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Beschrijving van het apparaat

Boter- en kaasvak

Verplaatsbare draagplateaus

Typeplaatje

Verplaatsbare opbergvakken

Groenteladen

Flessendraagrooster 
(afhankelijk van uitvoering)

Vriesgedeelte

Temperatuurregelaar

Toepassingen van het apparaat
Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van 
levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke 
omgeving. 

Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik 
- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en 

andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de 

groothandel.
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. 
Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. 

Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van 
medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke 
stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische 
hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden 
tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. 

Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen 
waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Aanwijzing m.b.t. afdanken
Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag 
niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meege-
geven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet 
vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk 
geldende voorschriften en wetten. 

Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het 
koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (in-
formatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

•	 Apparaat	onbruikbaar	maken.
•	De	netstekker	uit	het	stopcontact	trekken.
•	Het	aansluitsnoer	doorknippen.

 WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmate-
riaal en folie!
Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten 
spelen. 
Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel 
inzamelpunt.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
•	Voorkom	blessures	en	beschadigingen:	pak	het	

apparaat altijd met twee personen uit en stel het 
samen op.
•	Neem	bij	beschadiging	van	het	apparaat	onmid-

dellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met 
de leverancier.
•	Stel	 het	 apparaat	 volgens	 de	 aanwijzingen	 in	

deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de 
aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een 
goede werking.
•	Koppel	het	apparaat	bij	storingen	los	van	de	net-
spanning:	 trek	de	stekker	uit	het	stopcontact	of	
draai de zekering in de meterkast eruit.
•	Trek	de	stekker	niet	aan	het	netsnoer	uit	het	stop-

contact maar pak de stekker vast.
•	Laat	 reparaties	 en	 ingrepen	 aan	 het	 apparaat	

uitsluitend door de technische dienst of een instal-
lateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren 
voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde 
geldt voor het vervangen van het netsnoer.
•	Gebruik	in	het	apparaat	nooit	open	vuur	of	ontste-

kingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren 
en reinigen van het apparaat goed op dat het 
koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht 
het koelmiddelcircuit des ondanks beschadigd 
raken, houd het apparaat dan uit de buurt van 
ontstekingsbronnen. Zorg voor goede ventilatie 
in het vertrek.
•	Ga	nooit	op	de	sokkel,	laden,	deur	enz.	staan	of	

leunen om ergens bij te kunnen.
•	Dit	apparaat	kan	door	kinderen	vanaf	8	jaar	en	

ouder, evenals door personen met beperkte 
fysische, sensorische of mentale capaciteiten 
of gebrek aan ervaring en kennis worden ge-
bruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. 
het veilige gebruik van het apparaat instructies 
hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende 
gevaren	begrijpen.	Kinderen	mogen	niet	met	het	
apparaat	spelen.	Kinderen	mogen	het	apparaat	
niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
•	Voorkom	 voortdurend	 huidcontact	 met	 koude	

oppervlakken of te koelen/te bevriezen produc-
ten want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en 
bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact 
veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoe-
nen dragen.

•	Eet	 consumptieijs,	 met	 name	 waterijsjes	 of	 ijs-
blokjes, niet direct op nadat u het uit het apparaat 
genomen hebt. Extreem lage temperaturen kunnen 
blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken.
•	Consumeer	geen	levensmiddelen	die	al	over	de	

verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat 
liggen aangezien u hierdoor een voedselvergifti-
ging kunt oplopen.
•	Bewaar	geen	explosieve	stoffen	of	spuitbussen	

met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, 
pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas 
kan door de elektrische componenten ontstoken 
worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan 
de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een 
vlamsymbool.
•	Geen	elektrische	apparaten	binnen	het	apparaat	

gebruiken.
•	Het	apparaat	is	ontworpen	voor	gebruik	in	een	

gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een 
vochtige omgeving of binnen bereik van spatwa-
ter plaatsen.
•	De	gloeilamp	in	het	apparaat	dient	voor	de	verlich-

ting van de binnenruimte ervan. Deze verlichting 
is niet geschikt als kamerverlichting.

Klimaatklasse
Met de klimaatklasse wordt aangegeven, 
op welke kamertemperatuur het apparaat 
gebruikt mag worden, om de volledige 
koeling te bereiken.
De klimaatklasse wordt op het typeplaatje 
aangegeven.
De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Be-
schrijving van het apparaat.

Klimaatklasse Kamertemperatuur
SN	 +10	°C	tot	+32	°C
N	 +16	°C	tot	+32	°C
ST	 +16	°C	tot	+38	°C
T	 +16	°C	tot	+43	°C
SN-ST	 +10	°C	tot	+38	°C
SN-T	 +10	°C	tot	+43	°C

Het apparaat niet buiten de aangegeven ka-
mertemperaturen gebruiken!
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Temperatuur instellen
Stel de temperatuur in het apparaat 
in via de regelknop.

In de stand 7 wordt de laagste 
temperatuur in de binnenruimte 
bereikt.

Stel de regelaar naargelang de behoefte in tussen 1 en 7.

Wilt u diepvriesproducten in het vriesgedeelte bewaren, zet dan 
de temperatuurregelaar tussen 4 en 7. In het vriesvak wordt dan 
een temperatuur van -18 °C of lager bereikt. 

Apparaat in- en uitschakelen
Wij adviseren u om de binnenruimte van het apparaat te reinigen 
voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder Reinigen).

Inschakelen
Stekker in het stopcontact steken - het 
apparaat is ingeschakeld. 

Uitschakelen
Trek de stekker uit het stopcontact  
of draai de temperatuurregelaar  
naar 0. 

Belangrijke aanwijzing
In de stand 0 van de temperatuurregelaar is het koelsys-
teem buiten bedrijf, maar is het apparaat niet volledig van 
het net gescheiden. 

Voor het reinigen moet het apparaat in elk geval van het net 
worden losgekoppeld. 

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering 
in de meterkast uit!

Opstellen
•	De	plaatsingsruimte	van	uw	apparaat	moet	volgens	de	norm	
EN	378	pro	8	g	koelmiddelmassa	R	600a	1	kubieke	m	bezitten	
zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen 
ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van 
het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid 
koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van 
het apparaat.

•	Het	apparaat	alleen	in	ingebouwde	toe-
stand in gebruik nemen.

•	Ventilatieopeningen resp. -roos-
ters niet afdekken. 

Binnenverlichting
Gloeilamp tot max. 15 watt, fitting E14 
gebruiken. 

De aangegeven spanning op de gloeilamp 
moet met de aangegeven spanning op het 
typeplaatje overeenkomen. 

De positie van het typeplaatje is te vinden 
in het hoofdstuk Beschrijving van het 
apparaat.

Gloeilamp vervangen
Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de 
zekering in de meterkast uit.

•	 Steek	uw	vingers	in	het	af-
dekkapje, druk het voorste 
gedeelte omhoog en trek 
het afdekkapje er naar de 
zijkant af. 

•	De	gloeilamp	vervangen.	

•	 Schuif	het	afdekkapje	er	weer	op	en	laat	het	vastklikken.

Elektrische aansluiting
Het apparaat uitsluitend met wisselstroom gebruiken.

De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. 
De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Be-
schrijving van het apparaat.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn.
De	uitschakelstroom	van	de	zekering	moet	tussen	10	A	en	16	A	
liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat 
bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een ver-
lengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Energie sparen
- Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatie-

openingen resp. -roosters niet afdekken.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een 

fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandig-

heden b.v. de omgevingstemperatuur.
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Zet de levensmiddelen soort bij soort.
-	 Alle	levensmiddelen	goed	verpakt	en	afgedekt	opslaan.	Rijp-

vorming wordt vermeden.
-	 Warme	gerechten	inleggen:	eerst	laten	afkoelen	tot	kamertem-

peratuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.
-	 Wanneer	het	apparaat	een	dikke	rijplaag	heeft:	apparaat	ont-

dooien.
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Opbergvakken in de deur verplaatsen
- Druk het opbergvak omhoog (1) en 

neem het naar voren weg. Zet het in de 
omgekeerde volgorde op de gewenste 
hoogte terug (2).

- Desgewenst kunt u de flessenhouder 
F verschuiven om te voorkomen dat 
de flessen bij het openen/sluiten van 
de deur kantelen.

Uitvoering

Desgewenst kunt u de draagplateaus 
verplaatsen.

De glasplaat omhoogheffen, de uitspa-
ring over het oplegvlak trekken en hoger 
of dieper inzetten. 

Flessendraagrooster
(afhankelijk van uitvoering)

Met het flessendraagrooster 
creëert u extra ruimte voor het 
koelen van dranken.

De halve glasplaten bieden plaats voor hoge dozen. De bijge-
voegde draagrails, afb. 1, op de gewenste hoogte rechts en links 
op de oplegnoppen steken.

De glasplaten 1/2 overeenkomstig afb. 2 inschuiven. De glas-
plaat 2 met aanslagrand moet achteraan liggen!

Als u plaats voor hoge dozen nodig heeft, moet u gewoonweg 
de voorste halve glasplaat voorzichtig onder de achterste plaat 
schuiven, afb. 2.

Afb. 1 Afb. 2

NL
Koelen
Indelingsvoorbeeld
➊ Boter, kaas, eieren
➋ Conservenblikken, tubes
➌ Flessen  
➍ Diepvriesproducten/ijsblokjes
➎ Vlees, worst, zuivelproducten
➏ Gebak, kant-en-klare maaltij-

den, dranken
➐ Fruit, groente, sla

Opmerkingen
•	 Bewaar	vloeistoffen	en	 levens-

middelen die snel geur of smaak 
afgeven of aannemen altijd in een 
gesloten koelkastdoos of afge-
dekt. Bewaar sterke alcoholica 
uitsluitend in een goed gesloten, 
rechtop staande fles.

•	 Fruit,	groente	en	sla	kunt	u	onverpakt	in	de	groenteladen	be-
waren.

•	 Als	verpakkingsmateriaal	zijn	recyclebare	kunststof,	metalen,	
aluminium en glazen verpakkingen geschikt. 
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Invriescapaciteit
Op het typeplaatje Invriesca-
paciteit vindt u hoeveel kilo 
verse levensmiddelen u binnen 
24 uur mag invriezen. 

De invriescapaciteit is afhan-
kelijk van het model en de kli-
maatklasse van het apparaat.

Invriezen
•	 Zet	de	 temperatuurregelaar	op	

een gemiddelde tot koude stand 
(6-7).	

•	 24	uur	wachten.

•	 Leg	de	verse	levensmiddelen	erin.

•	Ongeveer	24	uur	nadat	ze	erin	gelegd	zijn,	zijn	de	verse	levens-
middelen door en door bevroren.

- Zet de temperatuurregelaar weer in de gewenste stand.

Voor het invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen, tot 
1 kg per dag, hoeft u de hierboven beschreven procedure niet 
te gebruiken.

Bij het bewaren van diepvriesproducten (reeds ingevroren le-
vensmiddelen) kan de vriesruimte onmiddellijk volledig worden 
gevuld. De temperatuurregelaar hoeft niet in een andere stand 
te worden gezet.

Opmerking
De temperatuur van de lucht in het vak (gemeten met een ther-
mometer of andere meetapparatuur) kan schommelen.

Aanwijzingen voor het invriezen
•	 Verpak	 levensmiddelen	die	u	zelf	 invriest	altijd	 in	afgemeten	

porties. Om deze porties meteen door en door te laten bevrie-
zen, doet u er goed aan de volgende maximale hoeveelheden 
per	portie	aan	te	houden:	fruit,	groente:	max.	1	kg,	vlees:	max.	
2,5 kg.

•	 Als	verpakkingsmateriaal	zijn	geschikt:	diepvrieszakjes,	voor	
hergebruik geschikte dozen van kunststof of metaal (bijv. alu-
minium).

•	 Breng	in	te	vriezen	levensmiddelen	niet	in	contact	met	reeds	
ingevroren producten. Leg uitsluitend droge verpakkingen in 
het apparaat zodat ze niet aan elkaar kunnen vastvriezen.

•	Noteer	altijd	datum	en	inhoud	op	de	verpakkingen.	Houd	u	aan	
de maximale houdbaarheid.

•	 Vries	geen	flessen	en	pakken	met	koolzuurhoudende	dranken	
in aangezien deze kunnen exploderen. 

•	Ontdooien:	Haal	steeds	slechts	zoveel	levensmiddelen	uit	het	
apparaat als u direct nodig hebt. Verwerk eenmaal ontdooide 
levensmiddelen zo snel mogelijk tot een gerecht.

Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt 
ontdooien:
– in de heteluchtoven
– in de magnetron
– bij kamertemperatuur
–	in	de	koelkast:	de	warmte	die	voor	het	ontdooien	nodig	is,	wordt	

aan de overige producten in de koelkast onttrokken.

Ontdooien

Koelgedeelte
Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Het vrijkomende water 
stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdam-
pingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door 
de vrijkomende warmte van de compressor.

Vriesgedeelte
In het vriesvak ontstaat na geruime tijd een dikkere laag rijp of ijs. 
Hierdoor stijgt het energieverbruik. Ontdooi daarom regelmatig.

•	 Schakel	 het	 apparaat	 uit	 om	het	 te	 laten	ontdooien:	 trek	 de	
stekker uit het stopcontact of draai de temperatuurregelaar 
naar "0".

•	Wikkel	de	 levensmiddelen	 in	oude	kranten	of	een	deken	en	
bewaar ze op een koele plaats.

•	 Plaats	een	pan	met	heet	 -	niet	kokend	-	water	op	een	vries-
plaat,  om het apparaat sneller te laten ontdooien.

•	 Laat	de	deur	van	het	apparaat	tijdens	het	ontdooien	open	staan.	
Neem	het	laatste	restje	dooiwater	met	een	doek	op	en	maak	
het apparaat vervolgens schoon. 

Gebruik voor het ontdooien geen mechanische 
of andere hulpmiddelen tenzij deze door de 
fabrikant worden aanbevolen.

Vriesvak
In het vriesvak kunt u bij een temperatuur 
van	 -18	 °C	en	 lager	diepvriesproducten	
en ingevroren levensmiddelen meerdere 
maanden bewaren, ijsblokjes maken en 
verse levensmiddelen invriezen. 

IJsblokjes maken
•	 IJsblokjeshouder	met	water	vullen.	

•	 IJsblokjeshouder	in	het	apparaat	zetten	
en laten bevriezen.

• Vervorm de houder enigszins om de ijsblokjes eruit te laten 
springen of houd hem even onder stromend water.
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Reinigen
Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit 
het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen 
eruit schroeven resp. laten aanspringen.

•	Reinig	 de	 binnenkant	 en	 de	 delen	 van	 het	 interieur	 van	 het	
apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is 
toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen 
of producten die zand of zuren bevatten.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
Gevaar voor beschadiging en verwonding. 
•	 Let	erop	dat	er	geen	water	in	de	elektrische	delen	dringt.

•	Maak	alles	goed	droog	met	een	doek.	

•	Reinig	de	dooiwater-afvoer-
opening in de koelruimte met 
een spits hulpmiddel, bijv. 
een wattenstaafje. 

•	 Beschadig	 of	 verwijder	 het	
typeplaatje aan de binnen-
kant	van	het	apparaat	nooit:	
het is belangrijk voor onze 
technische dienst.

Buiten werking stellen
Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel 
het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zeke-
ringen in de meterkast eruit. 

Reinig	 het	 apparaat	 en	 laat	 de	 apparaatdeur	 open	 staan	 om	
geurvorming te voorkomen. 

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheids-
bepalingen	en	de	EG-richtlijnen	2004/108/EG	en	2006/95/EG.

NL

Inbouwmaten (mm)
Lijn de ombouwkast met een waterpas en winkelhaak uit. Breng 
indien nodig onderlegblokjes aan. De legborden en zijwanden 
moeten haaks op elkaar staan.

Storingen
De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen.

•	Het	apparaat	werkt	niet.	Controleer:
– of het apparaat is ingeschakeld;
– of de stekker goed in het stopcontact zit;
– of de zekering in de meterkast nog goed is.

•	Het	apparaat	maakt	te	veel	lawaai.	Controleer:
– of het apparaat stabiel staat;
– of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende 

aggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd er rekening 
mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te 
vermijden zijn.

•	De	temperatuur	is	niet	laag	genoeg.	Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Tempera-

tuur instellen");
– of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
–  of de ventilatie in orde is;
–  of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem,	 indien	 geen	 van	 de	
bovengenoemde oorzaken 
van toepassing zijn en u de 
storing niet zelf verhelpen 
kunt, contact op met de dichtst-
bijzijnde technische dienst 
van de leverancier van het 
apparaat. Geef de volgende 
gegevens op het typeplaatje 
door:	 de	 typeaanduiding	1, 
het servicenummer 2en apparaatnummer 3. 

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Be-
schrijving van het apparaat.
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Draairichting deur verandern

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2.

3.
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Inbouwen in de ombouwkast
NL

Aanslagplaat vastschroeven. 

Schroeven	 3,9	 x	 9,5	 in	 het	
bijgevoegde zakje. 

De meesleepwinkelhaken aan 
de deuren schroeven. 

Schroeven	3,5	x	9,5	in	het	bij-
gevoegde zakje.

Apparaat in de nis duwen. 
De bovenste aanslagplaat 
moet de ombouwkast aan-
raken. 

De zijdelingse schroefdraad-
bussen uitdraaien tot een 
spleet	 van	 3	 mm	 tussen	 het	
apparaat en de ombouwkast 
voorhanden is. 

Met de onderste schroefdraadbussen de 
hoogte van het apparaat instellen.

Afdekprofiel inzetten (indien 
nodig inkorten). 
Het apparaat bovenaan door 
de aanslagplaat met schroeven 
4 x 14 bevestigen.
Het apparaat zijdelings met 
schroeven	 4	 x	 36	 door	 de	
schroefdraadbussen beves-
tigen.

Het	apparaat	onderaan	met	schroeven	4	x	36	
door de schroefdraadbussen bevestigen.

Alle openingen in de deurhou-
ders met stopjes (bijgevoegd 
zakje) sluiten.

De apparaatdeuren helemaal 
openen.
De geleiders in de meesleepwin-
kelhaken schuiven.
Afstand a = wanddikte van de 
ombouwkast	+	1	mm.
De geleider met 2 schroeven 
4 x 14 vastschroeven. Bij geslo-
ten deur mag deze de ombouw-
kast niet aanraken.

Torx	30

Apparaat- en meubeldeuren sluiten.

Wanneer het meubelscharnier met 
de deur van het apparaat in botsing 
komt, moeten de meubelscharnieren 
ingesteld of het apparaat er dieper 
ingeschoven worden. 

Daartoe zijn in de bovenste aanslag-
plaat sleufgaten voorhanden.


