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ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen, in de apparaat
behuizing of de ingebouwde structuur, vrij van belemmeringen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen behalve
de middelen aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
etenswaren opslagcompartimenten van het apparaat.
Tenzij deze apparaten worden aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Als het toestel niet stabiel staat, kan dit
probleem veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u het toestel
vastmaken in overeenstemming met de instructies.
WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet verstrikt raakt of beschadigd is.
WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stopcontacten of
verlengsnoeren achter het apparaat.
Symbool ISO 7010 W021
Waarschuwing: Gevaar voor brand / ontvlambare
materialen
• Dit model bevat R600a - zie hiervoor het naamplaatje in de
koelkast - (het koelmiddel isobuthaan), aardgas dat zeer
milieuvriendelijk is, maar ook ontvlambaar. Bij het vervoer
en het installeren van het apparaat moet er goed op worden
gelet dat de componenten van het koelcircuit niet beschadigd
raken. In het geval van beschadiging moet men open vuur
of ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waar het
apparaat staat een aantal minuten goed ventileren.
• Bewaar geen explosieve stoffen zoals aërosol kannen met
een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig
gebruik, zoals;
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-- Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere
werkomgevingen
-- Boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen
-- Bed & breakfast omgevingen;
-- Catering en gelijkaardige niet-detailhandel toepassingen
• Als de stekker niet overeenstemt met het stopcontact, moet het
worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst
of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te
sluiten.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale mogelijkheden, of personen met een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of
instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik
van het apparaat door een persoon die instaat voor hun
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker
te zijn dat ze niet spelen met dit apparaat.
• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het
netsnoer van uw koelkast. Deze stekker moet worden gebruikt
met een speciaal geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er
geen dergelijke aansluiting aanwezig is bij u thuis, moet u ze
laten installeren door een erkende elektricien.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
oud en personen met een verminderd fysiek, gevoelsmatig of
mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen
met betrekking tot het gebruik van het apparaat en ze de
potentiële gevaren begrijpen. Kinderen mogen het apparaat
niet als speelgoed gebruiken. Kinderen mogen het apparaat
niet reinigen of aan onderhoud onderwerpen zonder toezicht.
• Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen koelapparaten
in- en uitruimen. Kinderen zijn niet toegestaan reinigingsNL - 87 -

of onderhoudswerkzaamheden voor gebruikers op het
apparaat uit te voeren. Zeer jonge kinderen (tussen de 0
en 3 jaar oud) mogen het apparaat niet gebruiken. Jonge
kinderen (tussen de 3 en 8 jaar oud) mogen het apparaat
niet gebruiken, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
Oudere kinderen (tussen de 8 en 14 jaar oud) en kwetsbare
personen mogen het apparaat op veilige wijze gebruiken
als ze onder geschikt toezicht staan of instructies hebben
gekregen over de gebruik van het apparaat. Zeer kwetsbare
personen mogen het apparaat niet gebruiken mits ze onder
voortdurend toezicht staan.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk
gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes van
boven de 2000 m.
Om aantasting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
• Het langere perioden openen van de deur kan een aanzienlijke
temperatuurstijging veroorzaken in de schappen van het
apparaat.
• Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en
toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
• Bewaar rauw vlees en vis in geschikte schalen in de koelkast,
zodat deze niet in contact komen met ander voedsel of hierop
kunnen lekken.
• Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren
van diepvriesproducten, en het bewaren of maken van ijs of
ijsblokjes.
• Vriesvakken met een, twee of drie sterren zijn niet geschikt
voor het invriezen van vers voedsel.
• Als het koelapparaat lange perioden leegstaat, schakel het
dan uit, laat het ontdooien, maak het schoon en droog, en laat
de deur open om te voorkomen dat er binnenin het apparaat
schimmelvorming optreedt.
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Oude en defecte koelkasten
• Als uw koelkast voorzien is van een slot moet u dit slot breken of verwijderen voor u
het apparaat weggooit. Dit om te vermijden dat kinderen in de koelkast zouden kunnen
geklemd raken en een ongeluk veroorzaken.
• Oude koelkasten en diepvriezers bevatten isolatiemateriaal en koelmiddel met CFK.
Om die reden moet u erop letten het milieu niet te beschadigen wanneer u uw oude
koelkasten weggooit.
Verwijdering van uw oude apparaat
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet mag worden
behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het naar een plaatselijk inzamelpunt
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur te worden gebracht. Hergebruik
van materialen zal helpen bij het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Meer
gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw
gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel, waar u het product hebt
gekocht.
Vraag informatie bij uw gemeente over de verwijdering van WEEE voor
hergebruik, recycling en nuttige toepassingen.
Opmerkingen:
• Lees de gebruiksaanwijzing s.v.p. zorgvuldig door voor de installatie en gebruik van uw
apparaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik.
• Volg alle instructies van uw apparaat en bewaar deze handleiding bij de hand om
eventuele problemen, die zich kunnen voordoen in de toekomst, op te kunnen lossen.
• Dit apparaat wordt geproduceerd voor gebruik in woningen en kan alleen worden gebruikt
in huishoudelijke omgevingen en voor de beoogde doeleinden. Het is niet geschikt voor
commercieel gebruik. Een dergelijk gebruik zal de garantie teniet te doen en ons bedrijf is
niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, die kunnen optreden.
• Dit apparaat is geproduceerd voor huishoudelijk gebruik en het is alleen geschikt voor
het koelen / opslaan van voedsel. Het is niet geschikt voor commerciële doeleinden
of gebruik en / of voor de opslag van stoffen, behalve voor voedsel. Ons bedrijf is niet
verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van onjuist gebruik.
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Veiligheidswaarschuwingen
• Gebruik geen meervoudige stekkers of verlengsnoeren.
• Steek geen beschadigde, versleten of oude stekkers in het stopcontact.
• U mag niet aan het snoer trekken en u mag het ook niet buigen of
beschadigen.

• Dit apparaat werd ontworpen voor gebruik door volwassenen; laat geen
kinderen met het apparaat spelen of boven de deur hangen.
• Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact of verwijder
hem niet met natte handen om elektrische schokken te vermijden!
• Plaats om veiligheidsredenen geen ontploffend of ontvlambaar materiaal
in uw diepvriezer. Plaats drank met een hoger alcoholgehalte verticaal
in de koelkast en zorg dat ze stevig gesloten zijn.
• Als u ijs uit de diepvriezer neemt, mag u het niet aanraken want het kan
brand- of snijwonden veroorzaken.
• Raak geen bevroren goederen aan met natte handen! U mag geen
ijscrème of ijsblokjes eten onmiddellijk nadat u ze uit de diepvriezer hebt
gehaald!
• U mag geen diepgevroren etenswaren opnieuw invriezen nadat ze ontdooid
zijn. Dit kan gevaren inhouden voor de gezondheid en bijvoorbeeld
voedselvergiftiging veroorzaken.
• U mag het apparaat niet afdekken met kant. Dit heeft een impact op de prestaties van
uw diepvriezer.
•

Bevestig de accessoires in de diepvriezer tijdens transport om schade aan de
accessoires te vermijden.

• Gebruik geen stekkeradapter.
• Wanneer de deur van de diepvriezer gesloten
wordt, wordt een vacuüm gecreëerd. Wacht ca. 1
minuut voor de diepvriezer opnieuw opent.
• Deze applicatie is optioneel om de deur eenvoudig te
kunnen openen. Met deze applicatie kan een lichte
condensatie optreden rond deze zone en u kunt
deze verwijderen.

Informatie over de installatie
Vóór het uitpakken en manoeuvreren van uw diepvriezer adviseren wij u om de volgende
informatie aandachtig door te nemen.
• Plaats uw diepvriezer niet in direct zonlicht en uit de buurt van een warmtebron, zoals
een radiator.
• Het apparaat dient op minstens 50 cm afstand van kachels, gasovens en verwarmingen
NL - 90 -

en op minstens 5 cm afstand van elektrische ovens te staan.
• Stel uw diepvriezer niet bloot aan vocht of regen.
• Uw diepvriezer dient op minstens 20 mm afstand te staan van een andere
diepvriezer of vriezer.
• Houd boven en achter uw diepvriezer minstens 150 mm ruimte vrij. Plaats
niets bovenop uw koelkast.
• Voor een veilig gebruik is het belangrijk dat uw diepvriezer stevig en uitgebalanceerd
staat. De verstelbare voeten worden gebruikt om uw diepvriezer waterpas te zetten.
Zorg er dus voor dat uw apparaat waterpas staat voordat u er levensmiddelen in legt.
• Wij raden u aan om alle rekken en planken met een doek, gedrenkt in warm water
gemengd met een theelepel soda, voor gebruik af te vegen. Spoel ze, na het reinigen,
met warm water af en droog ze.
• Installeer de diepvriezer met behulp van de kunststof afstandgeleider,
die u kunt zien op de condensator aan de achterkant van het apparaat.
Draai deze 90 graden (zoals weergegeven in het schema). Hiermee zal
de condensator op voldoende afstand van de wand blijven.
• De diepvriezer dient op een minimale afstand van 75 mm van de muur af
te worden geplaatst.
• Dit apparaat is ontworpen om te functioneren bij moeilijke weersomstandigheden (tot 43
°C of 110° F) en is uitgerust met de 'Freezer Shield'-technologie (diepvriezerbescherming)
die ervoor zorgt dat het ingevroren voedsel in de vriezer niet ontdooit, zelfs niet bij
een omgevingstemperatuur van -15 °C. Dus u kunt uw apparaat plaatsen in een
onverwarmde ruimte zonder zich druk te maken of het ingevroren voedsel in de vriezer
wel goed blijft. Als de omgevingstemperatuur weer normale condities vertoont, kunt u
het apparaat weer op normale wijze gebruiken.

Voor gebruik van uw vriezer
• Voor installatie van uw vriezer, controleer op zichtbare schade. Installeer of
gebruik uw vriezer niet wanneer deze beschadigd is.
• Bij eerst gebruik van uw vriezer, laat deze tenminste 3 uur rechtop staan
voordat u de voedingskabel aansluit. Dit zorgt voor een efficiënte werking
en voorkomt schade aan de compressor.
• U kunt een lichte geur opmerken wanneer u uw vriezer voor het eerste gebruikt. Dit is
normaal en zal verdwijnen wanneer de vriezer begint te koelen.
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Informatie over No-Frost-technologie
No-Frost-diepvriezers verschillen in werkingsprincipe van andere
statische diepvriezers.
In normale diepvriezers veroorzaakt de vochtigheid die de vriezer door
de deur binnenkomt en de vochtigheid van het voedsel bevriezing in het
vriesvak. Om de rijp en het ijs in het vriesvak te ontdooien, dient u de
diepvriezer periodiek uit te schakelen, de levensmiddelen die ingevroren
dienen te blijven apart te gekoeld te houden en het gevormde ijs uit het
vriesvak te verwijderen.
De situatie in No-Frost-diepvriezers is volledig anders. Door middel
van een ventilator wordt droge en koude lucht vanuit verschillende
punten homogeen in het vriesgedeelte geblazen. De koude lucht wordt
homogeen en gelijkmatig tussen de schappen verspreid en koelt al uw
levenmiddelen gelijkmatig en uniform, waardoor vochtigheid en bevriezing
wordt voorkomen.
Daarom is uw No-Frost-diepvriezer naast zijn enorme inhoud en stijlvolle
uiterlijk eenvoudig in gebruik.

GEBRUIK VAN UW VRIEZER
Display en bedieningspaneel

Symbool van
snelvriesstand
Temperatuurinstelknop
diepvriezer

Diepvriezer aangepast
temperatuuraanduiding

alarmaanduidingsled
Verlichting (indien beschikbaar)
Als het product voor het eerst op het stopcontact wordt aangesloten, kan de binnenverlichting een vertraging van 1 minuut hebben wat wordt veroorzaakt door openingstests.
Temperatuurknop apart diepvriesgedeelte
Met deze knop wordt de temperatuurinstelling van de diepvriezer ingesteld. Druk op deze knop
om de waarden voor de aparte diepvriezer in te stellen. Gebruik deze knop ook om de SV-stand
te activeren.
Alarmlampje
Het alarmlampje zal rood branden als er zich een probleem in de diepvriezer voordoet.
Snelvriesstand
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Wanneer moet het worden gebruikt?
• Om een grote hoeveelheid voedsel in te vriezen.
• Om kant-en-klaar-maaltijden in te vriezen.
• Om voedsel snel in te vriezen.
• Om seizoensproducten gedurende lange tijd te bewaren.
Hoe te gebruiken;
• Druk op de temperatuurinstelknop totdat het lampje van het snelvriezen aangaat.
• Het snelvrieslampje zal in deze stand branden.
• Maximale hoeveelheid aan verse levensmiddelen (in kg) die binnen 24 uur kunnen
worden ingevroren staat vermeld op het apparaatetiket.
• Voor optimale prestaties van uw apparaat in de maximale diepvriescapaciteit, dient u
het apparaat 24 uur voordat u het verse voedsel in de diepvriezer plaatst in de SV-stand
te zetten.
In deze stand:
Indien u de temperatuurinstelknop indrukt, wordt de stand geannuleerd en wordt de
instelling hervat op -16.
Temperatuurinstellingen diepvriezer
• De begintemperatuur van de instellingendisplay is -18°C.
• Druk eenmaal op de diepvriesinstellingknop.
• Bij iedere druk op de knop neemt de temperatuurinstelling af (-16°C, -18°C, -20°C,..
snelvriezen).
• Indien u de diepvriesinstellingknop indrukt totdat het snelvriessymbool wordt weergegeven
op
de display van de diepvriesinstellingen en u drukt binnen de opvolgende 3 seconden op geen
enkele knop,
gaat snelvriezen knipperen.
• Als u door drukt, begint hij opnieuw vanaf de laatste waarde.

Waarschuwingen over temperatuurregelingen

• Het wordt voor het prestatievermogen niet aangeraden uw koelkast te laten werken in
omgevingen die kouder zijn dan 10 °C.
• Temperatuuraanpassingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het
aantal malen dat de deur wordt geopend en de hoeveelheid etenswaar dat in de koelkast
wordt bewaard.
• Ga niet naar een andere instelling voordat u een instelling hebt afgerond.
• Uw koelkast moet nadat de stekker in het stopcontact is gestoken in overeenstemming
met de omgevingstemperatuur tot 24 uur zonder onderbreking in werking worden
gehouden om deze volledig te koelen. Tijdens deze periode dient u de deuren van uw
koelkast niet frequent te openen en de koelkast niet overmatig te vullen.
• De koelkast is voorzien van een vertraagfunctie van 5 minuten om schade aan de
compressor te voorkomen die op kan treden als u de stekker uittrekt en deze weer in
het stopcontact steekt of in geval van een stroomstoring. Uw koelkast zal na 5 minuten
normaal gaan werken.
• Uw koelkast is ontworpen om te werken in intervallen van omgevingstemperatuur zoals
gespecificeerd in de normen volgens de klimaatklasse die op het typeplaatje staat
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vermeld. We raden u met betrekking tot de koeleffectiviteit niet aan de koelkast te laten
werken buiten de aangegeven temperatuurlimieten.
Klimaatklasse en betekenis:
T (tropisch): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van
16 °C tot 43 °C.
ST (subtropisch): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen
van 16 °C tot 38 °C.
M (matig): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C
tot 32 °C.
UM (uitgebreid matig): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 °C tot 32 °C.
Belangrijke installatie-instructies
Dit apparaat is ontworpen om te functioneren bij moeilijke weersomstandigheden (tot 43
°C of 110 °F) en is uitgerust met de ‘Freezer Shield’-technologie (diepvriezerbescherming)
die ervoor zorgt dat het ingevroren voedsel in de vriezer niet ontdooit, zelfs niet bij een
omgevingstemperatuur van -15 °C. Dus u kunt uw apparaat plaatsen in een onverwarmde
ruimte zonder zich druk te maken of het ingevroren voedsel in de vriezer wel goed blijft. Als
de omgevingstemperatuur weer normale condities vertoont, kunt u het apparaat weer op
normale wijze gebruiken.

Accessoires

Icematic
(In sommige modellen)
• Haal het plateau voor het maken van ijs eruit.
• Vul deze met water tot aan de lijn.
• Plaats dit plateau in zijn oorspronkelijke positie
• Wanneer er ijsblokjes worden gevormd draait u de
hendel om de ijsblokjes in de ijsdoos te laten vallen.
Vul de ijsdoos niet met water voor het maken van ijs.
Deze kan dan breken.

Ijslade (In sommige modellen)
• Vul de ijslade met water en plaats deze in het vriezercompartiment.
• Nadat het water volledig is veranderd in ijs, verdraai dan de lade zoals hieronder
afgebeeld om ijsblokjes te krijgen.

De visuele en tekstuele beschrijvingen op de accessoires kunnen afhankelijk van
het model variëren.
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RICHTLIJNEN BEWARING ETENSWAREN
ETENSWAREN PLAATSEN
• Het diepvriesgedeelte van uw koelkast wordt gebruikt voor het invriezen van vers
voedsel, het bewaren van ingevroren etenswaar voor de op de verpakking aangegeven
tijdsperiode en het maken van ijs.
• Plaats verse en warme levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen. In
dat geval zouden reeds ingevroren levensmiddelen kunnen ontdooien.
• Vries verse levensmiddelen (d.w.z. vlees, vis en gehakt) in te consumeren porties
verdeeld in.
• Voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen; u dient altijd de instructies vermeld op
de verpakking van diepvriesproducten zorgvuldig op te volgen. Indien geen informatie
op de verpakking wordt vermeld, dient u de levensmiddelen niet langer dan 3 maanden
vanaf de datum van aankoop te bewaren.
• Maximale lading: indien u grote hoeveelheden voedsel wilt opslaan en de maximale
netto capaciteit van de vriezer wilt gebruiken, kunt u alle schuifladen verwijderen en de
vriezerkleppen behouden. Dankzij deze mogelijkheid kunt u items van grote omvang
rechtstreeks op de schappen bewaren.
• Wanneer u diepvriesproducten koopt controleer dan of deze bij de juiste temperatuur
zijn ingevroren en of de verpakking intact is.
• Ingevroren levensmiddelen dienen in juiste bakjes te worden gedaan zodat de kwaliteit
van de levensmiddelen gehandhaafd blijft. Deze waren dienen binnen de kortst mogelijke
termijn terug in de diepvriezer te worden geplaatst.
• Indien de verpakking van diepvriesproducten tekenen van vocht of abnormale zwelling
vertonen, bestaat de kans dat deze eerder bij een onjuiste temperatuur werd opgeslagen
en dat de inhoud is bedorven.
• De bewaartijd van ingevroren levensmiddelen is afhankelijk van de kamertemperatuur,
de instelling van de thermostaat, hoe vaak de deur wordt geopend, het soort voedsel
en de tijd die nodig was om het product van de winkel naar uw huis over te brengen.
Volg altijd de instructies die op de verpakking staan afgedrukt en overschrijd nooit de
aangegeven maximum bewaartijd.
Als u de maximale vriescapaciteit van uw vriezer wilt gebruiken:
• Bij het invriezen van verse levensmiddelen: Maximale hoeveelheid aan verse
levensmiddelen (in kg) die binnen 24 uur kunnen worden ingevroren staat vermeld op
het toestelplaatje. (Uw vriezer heeft de capaciteit 25 kg in te vriezen in een omgeving
van 25 °C)
• Voor een optimale prestatie van het apparaat en een maximale vriescapaciteit, stelt
u de diepvriezer gedurende 24 uur in op de snelvriesstand (SF) voordat u verse
levensmiddelen in de diepvriezer plaatst.
• Nadat de verse levensmiddelen in de diepvriezer zijn geplaatst zijn 24 uur doorgaans
voldoende voor invriezen. De snelvriesstand wordt na 2-3 dagen automatisch
gedeactiveerd om energie te besparen.
• Als u een kleine hoeveelheid (tot 3 kg) levensmiddelen in uw vriezer wilt invriezen:
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• U kunt uw levensmiddelen zonder andere ingevroren levensmiddelen aan te raken
plaatsen en de snelvriesstand activeren. Als de levensmiddelen zijn ingevroren
(minimaal 24 uur) kunt u deze naast reeds ingevroren levensmiddelen plaatsen.
• Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in. Dit kan gezondheidsproblemen zoals
voedselvergiftiging veroorzaken.
• Laat heet voedsel eerst volledig afkoelen voordat u het in de vriezer plaatst.
• Wanneer u diepvriesproducten koopt controleer dan of deze bij de juiste temperatuur
zijn ingevroren en of de verpakking intact is.
Vlees en vis

Voorbereiden

Maximale
bewaarperiode
(maand)

Biefstuk

Verpakt in folie

6-8

Lamsvlees

Verpakt in folie

6-8

Kalfsbraadstuk

Verpakt in folie

6-8

Kalfsvlees in blokjes

In kleine stukjes

6-8

Lamsvlees in blokjes

In stukjes

4-8

Gehakt

Verpakt zonder kruiden

1-3

Orgaanvlees (in stukjes)

In stukjes

1-3

Bolognese-worst/salami

Moet worden verpakt zelfs als er
een vel omzit

Kip en kalkoen

Verpakt in folie

4-6

Gans en eend

Verpakt in folie

4-6

Hert, konijn, wildzwijn

In porties van 2,5 kg en als filets

6-8

Zoetwatervissen (Zalm,
Karper, Crane, Siluroidea)
Magere vis; zeebaars, tarbot,
tong
Vette vis (tonijn, makreel,
zeeforel, ansjovis)

Ontdoe de vis van de ingewanden
en schubben, was en droog het;
snij indien nodig de staart en kop
af.

2
4
2-4

Schelpdieren

Schoongemaakt en in zakken

4-6

Kaviaar

In zijn verpakking, in aluminium of
plastic bakje

2-3

Slakken

In zout water, in aluminium of
plastic bakje

3

Opmerking: Ingevroren vlees dient als vers vlees te worden bereid nadat het werd ontdooid.
Als vlees niet is bereid na te zijn ontdooid, mag dit nooit opnieuw worden ingevroren.
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Groenten en fruit
Snijbonen en
bonen
Bonen

Voorbereiden

Maximale
bewaarperiode
(maanden)

Was en snij ze in kleine stukjes en kook ze
in water

10 - 13

Dop en was ze en kook ze in water

12

Was en kook in water

6-8

Wortel

Was en snij in stukjes en kook in water

12

Paprika

Snij de steel eraf, snij doormidden en
verwijder de zaadlijsten en kook in water

8 - 10

Spinazie

Was en kook in water

6-9

Bloemkool

Haal het blad eraf, snij het hart in stukjes
en laat het even staan in water met wat
citroensap

10 - 12

Aubergine

Wassen en in stukken van 2 cm snijden

10 - 12

Maïs

Was en verpak met steel of als maïskolf

12

Schil en snij in plakken

8 - 10

Abrikoos en
perzik

Snij doormidden en verwijder de pit

4-6

Aardbeien en
bosbessen

Wassen en schoonmaken

8 - 12

Gekookt fruit

Voeg 10% suiker aan het bakje toe

12

Pruimen, kersen,
zure bessen

Wassen en de steeltjes verwijderen

8 - 12

Kool

Appel en peer
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Zuivelproducten

Pak (homogene)
melk

Maximale
bewaarperiode
(maanden)

Voorbereiden

In eigen
verpakking

Bewaarwijze

2-3

Pure melk - In eigen
verpakking
Oorspronkelijke
verpakking kan gebruikt
worden voor korte
bewaarperiode. Voor
langere perioden moet het
in folie worden gewikkeld.

Kaas, met
uitzondering van
witte kaas

In plakken

6-8

Boter, margarine

In eigen
verpakking

6

Maximale
bewaarperiode
(maanden)

Ontdooiperiode op
kamertemperatuur
(in uren)

4-6

2-3

4 - 5 (220-225°C)

Koekjes

3-6

1 - 1,5

5 - 8 (190-200°C)

Gebak

1-3

2-3

5 - 10 (200-225°C)

1 - 1,5

3-4

5 - 8 (190-200°C)

Filodeeg

2-3

1 - 1,5

Pizza

2-3

2-4

Brood

Taart
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Ontdooiperiode in oven
(in minuten)

5 - 8 (190-200°C)
15 - 20 (200°C)

REINIGING EN ONDERHOUD
• Haal voordat u gaat schoonmaken de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.

• Tijdens het schoonmaken geen water over het apparaat heen
gieten.

• Het koel- en vriesgedeelte dienen regelmatig te worden
schoongemaakt met een oplossing van soda en lauw
water.

• Maak de accessoires afzonderlijk schoon met zeep en water. De
accessoires niet in de vaatwasser plaatsen.

• Gebruik geen schurende producten, schoonmaakmiddelen of
zeepproducten. Na het afwassen met schoon water naspoelen en
zorgvuldig afdrogen. Wanneer u klaar bent met schoonmaken de
stekker met droge handen weer in het stopcontact steken.

• Maak de condensor minimaal eenmaal per jaar schoon met een
veger om energie te besparen en de productiviteit te verhogen.

Ontdooien
• Uw vriezer ontdooit volledig automatisch. Het water dat gevormd
wordt als gevolg van het ontdooiproces, loopt in de
waterverzamelbak, stroomt in de verdampingsbak aan de
achterzijde van uw vriezer en verdampt daar.
• Controleer voor het reinigen van de verdampingsbak of u
de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.
• Neem de verdampingsbak uit. Verwijder eerst de
schroeven, zie illustratie. Regelmatig met zeepwater
reinigen. Zo voorkomt u geurvorming.

verdampingsbak

Vervangen van ledverlichting
Indien uw koelkast voorzien is van ledverlichting dient u contact op te nemen met de
helpdesk. Deze mag namelijk uitsluitend worden vervangen door erkend personeel.
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VERVOEREN EN VERPLAATSEN
Vervoeren en verplaatsen
• De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport achteraf
(indien gewenst).
• U moet uw vriezer vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke touwen en
de instructies op de verpakking volgen voor transport
als u de vriezer opnieuw wilt transporteren.
• Verwijder de bewegende onderdelen (laden,
accessoires, groentevakken, etc.) of bevestig ze in
de vriezer tegen schokken met banden tijdens de
herplaatsing of het transport.
U moet de vriezer steeds rechtop dragen.

Draairichting van de deur wijzigen
• Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw vriezer te wijzigen als de
handvaten op de deur van uw vriezer geïnstalleerd zijn via de voorzijde van de deur.
• Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen zonder
handvaten.
• Als de openingsrichting van uw vriezer kan worden gewijzigd, moet u contact opnemen
met de dichtstbijzijnde Geautoriseerde dienst om de openingsrichting laten wijzigen.

PROBLEEMOPLOSSING
Indien uw koelkast niet goed werkt, kan dit komen door een klein probleem. Controleer
daarom het volgende voor u belt naar een elektricien om tijd en geld te besparen.
Alarmaanduidingsled
gaat branden

SOORT STORING

WAAROM

'Storings
waarschuwingen'

Een onderdeel of
aantal onderdelen
werkt niet of er is
een storing in het
koelproces.

WAT MOET
U DOEN
Controleer of de
deur openstaat.
Als de deur niet
openstaat, neem dan
zo spoedig mogelijk
contact op met een
onderhoudsservice.

Wat te doen indien uw toestel niet werkt;
Controleer of;
• er geen stroom is;
• De hoofdschakelaar in uw woning is uitgeschakeld;
• het stopcontact niet volstaat. Controleer dit door een ander toestel waarvan u weet dat
het werkt, in te pluggen.
Wat te doen indien uw toestel slecht werkt;
Controleer of;
• u het toestel niet te vol hebt geladen;
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• de koelkasttemperatuur is ingesteld op -16;
• de deur goed gesloten is;
• er geen stof op de condensator zit;
• er voldoende ruimte aan de achter- en zijkanten is.
Als uw koelkast te luidruchtig werkt;
Normale geluiden
Krakend (ijs) geluid:
• Tijdens het automatische ontdooien.
• Als het apparaat wordt gekoeld of opwarmt (door uitzetting van materiaal in het
apparaat).
Kort krakend geluid: Wordt gehoord wanneer de compressor door de thermostaat
wordt in- en uitgeschakeld.
Geluid van de compressor: Normale motorgeluiden. Dit geluid houdt in dat de
compressor normaal werkt. De compressor kan bij het activeren gedurende een
korte tijd meer geluid veroorzaken.
Pruttel- en spettergeluid: Dit geluid wordt veroorzaakt door de stroom van
koelvloeistof in de leidingen van het systeem.
Geluid van stromend water: Een geluid van stromend water naar de verdampbak
tijdens het ontdooien. Dit geluid is mogelijk hoorbaar tijdens het ontdooien.
Geluid van luchtblazen: Normaal ventilatorgeluid. Dit geluid kan tijdens normale
werking van het systeem door de circulatie van lucht in de koelkast worden
waargenomen.
Als de randen van het koelgedeelte die samenkomen met de deur warm zijn;
In het bijzonder in de zomer (warm weer) kan dit oppervlak tijdens de werking van de
compressor warmer worden. Dit is normaal.
Als er zich vocht ophoopt in de koelkast;
• Zijn alle etenswaren juist verpakt? Zijn de doosjes afgedroogd voordat ze in de koelkast
zijn geplaatst?
• Werd de koelkastdeur frequent geopend? De vochtigheid in de omgeving komt bij het
openen van de deur in de koelkast terecht. Het vocht wordt sneller opgehoopt als de
deur vaker worden geopend, in het bijzonder als de vochtigheid in de ruimte hoog is.
Als de deur niet goed wordt geopend en gesloten;
• Verhinderen verpakkingen van etenswaar het sluiten van de deur?
• Zijn de deurschappen, schappen en laden correct geplaatst?
• Zijn de scharnieren kapot of gescheurd?
• Staat uw koelkast waterpas?
Aanbevelingen
• Om het toestel volledig te stoppen, verwijder de stekker uit het stopcontact (om te
reinigen en wanneer de deur open wordt gelaten).
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Tips om energie te besparen
1. Installeer het apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte, maar niet in direct
zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis, etc.). Zo niet moet u
een isolerende plaat gebruiken.
2. Laat warme dranken en etenswaren eerst afkoelen buiten het apparaat.
3. Plaat ingevroren etenswaren in het koelvak. De lage temperatuur van de ingevroren
etenswaren zullen het koelvak helpen koel houden wanneer ze ontdooien. Zo bespaart
u energie. Als u de ingevroren etenswaren gewoon buiten de koelkast plaatst, verliest u
energie.
4. Wanneer u etenswaren en dranken plaatst, moet u de deur van het apparaat zo kort
mogelijk openen.
5. Houd de deksels gesloten van andere vakken met verschillende temperaturen in het
apparaat (groentevak, koeler, ...etc ).
6. De pakking van de deur moet schoon en vouwbaar zijn. Vervang versleten pakkingen.
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DE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL EN DE
COMPARTIMENTEN
Dit apparaat is niet bedoeld te worden gebruikt als inbouwapparaat.

1

2

(In sommige modellen)

3

4
5

Diepvriesgedeelte (diepvriezer):
Het meest efficiënte energiegebruik
wordt gegarandeerd als de laden
en bakken zich op de bewaarpositie
bevinden.

6

7

Deze afbeelding is getekend ter informatie om de verschillende delen en accessoires van
het apparaat te tonen Onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het model van het
apparaat.
1.Ijslade
2.Bedieningspaneel
3. Kleine vriezerklep
4. Grote vrieslade

5. Vrieslades
6. Onderste vrieslade
7. Stelvoetjes
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TECHNISCHE GEGEVENS
De technische informatie staat vermeld op het typeplaatje op de binnenkant van het apparaat
en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat met het apparaat wordt geleverd, voorziet in een
weblink naar de informatie die betrekking heeft op de prestaties van het apparaat in de
EPREL-database.
Bewaar het energielabel ter naslagwerk bij de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die met dit apparaat zijn geleverd.
U kunt dezelfde informatie over EPREL vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu, de
modelnaam en het productnummer dat u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
Gebruik de link www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

INFORMATIE VOOR TESTINSTITUTEN
Installatie en voorbereiding van het apparaat voor EcoDesign-keuring dienen te voldoen aan
EN 62552. De ventilatievereisten, afmetingen van de nis en minimale vrije ruimte aan de
achterkant dienen te voldoen aan de vereisten van DEEL 7 in deze gebruikershandleiding.
Neem contact op met de fabrikant voor eventuele verdere informatie, waaronder laadplannen.

KLANTENSERVICE EN NAZORG
Ga naar onze website voor:
gebruikersadvies, brochures, oplossen van problemen en informatie over onderhoud en
reparatie:
https://www.smeg.com/info/download-manuals
https://www.smeg.com/services/customer-service
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