de vier bevestigingsknoppen
losdraaien.
Bij het vervangen van de laden, er zeker van de achterkant van de
laden aangrijpen onder de clips op de dia gidsen.

IJsbakje

Is in de bovenste lade van het vriezercompartiment geplaatst

na verwijdering, controleren of het weer correct geplaatst wordt.

Kom nooit met handen of vingers in de buurt van
de Ice Maker wanneer deze werkt.

Leggers

De leggers zijn verticaal verschuifbaar en gemakkelijk door de gebruiker te verplaatsen, door als volgt te werk te gaan:

til het voorste gedeelte van de legger op en houd hem een beetje
schuin.

Verwijder de bovenste doppen
om een legger te verwijderen, een plank schuif deze omhoog en
verwijder deze.

Deurvakken

De deurvakken kunnen eenvoudig verwijderd worden om gereinigd
te worden.
Verwijder de bovenste doppen

2
1

Pak het deurvak bij de zijkanten beet en duw het omhoog tot het uit
zijn zitting loskomt en trek het vervolgens naar buiten.
Monteer het deurvak door op omgekeerde wijze te werk te gaan.
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7

Activering en gebruik van de Ice Maker

7.1

Activering en gebruik van de Ice Maker

Als het ijs niet wordt gebruikt is het raadzaam
om regelmatig het ijs lade leeg eenmaal per
8-10 dagen.
Als het ijs niet vaak wordt gebruikt, verliezen de
ijsblokjes hun helderheid, gaan vreemd smaken en worden kleiner van formaat.
Het is normaal dat sommige ijsblokjes aan elkaar vastkleven.
De Ice Maker schakelt automatisch uit als de
Holiday functie wordt geactiveerd.
Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt
ingeschakeld, wordt geadviseerd om de eerste
volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen.
Als de apparatuur langer dan een maand uitgeschakeld is gebleven, wordt geadviseerd een
spoelcyclus van het waterfilter uit te voeren.
Als het nodig mocht zijn om de hoofdkraan te
sluiten, schakel dan eerst de Ice Maker uit via
het SmegAccess menu.
De ijsmaker produceert alleen ijs met de Multizone compartiment ingesteld op Freezer
Mode.
De ijsmaker blijft werken, zelfs als de ijsbak is
niet in de positie.

Hebben de ijsblokjes een rare geur?

Activeer de Ice Maker na installatie van de apparatuur door de toets
te bedienen.
Ice Maker
Er zijn 12 tot 24 uur nodig voordat de automatische ijsproductie wordt
verkregen. De productie is 10 ijsblokjes per cyclus, terwijl 24 uur uit 10
cycli bestaat.
Het rendement van het apparaat hangt af van de in de vriezer ingestelde temperatuur, de kamertemperatuur en de frequentie waarmee
de deuren worden geopend.
Als de koelkast wordt ingeschakeld zonder dat hij op de waterleiding
is aangesloten, controleer dan of de Ice Maker is uitgeschakeld met
de betreffende toets .
De Ice Maker produceert ijs tot het bakje vol is en stopt automatisch
wanneer het maximum toegestane niveau wordt bereikt.
Met de functie SuperIce, kan de hoeveelheid ijs geproduceerd in 24
uur verhoogd worden, terwijl met de functie Set Cube Size de grootte
van de geproduceerde ijsblokjes gekozen kan worden.
De Ice Maker kan ongeveer 100 ijsblokjes binnen 24 uur produceren
Ijs is een poreus materiaal dat geuren kan absorberen uit de omgeving.
Ijsblokjes die al een langere tijd in de ijsblokje container zitten, absorberen
geuren, plakken aan elkaar en worden langzaam kleiner. Wij raden aan
om de blokjes weg te gooien als ze raar ruiken.
Andere middelen voor het voorkomen van geuren:
De ijsblokjes container moet af en toe gereinigd worden met warm water. Zet de Ice Maker uit voor u deze schoonmaakt. De ijsblokjes container
schoonmaken met water en een klein beetje niet-aggresieve zeep.
Controleer of er niks in de vriezer ligt wat bedorven is. Alle geurende
levensmiddelen dienen grondig te worden verpakt of opgeslagen in
luchtdichte containers om geurtjes te voorkomen
Het water filter kan worden vervangen in sommige modellen
In sommige gevallen is het noodzakelijk de watertoevoer te controleren in verband met geurtjes.

Werkingsgeluiden
Normale bedrijfsgeluiden

Belangrijk: Leg nooit flessen of levensmiddelen
in het ijsblokjes-reservoir om ze snel te laten
koelen. Dan blokkeerd de Ice Maker en kan
daardoor beschadigd raken
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Gebrom: de compressor loopt en de ventilator van het ventilatiesysteem
Geborrel, gebruis of gekolk: het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Geklik: de compressor wordt in- of uitgeschakeld.
Gerommel: de ijsblokjes worden in de container geleegd.
Opmerking: het apparaat wordt gevoed door twee onafhankelijke
compressoren. Het is dus normaal dat er altijd een van twee compressoren in bedrijf is.

Activering en gebruik van de Ice Maker

7

Waterfilter

7.2

Het waterfilter garandeert een prima kwaliteit van het water voor de
productie van ijsblokjes, voor een hoeveelheid van max. 3000 liter en
een maximumperiode van 12 maanden.
Rechts op het bovenste bedieningspaneel kan de gebruikstoestand
van het filter gecontroleerd worden: wanneer de streepjeszone volledig verlicht is, is het filter zojuist vervangen; als alleen de witte zone
verlicht is, geeft dit aan dat de filtercapaciteit onder 20% is gezakt.
Wanneer het filter volledig is uitgewerkt, verschijnt de melding
‘Change Filter’ op het display.
Vervanging van het filter

Schakel, alvorens het filter te vervangen, de Ice Maker uit door op de
betreffende knop te drukken.
Open vervolgens het Menu en selecteer de functie “Manual Clean”.
Verwijder aan het einde van de spoelcyclus het water uit het ijsbakje en droog het af.
Draai voorzichtig het filterelement een kwart slag linksom tot het uit
zijn zitting loskomt.
Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water naar buiten komt.
Verwijder de dop van het nieuwe element en breng het in zijn zitting
in door het een kwart slag rechtsom te draaien totdat het vastzit,
maar zonder te forceren.
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8

Verlichting

8.1 Verlichting
Om een optimaal binnenzicht toe te staan, is een led-systeem voorzien dat rechtstreeks diverse zones van het koelkastcompartiment
en de vriezerlade verlicht.
In geval van storingen en/of defecten van het verlichtingssysteem
moet men zich uitsluitend tot de technische servicedienst van Smeg
wenden.
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Groente

Conservering van het voedsel

9

Tips voor een goede conservering van vers voedsel

9.1

Was de groente in koud water en droog goed af.
Doe de groente in vacuümbakjes, plastic bakjes of geperforeerde zakjes.

Fruit

Was en droog het verse fruit.
Doe sterk geurend fruit in plastic zakjes. Fruit moet in het 0°C-compartiment met lage vochtigheid worden gelegd.

Verpakt vlees

Leg het in de koelkast in de originele verpakking.
Wikkel het overblijvende voedsel na het openen in hermetisch gesloten plastic zakjes of aluminiumfolie.

Vers vlees, vis en kip/kalkoen

Verwijder de originele verpakking, doe ze in plastic zakjes of speciale
bakjes en doe ze onmiddellijk in de koelkast.

Eieren

Doe de eieren, zonder ze te wassen, in hun karton of speciale bakje.
Controleer de houdbaarheidsdatum en consumeer ze sowieso binnen
twee weken na aanschaf.

Melk, room en verse kaas

Deze worden in hun oorspronkelijke gesloten verpakking bewaard.
Plaats ze op de leggers van de koelkast en consumeer ze binnen 5 dagen.

Kazen

Deze worden in hun oorspronkelijke verpakking bewaard.
Wikkel ze, als ze eenmaal geopend zijn, in hermetisch gesloten plastic
zakjes of aluminiumfolie.

Restjes

Laat ze afkoelen en dek ze hermetisch af met aluminiumfolie of doe
ze in hermetisch gesloten bakjes die uitdroging en afgifte van geuren
voorkomen.

Tips voor een goede conservering van diepvriesvoedsel

9.2

Diepvriesvoedsel

Doe het voedsel in speciale plastic diepvrieszakjes.
Deze zakjes mogen noch lucht, noch vocht binnenlaten. Ontdooid
vlees mag niet opnieuw diepgevroren worden.

IJs

De substantie van het ijs hangt af van de hoeveelheid room die het bevat.
Meestal heeft ijs van goede kwaliteit een hoog gehalte aan room, dus
in de vriezer is een zeer lage temperatuur nodig om de substantie van
het ijs te behouden. IJs dat weinig substantie heeft, wijst dus niet altijd
op een temperatuurprobleem.

Wanneer na langdurige stroomuitval de stroom
weer terugkeert, geeft een geluidssignaal aan
dat de temperatuur van de koelkast de drempel voor een correcte conserveringstemperatuur heeft overschreden, terwijl de displays een
minuut lang de hoogste temperaturen weergeven die in de compartimenten zijn gemeten: dit
om de gebruiker in staat te stellen om te beslissen hoe hij het geconserveerde voedsel het
beste kan gebruiken.
Na een minuut hervatten de displays hun normale
werking, terwijl de toets Alarm
blijft knipperen;
lichtjes wordt aangeraakt,
als de toets Alarm
kunnen opnieuw de geregistreerde hoogste temperaturen worden bekeken.
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tijden voor
10 Aanbevolen
de conservering van het voedsel

Vers voedsel

Conserveringszone

Tijden

Rauw vlees
Groot stuk

0°C-compartiment

4 dagen

Biefstukken, kip/kalkoen en wild

0°C-compartiment

3 dagen

Gehakt

0°C-compartiment

1-2 dagen

Carpaccio

0°C-compartiment

meteen

Gekookt en gebraden vlees

Koelkastcompartiment

2 dagen

Vleesragout

Koelkastcompartiment

6 dagen

0°C-compartiment

2 dagen

Dunne en dikke soepen en bouillon

Koelkastcompartiment

2 dagen

Pasta

Koelkastcompartiment

2 dagen

Open vleeswaren

0°C-compartiment

3 dagen

Verse kazen

0°C-compartiment

2-3 dagen

Goed beschermde gerijpte kazen

Koelkastcompartiment

enkele maanden

Eieren (vers en niet gewassen)

Koelkastcompartiment

2 weken

Open blikken

Koelkastcompartiment

2-3 dagen

Rauwe groente (in geperforeerde zakjes)

0°C-compartiment

1 week

Diepgevroren voedsel

Conserveringszone

Tijden

Gekookt vlees

Vis
Rauwe en gekookte vis

Overig
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Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees

Vriezercompartiment

(biefstukken)

6-12 maanden

Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees

Vriezercompartiment

(vlees met bot)

4-6 maanden

Gehakt rundervlees

Vriezercompartiment

Varkensvlees

Vriezercompartiment

(zonder bot)

4-6 maanden

(met bot)

2-3 maanden

1-2 maanden

Varkensvlees

Vriezercompartiment

Gehakt varkensvlees

Vriezercompartiment

1-2 maanden

Vleesrestjes

Vriezercompartiment

2-3 maanden

Hele kip en kalkoen

Vriezercompartiment

8-12 maanden

Gans, eend en parelhoen

Vriezercompartiment

4-8 maanden

Vis

Vriezercompartiment

1-2 maanden

Schaaldieren

Vriezercompartiment

2-3 maanden

Gekookt voedsel

Vriezercompartiment

1-2 maanden

Groente

Vriezercompartiment

8-12 maanden

Fruit

Vriezercompartiment

6-12 maanden

Taart, gebak en toetjes

Vriezercompartiment

2-3 maanden

Verzorging en reiniging
Verzorging en reiniging

Volg aandachtig de gedetailleerde aanwijzingen
die u in de bijgeleverde kit aantreft en gebruik
in geen geval schurende of metalen producten
want die kunnen de gesatineerde afwerking van
de apparatuur blijvend krassen en beschadigen.
Voordat het apparaat gereinigd wordt, moet het
van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
Zorg ervoor dat het koelcircuit op geen enkele
manier beschadigd wordt.

11
11.1

Gebruik voor het reinigen van de stalen delen de microvezeldoek en
het speciale sponsje uit de kit die bij de apparatuur geleverd is.
Volg met de doek en het sponsje altijd de richting van de satinering
van het staal.
Gebruik af en toe de licht bevochtigde microvezeldoek om de glans
van het staal te herstellen.
Gebruik het sponsje niet op aluminium onderdelen zoals bijvoorbeeld
de handgrepen en de profielen van de glazen leggers.
Met name de interne en externe ventilatieopeningen van de apparatuur moeten vrij van verstoppingen worden gehouden.

Reiniging ventilatierooster, filter en condensator

11.2

Achter het frontale ventilatierooster (in het bovenste gedeelte bij apparatuur van de serie Freestanding, in het onderste gedeelte bij apparatuur
van de series Bulit-In) bevindt zich een filter van sponsachtig materiaal
dat het ventilatiesysteem tegen stof beschermt.
Gebruik voor de reiniging een stofzuiger met zachte borstel op het maximum van het zuigvermogen, en ga met de borstel over de sleuven van
het rooster. Indien er veel stof is opgehoopt, kan het ventilatierooster verwijderd worden om een grondigere reiniging van het filter mogelijk te
maken. Controleer bij die gelegenheid ook de toestand van de condensator met ribben en reinig hem eventueel.
Ga als volgt te werk:

De ribben van de condensator zijn scherp, gebruik dus geschikte beschermmiddelen voor de
handen en de armen om de condensator op veilige manier te reinigen.

Schakel de apparatuur door circa 3 seconden op de toets Unit
te drukken.
Draai, bij de modellen van de serie Integrated of Professional, de
schroeven van het rooster op de sokkel los en verwijder het rooster.
Verwijder bij de modellen van de serie StandPLus het bovenste beschermrooster dat bevestigd is met drukbevestigingen door het naar
buiten te trekken.
Reinig het rooster en het filter grondig met de stofzuiger.
Wacht ongeveer 30 minuten totdat de condensator de kamertemperatuur bereikt.
Reinig de condensator grondig en verwijder al het stof zoals getoond in de figuur en zorg ervoor de condensator niet te beschadigen.
Druk, om de apparatuur weer op te starten, opnieuw 3 seconden
op de toets Unit .

Interne reiniging

11.3

Reinig alle inwendige en verwijderbare delen door ze te wassen met
een oplossing van lauw water, een heel klein beetje afwasmiddel.
Gebruik geen water op de elektrische onderdelen, de lichten en de bedieningspanelen.

Spoel en droog onmiddellijk af.
Men adviseert op geen mechanische gereedschappen of andere
middelen te gebruiken om het ontdooiingsproces te versnellen.

Breng de koude glazen onderdelen niet in contact met kokend water.
Was geen enkel onderdeel van de koelkast in
de afwasmachine, omdat dit op onherstelbare
wijze beschadigd of vervormd kan raken.
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12 Gids voor het oplossen van problemen
12.1 Gids voor het oplossen van problemen
Als u storingen in de werking van uw apparatuur mocht constateren,
gebruikt u dan eerst deze gids alvorens de servicedienst te bellen:
deze gids kan u helpen het probleem zelf op te lossen of geeft belangrijke informatie die aan de servicedienst doorgegeven moet worden
om een snellere en efficiëntere service te garanderen.
Melding “Call Service”

De koelkast of de vriezer werken niet

Koelkast of vriezer warmer dan normaal
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Een probleem betreffende de werking wordt gewoonlijk op het display weergegeven. Problemen die niet door de gebruiker opgelost
kunnen worden, worden gemeld via een storingscode en de melding
“Call Service”.
Is de apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet?
Komt er stroom bij het stopcontact?
Is de toets Unit
geactiveerd?
Is de unit in ‘Demo’ Mode?
Meldt het display een storingscode?
Is de temperatuur correct afgesteld?
Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven?
Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht?
Is de unit in ‘Demo’ Mode?

De apparatuur blijft gedurende
lange tijd werken

Houd er rekening mee dat op zeer warme dagen en bij hoge temperaturen het normaal is dat de compressor langdurig blijft werken.
Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven?
Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht?
Controleer of de deuren goed gesloten zijn en of het voedsel of de
recipiënten niet een perfecte sluiting hinderen.
Is van een of meer compartimenten in Shopping Mode?

Men hoort vreemde geluiden

Het is normaal dat er geluiden worden gehoord die verband houden
met de werking van de ventilatoren of de compressoren of tijdens het
ontdooien. Het geluid kan ook geaccentueerd worden door de plaatsing van de apparatuur en de omliggende omgeving.

Vorming van condens binnen
en buiten de koelkast

Als het klimaat zeer vochtig is, is het normaal dat een beetje condens
verschijnt. Het openen van de deur of de laden gedurende langere
tijd kan bijdragen aan de vorming van condens.
Controleer in elk geval of de deuren altijd perfect gesloten zijn.

De koelkast of de vriezer vertoont rijp of ijs

Hebt u de deuren gedurende langere tijd open gelaten?
Sluiten de deuren niet perfect?
Neem contact op met de installateur als de deuren niet perfect sluiten. Indien er rijp of ijs in het 0°C-compartiment wordt gevormd wegens het frequent en langdurig openen van deuren, schakel dan een
bepaalde tijd de 0°C-functie uit m.b.v. de betreffende knop op het
bedieningspaneel. Wacht tot de rijp of het ijs smelt, verwijder de lade
en droog de wanden en de bodem van het vak.

Er komen onaangename geuren uit de koelkast

Reinig de apparatuur volledig volgens de aanwijzingen.
Sluit alle voedingsmiddel hermetisch af. Conserveer het voedsel niet
gedurende lange perioden.

De deur gaat moeilijk open

De apparatuur is voor een hermetische sluiting ontworpen.
Wanneer de deur dicht is, kan een vacuümsituatie optreden:
in dit geval moet enkele seconden gewacht worden tot de druk weer
in evenwicht komt, alvorens de deur te openen.

Gids voor het oplossen van problemen

De ijsmaker werkt niet

De ijsmaker produceert geen
grote hoeveelheden ijs
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brandt).
Controleer of de Ice Maker is ingeschakeld (toets Ice Maker
Druk op de toets om hem in te schakelen.
Controleer of de apparatuur op de waterleiding is aangesloten.
Als het filter niet is vervangen in een lange tijd kan worden beperkt
waterstroom
De ijsproductie bedraagt gemiddeld 10 ijsblokjes per twee uur.

Het ijs bevriest als één blok

Als het ijs niet frequent wordt gebruikt, is het mogelijk dat het tot één
blok bevriest.
Het is raadzaam het ijsblok te verwijderen en het bakje opnieuw te
laten vullen.

Het ijs heeft een vreemde
smaak of kleur

Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de eerste volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen.
Het kan nodig zijn om het filterelement te vervangen, vooral als de
koelkast langer dan een maand uitgeschakeld is geweest of als het
element langer dan zes maanden niet vervangen is.
Neem eventueel contact op met een loodgieter of een expert van
waterbehandelingssystemen om te controleren of het probleem niet
aan het leidingwater ligt.

Als het apparaat dat u hebt aangeschaft werd
gebruikt als showroom model het kan in een
speciale energiebesparende modus genaamd
Demo Mode, waar het apparaat lijkt te opereren
(licht werk en verkeerde temperaturen worden
weergegeven), maar geen koeling daadwerkelijk plaatsvindt. Als u vermoedt dat uw toestel in
Demo Mode neem dan contact op met uw leverancier voor hulp bij het uitschakelen van deze
functie.

Storingsindicaties die op het display kunnen verschijnen
Melding op het display
Power Failure!!
Door Fridge OPEN
Multizone OPEN
Replace filter

Beschrijving storing
Langdurige stroomonderbreking

de apparatuur start automatisch weer op en meldt de hoogst geregistreerde temperaturen

Koelkastdeur open

de melding verschijnt 3 minuut na het openen van de deur

Vriezerdeur open

de melding verschijnt 3 minuut na het openen van de deur

Waterfilter vervangen

Het bericht verschijnt na 365 dagen (Let op: de datum en tijd)

Fridge too warm

Koelkast te warm

Fridge too warm

Koelkast te koud

MultiTemp too warm
MultiTemp too cold
Error Code...

12.2

zie de gids voor het oplossen van problemen

wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst

Vriezer te warm

zie de gids voor het oplossen van problemen

Vriezer te koud

wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst

Storingscode

neem contact op met de klantendienst
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Kaart van het Menu

13.1

Functions

Shopping ON/OFF
Shopping Fridge
Shopping Time
Holiday ON/OFF
Holiday Fridge
Holiday Time

Shopping ON/OFF
Shopping Multiz
Shopping Time
Holiday ON/OFF
Holiday Multiz

Shopping Fridge Off
Shopping Fridge On
Set Hours: 1
Holiday Fridge Off
Holiday Fridge On
Set Hours: 1
Shopping Multiz Off
Shopping Multizone
Set Hours: 1
Holiday Multiz Off
Holiday Multiz On

Holiday Time

Set Hours: 1

Set Cooling Time

Set Time: 20 min

FUNCTIONS
Bottle Cooler
Cooler ON/OFF

Set Cube Size
Ice Maker
Super Ice ON/OFF

Bottle Cooler Off
Bottle Cooler On
Size: LARGE
Super Ice Off
Super Ice On

Sabbath Mode Off
Set Sabbath Mode
Sabbath Mode On

Water Filter

Status Filter
Manual Clean
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View Status
Reset Filter
Bypass Filter

Bypass Filter Off
Bypass Filter On

Multiz Options

Freezer
Fresco
Fridge

Default Setting

Enter to Confirm

Set Date
Date
Show Date

Set Time
Time

SETTINGS

Show Time
Set View
italiano

Kaart van het Menu

13

Settings

13.2

DATE: 01-01-2009
DATE: 01-01-2009 On
DATE: 01-01-2009 Off
TIME: 01:01
TIME: 01:01 On
TIME: 01:01 Off
Set: 24
Set: 12

english
Language

français
deutsch
español

Set °C/°F

Set °C
Set °F

Child Lock

ON
OFF

Showroom Mode

ON
OFF
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I N S TA L L AT I E G I D S

BELANGRIJK
De afmetingen tussen haakjes zijn in duimen (inches).
De afmetingen tussen haakjes zijn in Engelse ponden.
De temperaturen tussen haakjes zijn in graden Fahrenheit.
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Installatiegids

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid
In de handleiding gebruikte symbolen

Opmerking
Tips voor een correct gebruik van
de apparatuur
Belangrijk
aanwijzingen om schade aan de
apparatuur te voorkomen
Attentie
aanwijzingen om letsel aan
personen te voorkomen

Voor de veiligheid van kinderen

Als deze apparatuur reeds bestaande apparatuur vervangt die afgedankt of verwerkt moet worden, controleer dan of deze geen
gevaar voor kinderen kan opleveren, door het netsnoer af te snijden en het sluiten van de deur onmogelijk te maken door deze te
demonteren.
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Kenmerken van de apparatuur en vereisten voor de installatie
Afmetingen apparatuur
Integrated

Serie 60
Serie 75
Serie 90

l: 599 mm (23 5/8”)/ h: 2050 mm (80 3/4”)/ d: 610 mm (24”)
l: 749 mm (29 1/2”)/ h: 2050 mm (80 3/4”)/ d: 610 mm (24”)
l: 899 mm (35 3/8”)/ h: 2050 mm (80 3/4”)/ d: 610 mm (24”)

Afmetingen apparatuur
Free-Standing

Serie 60
Serie 75
Serie 90

l: 586 mm (23”)/ h: 2120 mm (83 1/2”)/ d: 635 mm (25”)
l: 736 mm (29”)/ h: 2120 mm (83 1/2”)/ d: 635 mm (25”)
l: 886 mm (34 7/8”)/ h: 2120 mm (83 1/2”)/ d: 635 mm (25”)

Afmetingen verpakking
Integrated

Serie 60
Serie 75
Serie 90

l: 650 mm (25 5/8”) / h: 2210 mm (87”)/ d: 800 mm (31 1/2”)
l: 800 mm (31 1/2”) / h: 2210 mm (87”)/ d: 800 mm (31 1/2”)
l: 950 mm (37 3/8”) / h: 2210 mm (87”)/ d: 800 mm (31 1/2”)

Afmetingen verpakking
Free-Standing

Serie 60
Serie 75
Serie 90

l: 650 mm (25 5/8”) / h: 2260 mm (89”)/ d: 800 mm (31 1/2”)
l: 800 mm (31 1/2”)/ h: 2260 mm (89”)/ d: 800 mm (31 1/2”)
l: 950 mm (37 3/8”) / h:2260 mm (89”)/ d: 800 mm (31 1/2”)

Gewicht met verpakking

Serie 60
Serie 75
Serie 90

maximaal 205 kg (452 lb)
maximaal 245 kg (540 lb)
maximaal 280 kg (617 lb)

Voedingsspanning
Netsnoer
Voedingsdruk drinkwater
Watertoevoerslang
Bijgevoegde accessoires voor de installatie

Benodigd gereedschap
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AC 220-240V 50 Hz
voorzien van Schuko 16 A stekker
van 0.1 MPa tot 0.5 MPa (1 Bar - 5 Bar)
bijgevoegd, vrouwelijk 3/4” koppelstuk, geschikt voor levensmiddelen
bevestigingskit gepersonaliseerde Paneelen
kantelbeveiligingskit (B04000200)
kit voor zijverbinding (KCLIT/KCLIH)
inbussleutel van 4 mm (1/8”)
kruisschroevendraaier
houtboor en slagboormachine
boorpunt houtboor van 2.5 mm (1/8”)
boorpunt voor muur van 8 mm (3/8”)
open sleutel van 17 mm (3/4”)

Installatiegids

Kenmerken van de installatieruimte: Serie Integrated
A ruimte bestemd voor hoekverbindingen om kantelen te voorkomen

Openingshoek deur

E vrij te houden ruimte voor doorvoeren
W voedingskabel en watertoevoerslang

105°
Breedte

Minimum hoogte nis

RI96: 899 mm (35 3/8”)
RI76: 749 mm (29 1/2”)
WI66: 599 mm (23 5/8”)

2064 mm (81 1/4”)
Minimum breedte nis

Hoogte apparatuur

RI96: 900 mm (35 1/2”)
RI76: 750 mm (29 5/8”)
WI66: 600 mm (23 3/4”)

2050 mm (80 3/4”) + 25 mm (1”)
Diepte met deur (zonder paneel)

Ingenomen ruimte met open deur

610 mm (24”)

RI96: 1470 mm (57 7/8”)
RI76: 1320 mm (52”)
WI66: 1170 mm (46”)

A

A

RI96: 1470 (57 �⁄�”)
RI76: 1320 (52”)
WI66: 1170 (46”)
992 (39”)

140 (5 ½”)

100 (4”)

100 (4”)

140 (5 ½”)

RI96: 160 (6 �⁄�”)
RI76: 125 (5”)
WI66: 90 (3 ½”)

10

min 2064 (81 ¼”)

90

5°

°

RI96: 900 (35 ½”)

WI66: 600 (23 ¾”)

Belangrijk: De deuren hebben een maximale opening
van 105°; men adviseert om
een openingsruimte van 90°
of meer over te laten om de
laden van het schuiflade te
kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties naast een
wand die dieper is dan de
diepte van de Koelkast, staat
de beweging van de Equilance scharnier met variabel draaipunt sowieso het openen
610 (24”)
van de deur tot 90° toe.
560 (22”)

10 (�⁄�”)

610 (24”)
560 (22”)

RI76: 750 (29 �⁄�”)

RI96: 899 (35 �⁄�”)
RI76: 749 (29 ½”)
WI66: 599 (23 �⁄�”)

20 (¾”)
500 (19 ¾”)

0H

2050 (80 ¾”) +25 (1”)

610 (24”)
560 (22”)

846 (33 ¼”) +25 (1”)

1T/0T

15 (�⁄�”)

W

1293 (50 �⁄�” )

E

231 (9 �⁄�”) + 25 (1”)
248 (9 ¾”) + 25 (1”) 474 (18 �⁄�”)

W

2050 (80 ¾”) +25 (1”)
721 (28 �⁄�”) +25 (1”)

E

500 (19 ¾”)
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Kenmerken van de installatieruimte: Serie Free-Standing
A ruimte bestemd voor hoekverbindingen om kantelen te voorkomen

Openingshoek deur

E vrij te houden ruimte voor doorvoeren
W voedingskabel en watertoevoerslang

105°
Breedte

Minimum hoogte nis

RF396: 886 mm (34 7/8”)
RF376: 736 mm (29”)
WF366: 586 mm (23”)

2134 mm (84”)
Minimum breedte nis

Hoogte apparatuur

RF396: 890 mm (35”)
RF376: 740 mm (29 1/2”)
WF366: 590 mm (23 1/4”)

2120 mm (83 1/2”) + 25 mm (1”)
Diepte met deur

Ingenomen ruimte met open deur

635 mm (25 ”)

RF396: 1470 mm (57 7/8”)
RF376: 1320 mm (52”)
WF366: 1170 mm (46”)

A

RF396: 1470 (57 �⁄�”)
RF376: 1320 (52”)
WF366: 1170 (46”)
1016 (40”)

A

100 (4”)

140 (5 ½”)

100 (4”)

140 (5 ½”)

RF396: 230 (9”)
RF376: 195 (7 ¾”)
WF366: 160 (6 ¼”)

105

90

°

°

RF396: 890 (35”)

75 (3”)

635 (25”)
560 (22”)

WF366: 590 (23 ¼”)

W

E

W

RF396: 886 (34 �⁄�”)
RF376: 736 (29”)
WF366: 586 (23”)

8 (�⁄�”)

1296 (50”)
128 (5) + 25 (1”) 485 (19 �⁄�”)

8 (�⁄�”)

2120 (83 ½”) +25 (1”)
613 (24 �⁄�”)+25 (1”)

560 (22”)
695 (27 �⁄�”)
6

195 (7 �⁄�”)

635 (25”)

Belangrijk: De deuren hebben een maximale opening
van 105°; men adviseert om
een openingsruimte van 90°
of meer over te laten om de
laden van het schuiflade te
kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties naast een
wand die dieper is dan de
diepte van de Koelkast, staat
de beweging van de Equilance scharnier met variabel draaipunt sowieso het openen
van de deur tot 90° toe.

min 10 (�⁄�”)

E

60 (2 �⁄�”) 10 (�⁄�”)

min 2134 (84”)

RF376: 740 (29 ½”)

Installatiegids

Serie: alle

Voorbereiding van de installatie

Transport naar de installatieplek
en uitpakken

Aangezien het om zware en grote apparatuur gaat, dient informatie
ingewonnen te worden over de toegang tot de installatieplek (afmetingen van deuren, bewegingsruimte op trappen, enz.) voordat de
apparatuur vervoerd wordt.

De apparatuur is aan de bodem van de verpakking (pallet) bevestigd met vier bouten die met een sleutel van 17 mm (3/4”) verwijderd
kunnen worden.
Het wordt aangeraden om de apparatuur met een handbediende
transportinrichting naar de installatiezone te verplaatsen en alleen
op dat moment de bodem van de verpakking te verwijderen.

De apparatuur moet altijd rechtop vervoerd worden.
Als dat niet mogelijk is, mag de apparatuur op de achterkant steunend vervoerd worden.

Wanneer het apparaat nabij de plek van installatie staat, kan deze
van het pallet af worden gehaald en op de juiste plek worden geplaatst. Het apparaat is voorzien van vier wielen om deze gemakkelijk op de juiste plek te kunnen plaatsen.
Ga als volgt te werk:

2
1

4

1

3

Draai de vier bouten 1 los waarmee het apparaat op de pallet
vast is gezet d.m.v. een 17 mm steeksleutel. Verwijder de bevestigingsbeugels 3 en 4 .

Om de voorste beugel 3 te verwijderen, dient u de stelbout 2
voor het achterste wiel los te draaien met een 13mm ringsleutel.

Haal het apparaat via de achterkant met een steekwagen van de
pallet, en zet deze op de vloer

De apparatuur is bijzonder zwaar.
Wees bijzonder voorzichtig tijdens de verplaatsing om schade aan zaken en letsel
aan personen te vermijden.

Vervoer de apparatuur in verticale positie.
Vervoer de apparatuur nooit op de voorkant.
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Serie: alle

Elektrische en hydraulische aansluitingen
E

W

Voor de elektrische aansluiting moet gezorgd worden voor een Schuko stopcontact van 16A met aardaansluiting dat gecontroleerd wordt
door een meerpolige schakelaar die makkelijk toegankelijk is.
Voor de hydraulische aansluiting (in geval van apparatuur voorzien
van een ijsmaker) moet gezorgd worden voor een kraan met mannelijk 3/4”” koppelstuk, die makkelijk te bereiken is, ook wanneer de
apparatuur geïnstalleerd is.
Gebruik voor de aansluiting op de kraan uitsluitend de slang in de
Owner’s Kit die bij de apparatuur wordt geleverd.

W

E

De apparatuur moet op de drinkwaterleiding aangesloten worden
door rekening te houden met de bepalingen die gelden in het land
waar de apparatuur geïnstalleerd wordt en door te zorgen voor installatie van het waterfilterelement dat bij de apparatuur wordt geleverd,
volgens de bijgevoegde aanwijzingen.
Elektrische kabel lengte: 2,0 meter (78 3/4”)
Wateraansluiting lijn lengte: 2,5 meter (98 3/8”)

E

W

W

E

Elektrische en watervoorziening achter het toestel
Serie: Integrated

Het filter kan niet de drinkbaarheid van water garanderen dat niet voor consumptie is
bestemd.

Sluit alleen op het drinkwaternet aan.

Gebruik geen verloop- of verlengstukken.
Als het nodig mocht zijn om de hoofdkraan
te sluiten, schakel dan eerst de Ice Maker
uit via het menu (zie de Gebruikershandleiding).
8

Serie: Free-Standing

E

E

W

W

Energie: Alternatieven en Home Automation
In aanwezigheid van elektrische netwerken aangedreven alternatieve energie (zonne-energie, geothermische energie, enz..) Of in de
aanwezigheid van domotica-systemen, is nodig om de Alternative
Energy Kit te installeren om de apparatuur te integreren in het elektriciteitsnet.

Installatiegids

Serie: Integrated

Achterkant van de apparatuur

Elektrische aansluiting
Hydraulische aansluiting

Ga als volgt te werk:

1

Ontrol het netsnoer en sluit het rechtstreeks op het wandstopcontact aan.
Controleer of de apparatuur in Stand-by staat en de lichten uit zijn;
druk in tegengesteld geval op de Unit
toets om de apparatuur uit
te schakelen.
Sluit de waterslang aan op de koelkast in de achterste zone 1 .

2

Sluit de slang op de kraan aan met behulp van de pakkingen geleverd in de Owner’s Kit 2 .
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Serie: Free-Standing

Achterkant van de apparatuur

Elektrische aansluiting

Hydraulische aansluiting

Voorkant van de apparatuur
Ga als volgt te werk:

1

Ontrol het netsnoer en sluit het rechtstreeks op het wandstopcontact aan.
Controleer of de apparatuur in Stand-by staat en de lichten uit zijn;
druk in tegengesteld geval op de Unit
toets om de apparatuur uit
te schakelen.

2

Sluit de waterleiding aan op de schroefdraadaansluiting onderaan
de eenheid, zoals getoond in figuur 1 .
Sluit de slang op de kraan aan met behulp van de pakkingen geleverd in de Owner’s Kit 2 .
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Serie: alle

Waterpas zetten
Zet de apparatuur waterpas met behulp van de pootjes en de
achterste wieltjes aan de onderkant van de apparatuur.

Ga als volgt te werk:

Na het verwijderen van de plint (deze zit op zijn plaats d.m.v.
magneten) kunt u de hoogte van de stelpoten 1 aanpassen
d.m.v. een 17mm steeksleutel.

2
1

2
1

Daarna kunt u de hoogte van de achterste wielen aanpassen
door de stelbouten 2 met de klok mee of tegen de klok in te
draaien.

Plaats de plint weer terug.
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Serie: Integrated

Voorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifladen

De maten van de panelen zijn aangegeven in de tabel en de tekeningen die hierna zijn afgebeeld.

Toch kan, in verband met de vereisten van uitlijning met andere keukenmeubels, het deurpaneel van de koelkast hoger zijn dan de bovenste
rand van de deur en het onderste paneel kan lager zijn dan de onderste
rand van de schuiflade.

De panelen worden met behulp van speciale beugels gemonteerd, die
vastgehaakt worden aan verstelbare bevestigingselementen die reeds
op deur en schuiflade zijn gemonteerd en met behulp van hoekverbindingen die het paneel in verticale richting bevestigen en afstellen.

1

Beugels, hoekverbindingen en bijbehorende bevestigingsschroeven
worden bij de apparatuur geleverd en moeten op het paneel worden
aangebracht volgens het hierna afgebeelde boorschema of door het
bijgevoegde boorsjabloon te gebruiken.

Ga als volgt te werk:

2

Ga als volgt te werk om de beugels op de panelen aan te brengen.
Men adviseert om de hoekverbindingen eerder dan de handgreep te
monteren.

Deurpaneel
Trek een lijn die het paneel in verticale richting in twee gelijke delen
verdeelt 1 .

3

Vertrek vanuit de onderkant van het paneel en teken de hoogte af
waarop de gaten geboord moeten worden (zie voor de afstand van
de gaten pag. 18-21) 2 .

Volg de gegevens van de tabel van het gekozen model en teken
eerst het buitenste gat en vervolgens het binnenste gat af 3 .
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Serie: Integrated

4
Controleer de correcte positie van de gaten door de hoekverbindingen op de tekens 4 te leggen en boor vervolgens de gaten en let
daarbij op de dikte van het paneel 5 .

Draai de hoekverbindingen vast 6 .

5
Schuifladepaneel
Zie, voor de montage van het schuifladepaneel, de montage van
het deurpaneel, met het verschil dat de maten vanaf de bovenzijde
en niet vanaf de onderzijde zoals bij de deur 7 worden genomen, en
de beugelpositie gespiegeld is ten opzichte van die van de deur 8 .

7

8
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Serie: Integrated

Voorbereiding van de decoratiepanelen voor Koelkasten met één schuiflade

Serie 90

Serie 75

A

897 (35 ¼”)

747 (29 �⁄�”)

B

418 (16 ½”)

343 (13 ½”)

C

418 (16 ½”)

343 (13 ½”)

F/G

354.5 (14”)

279.5 (11”)

Positie van de gaten
A

13 (½”)

min 1320 (52”)
157 (6 ¼”)

B

C

B

C
max 635 (25”)

100 (4”)

660 (26”)
382 (15 �⁄�”)

1163 (45 ¾”)
507,5 (20”)

1285 (50 �⁄�”)

34 (1 �⁄�”)

34 (1 �⁄�”)

13 (½”)
F

14
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Serie: Integrated

Voorbereiding van de decoratiepanelen voor Koelkasten met glazen deur en één schuiflade

Serie 60
Scharnier links

Scharnier rechts

A

597 (23 ½”)

597 (23 ½”)

D

276.5 (10 �⁄�”)

268 (10 ½”)

E

268 (10 ½”)

276.5 (10 �⁄�”)

F/G

203.5(8”)

203.5(8”)

H

276.5 (10 �⁄�”)

236.5 (9 �⁄�”)

I

230.5 (9 �⁄�”)

270.5 (10 �⁄�”)

Afmetingen gat in deur

Positie van de gaten

A
6,5 (¼”)

1075 (42 �⁄�”)

min 130 (5 �⁄�”)

min 1320 (52”)
148,5 (5 �⁄�”)

H

I

D

E
max 635 (25”)

650,5 (13 �⁄�”)
382 (15 �⁄�”)

507,5 (20”)

115 (4 ½”)

100 (4”)

1152,5 (45 �⁄�”)

135 (5 �⁄�”)

1286 (50 �⁄�”)

34 (1 �⁄�”)

60: 327 (12 �⁄�”)
135 (5 �⁄�”)

6,5 (¼”)

34 (1 �⁄�”)

13 (½”)
F

G
15
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Berekening van de hoogte van de panelen
Modellen met een beneden lade
Er kunnen panelen worden gebruikt met een dikte van 18 mm (3/4 in) tot 28 mm (1 1/8 in).
Deurpanelen met een gewicht max. 23 kg (51 lb) en lade panelen met gewicht max. van 11 kg (25 lb)

Deur/Lade Breedte

Deur Breedte uitsnijding

899

897 (35 1/4”)

-

749

747 (29 3/8”)

-

599

597 (23 3/4”)

327 (12 7/8”)

Serie

A

B

1075 (42 �⁄�”)

1320 (52”)

min 130 (5 �⁄�”)

2050 (80 ¾”)

135
(5 �⁄�”)

115 (4 ½”)

187 (7 �⁄�”)

min 540 (21 ¼”)
max 635 (25”)

3 (�⁄�”)

A

B

Voorbeelden van berekening
Integratie in een keuken kolom met een totale hoogte van 2160 mm (85”) en 150 mm (6”) voetplint.
(OPMERKING . bij de berekening van de aanpassing wordt beschouwd als te voet naar 0).
Lade berekening:
540 + 37 = 577 mm (22 3/4”)
Voetplaat 187 - 150 = 37 mm (1 1/2”)
Boven paneel berekening:
1320 + 110 = 1430 mm (56 1/4”)
2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8”)
Totale hoogte berekening:
150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 mm (85”)

16
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Serie: Integrated

Bevestiging van de panelen op de deur en de schuiflade

Zodra u de beugels en hoekverbindingen op de panelen heeft bevestigd begint u met de installatie van de onderste lade.

1
Ga als volgt te werk:

Draai de onderste schroeven slechts gedeeltelijk vast op de bevestigingspunten 1 .

2

Bevesting het deurpanneel op de koelkast, te beginnen met de
stelbeugels onderin 2 ,

3

Op dit punt kan de hoogte van het deurpaneel worden ingesteld en
aan de onderkant worden uitgeijnd ten opzichte van aangrenzende
keukenmeubels, 3 via de onderste stelbeugels door het vastdraaien
of losdraaien van de schroef op de console. Deze naar links of naar
rechts om het deurpaneel te centraliseren en/of uit te lijnen met de
overige keukenmeubles.

4

5

Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de lade nadat u
eerst de magnetische afduchting heeft opgetild. Beweeg het paneel
van de deur af en naar de deur toe door de openingen 4 en blokkeer het paneel door de openingen 5 .

17
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Bevestig het deurpaneel op de bevestigingspunten door eerst met
de bovenste stelbeugels de uitlijning aan de bovenkant te regelen
6 .

6

7
Nu is het mogelijk de uitlijning van het paneel t.o.v. da naastliggende meubles te regelen d.m.v. de beugels en de hoekbeugels 7
en 8 .

8
Verticale uitlijning: verhoog of verlaag net paneel
schroeven van de beugel los of vast te draaien.

9

door de

9

Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de deur nadat u
eerst de magnetische afdichting heeft opgetild. Beweeg het paneel
van deur af en naar de deur toe door de openingen 10 en blokker het
paneel door de openingen 11 .

10
11

18
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Serie: Integrated

Installatie in de ruimte
Inbouw afzonderlijke apparatuur

1

Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen
de apparatuur en aangrenzende meubels of andere apparatuur af
te sluiten.

Ga als volgt te werk:

Duw de apparatuur in de installatieruimte 1 .

Als de eenheid moet worden geïnstalleerd in een nis of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk een ventilatieschacht te voorzien
achterin de nis, voor een toereikende ventilatie van de achterkant
van de eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om oververhitting te voorkomen. Monteer de frontpanelen altijd eerst op de deur en
de lade alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie binnenin de nis
of de structuur te duwen.

2

Controleer of de pootjes en achterste wieltjes waterpas zijn alvorens
de apparatuur in te bouwen.

Bevestig de apparatuur aan de aangrenzende meubels door beide
zijprofielen die reeds op de apparatuur 2 zijn gemonteerd, aan deze
meubels vast te schroeven. Houd de deur en de schuiflade open om
de werkzaamheden te vereenvoudigen.

3

Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van opzij 3 in te
brengen en vervolgens krachtig aan te drukken tot ze vastklikken.

Montageschema zijprofielen
6,5 (¼”)

6,5 (¼”)

A Zijdelings verbindingsprofiel

B

22 (�⁄�”)

22 (�⁄�”)
22 (�⁄�”)

A

Wand
of
meubel
20 (¾”)

Apparatuur

20 (¾”)

Wand
of
meubel

22 (�⁄�”)

B Zijdelingse afdeklijst
19
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Inbouw combinatie

Benodigde accessoires die apart besteld moeten worden:
Kit voor centrale verbinding
Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen
de apparatuur en aangrenzende meubels of andere apparatuur af
te sluiten.

1

Ga als volgt te werk:

Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat voldoende ruimte vrij
om aan de achterkant van de apparatuur te kunnen werken 1 .

2

3

Ga naar de achterkant van de apparaten voor de montage van de
verbindingselementen.
Bevestig een zijde van het bovenste en onderste verbindingselement
eerst op één van beide apparaten en vervolgens op het andere apparaat 2 .

4

Schroef de twee profielen op elkaar met de bijgevoegde klinknagels
3 . Bevestig het bovenste 4 en het onderste 5 verbindingselement

eerst aan het ene en vervolgens aan het andere apparaat.
Houd de deur en de schuiflade open om de werkzaamheden te vereenvoudigen.

5

Monteer de centrale afdeklijst en bevestig deze in het bovenste en
onderste gedeelte aan de centrale profielen m.b.v. de bijgevoegde
schroeven 6 .

20
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Na voltooiing van de vorige stappen duwt u de eenheden in hun
uiteindelijke positie 6 .
Als de eenheden moeten worden geïnstalleerd in een nis of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk een ventilatieschacht te voorzien
achterin de nis, voor een toereikende ventilatie van de achterkant van
de eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om oververhitting te
voorkomen. Monteer de frontpanelen altijd eerst op de deur en de lade
alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie binnenin de nis of de
structuur te duwen.

6

Controleer of de pootjes en achterste wieltjes waterpas zijn alvorens
de apparatuur in te bouwen.

Bevestig elk apparaat aan de aangrenzende meubels door de zijprofielen die reeds op de apparatuur 7 zijn gemonteerd, aan deze
meubels vast te schroeven. Houd de deur en de schuiflade open om
de werkzaamheden te vereenvoudigen.

7
8

Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van opzij 8 in te
brengen en vervolgens krachtig aan te drukken tot ze vastklikken (zoals inbouw afzonderlijke apparatuur).

Montageschema centrale profielen en zijprofielen

22 (�⁄�”)
22 (�⁄�”)

18 (¾”)

20 (¾”)

D

B

A Zijdelings verbindingsprofiel
B Zijdelingse afdeklijst

18 (¾”)

13 (½”)

Apparatuur

A

6,5 (¼”)

6,5 (¼”)

C

E
44,4 (1 ¾”)

Wand
of
meubel

Apparatuur

20 (¾”)

6,5 (¼”)

A

D

22 (�⁄�”)

6,5 (¼”)

Wand
of
meubel

B

22 (�⁄�”)

D Centraal verbindingsprofiel
E Centrale afdeklijst
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Vrijstaande installatie combinatie

Ga als volgt te werk:

Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat voldoende ruimte vrij
om aan de achterkant van de apparatuur te kunnen werken.

1

Ga naar de achterkant van de apparaten voor de montage van de
verbindingselementen 1 .

Plaats de twee eenheden naast elkaar en treden ze vooraan bevestig de beugel bovenop de eenheid volgens figuur en onderaan.
2 en 3 .

2

Controleer of de pootjes en achterste wieltjes waterpas zijn.

3

22
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Montage van de kantelbeveiliging
1 �⁄�”

)

59 (2 �⁄�”)

45 (

152

(6”)

Om te voorkomen dat de apparatuur omkantelt indien de deur geopend wordt bij volle schuifladen, moeten er twee beugels geïnstalleerd worden die het bovenste deel van de apparatuur aan de muur
bevestigen.

Ga als volgt te werk:

1

2x
De beugels moeten aangebracht worden zoals afgebeeld in de
figuur, m.b.v.
6 x de bijgevoegde schroeven en pluggen.
Plaats een beugel op het bovenste gedeelte van de apparatuur ter
hoogte van de bevestigingsgaten en houd hem tegen de muur 1 .

2

Teken de positie van de gaten af met een potlood 2 .

3

Boor de muur met een boorpunt van 8 mm (3/8”) en breng de expansieplug in 3 .

4

Plaats de beugel en bevestig hem eerst aan de bovenkant van de
koelkast en vervolgens aan de muur 4 .

Controleer of de beugels goed bevestigd
zijn alvorens de laden en de deur te openen,
vooral als de panelen reeds gemonteerd zijn.
23
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Montage van de kantelbeveiliging

Om te voorkomen dat de apparatuur omkantelt indien de deur geopend wordt bij volle schuifladen, moeten er twee beugels geïnstalleerd worden die het bovenste deel van de apparatuur aan de muur
bevestigen.

1

Ga als volgt te werk:

De beugels moeten aangebracht worden zoals afgebeeld in de
figuur, m.b.v. de bijgevoegde schroeven en pluggen.
Plaats een beugel op het bovenste gedeelte van de apparatuur ter
hoogte van de bevestigingsgaten, houd hem tegen de muur en teken
de positie van de gaten met een potlood af 1 .

2

Boor de muur met een boorpunt van 8 mm (3/8”) en breng de expansieplug in 2 .

3

Plaats de beugel en bevestig hem eerst aan de bovenkant van de
koelkast en vervolgens aan de muur 3 .

Controleer of de beugels goed bevestigd
zijn alvorens de laden en de deur te openen,
vooral als de panelen reeds gemonteerd zijn.

24
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Serie: Free-Standing

Montage van de kantelbeveiliging:
totale integratie

3

Breng de beugels en zet ze vast aan de muur 1 , verwijder het ventilatierooster 2 en de frontale sluiten 3 .

2

1
Maak de elektrische en wateraansluiting 4 (zie pag. 8) en duw de
eenheid 5 .

Plaats de beugels aan de achterste opening 6 .

5

6

Fix beugels en de verwijderde onderdelen opnieuw te installeren 7 .

4
E
W

7

25
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Montage van de handgrepen op roestvrij front

1
Ga te werk zoals afgebeeld om de handgrepen op de deur en op de
schuiflade te bevestigen.

Ga als volgt te werk:

Breng de afstandsstukken van de handgreep aan op de twee pennen
op de deur en op de schuiflade 1 .

Draai de inbusschroeven op de handgreep 2 vast.

2
De bevestigingsschroeven moeten stevig aangedraaid worden met een
inbussleutel van 2,5 mm (1/4”).

26
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Luchtcirculatie

Een systeem met gestuwde lucht zorgt voor ventilatie via een rooster
in het onderste gedeelte van de eenheid. Als het keukenontwerp
een schopplaat omvat, moet die worden geperforeerd om een toereikende luchtstroom te handhaven, zoals beschreven in de tekening. De gaten mogen om het even welke maat en vorm hebben,
zolang de totale oppervlakte van het geperforeerde gedeelte maar
gelijk is aan 50 % van de oppervlakte van de schopplaat.
In een dergelijk geval is het raadzaam het bij de eenheid geleverde
rooster te verwijderen om een betere luchtstroom te garanderen. Het
rooster is met magnetische plaatjes aan de eenheid bevestigd en
kan gemakkelijk worden verwijderd, zelfs door de eindgebruiker, voor
een regelmatige reiniging en het verwijderen van stof.
Als het rooster gedeeltelijk bedekt wordt door de keukenschopplaat
is het raadzaam het rooster te verwijderen om een betere luchtstroom te verkrijgen.

A

Serie 90

Serie 75

Serie 60

860 (33 �⁄�”)

740 (29 �⁄�”)

560 (22”)

B

> 100 (4”)

C

10 (�⁄�”)
50%

C
B

A

C
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Serie: Free-Standing

Luchtcirculatie
De ventilatie wordt verzekerd door een systeem met geforceerde
lucht via een rooster in het bovenste gedeelte van de apparatuur.
Dit rooster mag in geen geval worden afgedekt met panelen of andere voorzieningen die de werking ervan belemmeren.

28
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Serie: alle

Controle aan einde installatie

Controleer of de pootjes correct geïnstalleerd zijn.
Controleer of de aansluiting op de waterleiding niet lekt en of het
kraantje makkelijk toegankelijk is.
Controleer of de elektrische aansluiting correct gerealiseerd is en
of de stekker en de speciale meerpolige schakelaar makkelijk toegankelijk zijn.
Controleer of de apparatuur perfect met de aangrenzende meubels is uitgelijnd.
Controleer of elk stuk tape of tijdelijke bescherming aan binnen- en
buitenkant verwijderd is.
Controleer of de deuren perfect afdichten en de laden en leggers
goed schuiven.

29
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Inwerkingstelling
Als de deur wordt geopend, wordt gewoonlijk op het bedieningspaneel de melding “Stand-by” weergegeven, terwijl alle toetsen van
het paneel uit zijn.

3

Accensione e spegnimento dell’apparecchiatura

Prima di iniziare

3.4

Componenti principali 3.3

Controllo elettronico

Il sistema di controllo elettronico mantiene costante la temperatura dei due vani e la visualizza sul display del pannello di controllo; consente inoltre l’interazione dell’utente con il sistema di controllo, tramite l’impostazione personalizzata delle diverse
funzioni e l’invio di messaggi sonori e/o visivi, qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’apparecchiatura.

3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unit

Permette lo spegnimento completo e l’accensione dell’apparecchiatura (agire su di esso per 3 secondi).

2

Fridge

Permette lo spegnimento e l’accensione del solo vano frigorifero (agire
su di esso per 3 secondi).

3

Menu

Permette l’accesso al menù delle funzioni dell’apparecchiatura

4

Up/down
Fridge

Tramite lo sfioramento dei tasti Up (su) e Down (giù) è possibile variare
la temperatura già impostata per il frigorifero e muoversi all’interno
del menù interattivo.

5

Display

Visualizza le temperature dei vani frigorifero e freezer, la data e l’ora, le
funzioni Menu ed i messaggi visivi.

6

Up/Down
Freezer
(Multizone)

Tramite lo sfioramento dei tasti Up/Down è possibile variare la temperatura preimpostata a seconda delle scelte di utilizzo del vano (freezer, frigorifero o 0°C).

7

Enter

8

Ice maker

Permette di attivare o disattivare la produzione automatica di ghiaccio.

9

Alarm

Lampeggia per segnalare eventuali anomalie di funzionamento, evidenziate anche attraverso un avviso sonoro, disattivabile attraverso lo
sfioramento del tasto.

Permette di confermare l’attivazione o la disattivazione delle selezioni
operate attraverso Menu.

4

Accensione e spegnimento 4.1
Prima accensione

Quando l’apparecchiatura è collegata alla rete elettrica ma non è
stata ancora accesa viene visualizzato sul display il messaggio

Spegnimento vani Frigorifero

Dopo la prima accensione si raccomanda di attendere almeno 12
ore, senza aprire le porte, prima di introdurre alimenti nell’apparecchiatura. Durante tale periodo disattivare eventuali messaggi sonori
.
sfiorando il tasto Alarm

Componenti principali 3.3

Pannello di controllo principale

1

Druk, om de apparatuur in te schakelen, 3 seconden op de toets
Unit . Op het display verschijnt ongeveer twee minuten het opschrift
“Initial test”, waarna de compressoren in werking treden en actief
blijven totdat de standaardtemperatuur die in de fabriek is ingesteld
bereikt wordt. Houd er rekening mee dat die periode diverse uren kan
duren. Indien de apparatuur van een ijsmaker is voorzien, moet vóór
inschakeling gecontroleerd worden of het waterfilterelement geïnstalleerd is en moet het hydraulische circuit met water gevuld worden.
Schakel vervolgens de ijsmaker in door de toets Ice Maker
te bedienen.

Per accendere tutti i vani dell’apparecchiatura agire per 3 secondi
sul tasto Unit .
Alla prima accensione il vano Multizone è predisposto nella funzionalità Freezer.

Spegnimento vano Multizone

Può essere spento solo attraverso lo spegnimento completo dell’ap parecchiatura.
Agire per 3 secondi sul tasto Unit .

Riaccensione

Agire nuovamente sugli stessi tasti per la riaccensione.
Il vano Freezer rimane sempre acceso e non può essere spento se
non attraverso lo spegnimento completo dell’apparecchiatura.
Agire per 3 secondi sul tasto Unit .

Spegnimento per lunghi periodi

Durante periodi di assenza molto lunghi è consigliabile spegnere il
per 3 secondi e staccando la spifrigorifero agendo sul tasto Unit
na o agendo sull’interruttore omnipolare che lo alimenta.

Voor meer informatie over de werking van de apparatuur wordt
verwezen naar de Gebruikershandleiding.

Svuotarlo di tutto il suo contenuto, pulirlo ed asciugarlo e lasciare le
porte ed i cassetti parzialmente aperti per evitare la formazione di
cattivi odori.

Se alla prima accensione non appare la scritta
Stand-by, ma appaiono altre scritte, significa che
l’apparecchiatura ha già iniziato la procedura di
raffreddamento.
Durante la prima accensione non sarà possibile utilizzare il menù Menu per un’eventuale modifica delle
preimpostazioni di fabbrica fino al raggiungimento
della temperatura preimpostata. È possibile tuttavia regolare da subito l’ora e la data, parametri comunque
necessari per attivare alcune funzioni speciali.
Ad ogni accensione l’apparecchiatura esegue una
procedura di autodiagnosi della durata di 3 minuti prima di avviarsi completamente.
Se si spegne solo il vano Frigorifero, il relativo ventilatore continua a funzionare autonomamente per
prevenire la possibile formazione di odori e muffe.
Prima di spegnere per un periodo lungo l’intera apparecchiatura, rimuovere tutti gli alimenti conservati
e lasciare le porte ed i cassetti aperti per evitare il
formarsi di cattivi odori e muffe.

8

9

Als bij de eerste inschakeling niet het opschrift
“Stand-by”, maar opschriften zoals “Fridge too
warm”, “Fresco too warm”, “Freezer too warm”
en/of geluidssignalen verschijnen/optreden, betekent dit dat de apparatuur reeds de afkoelprocedure gestart heeft.
In dit geval moeten eventuele geluidssignalen
afgezet worden door de Alarm-toets aan te raken. Sluit de deur en wacht tot de geprogrammeerde temperaturen bereikt worden.

Het is noodzakelijk om te laten het apparaat
de juiste temperatuur te bereiken voordat voedingsmiddelen binnen worden opgeslagen.

30

Installatiegids

22-122014

GI-SMEG NL

