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VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
 Algemene informatie en tips
 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
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Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8

jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet

worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en

gooi het op passende wijze weg.

1.2 Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of

gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,

kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en

andere woonomgevingen
• Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van

obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.

• Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,

tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat

te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte

doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
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Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.

• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.

• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.

• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.

• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.

• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.

• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).

• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.

• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.

• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of wijnkelders.

• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.

2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
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• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.

• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.

• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.

• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.

• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.

• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.

• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.

• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.

• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.

• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.

2.4 Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit

apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke
ruimten.

2.5 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af

en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen

dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
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3. BEDIENINGSPANEEL

1

2

3

4

1 Temperatuurschaal

2 pictogram voor ECO-modus

3 FROSTMATIC-pictogram

4 Temperatuurtoets

3.1 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk om het apparaat aan te zetten

op de temperatuurtoets totdat alle
ledlampjes gaan branden.

ECO mode wordt na circa 3 seconden
automatisch ingeschakeld.

3.2 Uitschakelen
1. Zet het apparaat uit door 3 seconden

de temperatuurtoets ingedrukt te
houden.

Alle ledlampjes zullen uitgaan.
2. Trek de stekker uit het stopcontact

om de stroomtoevoer naar het
apparaat af te sluiten.

3.3 Temperatuurregelaar
Druk op de temperatuurtoets om de
temperatuur te reguleren. Bij iedere druk
op de toets gaat de ingestelde
temperatuur met 1 stand omhoog en
gaat het overeenkomende ledlampje
branden. Druk herhaaldelijk op de
temperatuurknop tot de vereiste
temperatuur is geselecteerd. De
instelling wordt vastgezet.

De selectie loopt van +2°C
tot +8°C.
Koudste instelling: +2°C.
Warmste instelling: +8°C
Meest geschikte instelling:
ECO-modus (+3 tot +4°C).

Houd bij de instellingskeuze rekening
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:

• de kamertemperatuur
• de frequentie waarmee de deur

wordt geopend
• de hoeveelheid etenswaren die

wordt bewaard
• de plek van het apparaat.

3.4 Slaapmodus van het
display
Als er binnen 30 seconden geen
interactie met het apparaat is, schakelt
het display naar de slaapmodus. Alleen
het ledlampje dat overeenkomt met de
huidige ingestelde temperatuur brandt
zwak. Alle andere ledlampjes zijn uit.
Druk op de temperatuurtoets om deze
modus uit te schakelen.
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3.5 ECO-modus
In deze modus wordt de temperatuur
ingesteld tussen de +3 en +4°C.

Dit is de beste temperatuur
om voedsel correct te
bewaren bij een minimaal
energieverbruik.

Om de modus ECO in te schakelen drukt
u herhaaldelijk op de temperatuurknop
totdat het LED-lampje naast het
pictogram ECO gaat branden.

3.6 FROSTMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warme
etenswaren in het koelvak wilt opbergen
(bijvoorbeeld nadat u boodschappen
heeft gedaan) of de temperatuur in het
vriesvak snel laat dalen om verse
etenswaren snel in te vriezen, raden wij
aan de FROSTMATIC-functie in te
schakelen voor de juiste opslag van
etenswaren.

Druk voor het activeren van deze functie
de temperatuurtoets herhaaldelijk in
totdat het ledlampje naast het
FROSTMATIC-pictogram gaat branden.
Ook gaat het ledlampje dat
overeenkomt met +2°C branden.

Deze functie stopt
automatisch na 52 uur. Als
de functie uitschakelt, is de
voorgaande
temperatuurinstelling
hersteld.

U kunt deze functie op elk
moment uitschakelen door
op de temperatuurtoets te
drukken en een nieuwe
temperatuur in te stellen.

Deze functie hoort zowel bij
het koel- en vriesvak.

4. DAGELIJKS GEBRUIK

4.1 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.

Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.

Plaats het verse in te vriezen voedsel het
onderste vak.

De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje, een etiket
dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.

Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.

Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").

In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.

4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld.

Als er grote hoeveelheden voedsel
bewaard moeten worden, dient u alle
laden en korven uit het apparaat te
verwijderen en het voedsel op het glazen
schap te zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
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In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is)

4.3 Voedsel bewaren in een
koelvak
Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.

Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrij omheen kan circuleren.

Bewaar het voedsel op alle schappen
met een afstand van minstens 20 mm van

de achterwand en minstens 15 mm van
de deur.

4.4 DYNAMICAIR
Met de DYNAMICAIR-functie worden
etenswaren snel gekoeld en wordt de
temperatuur in het koelvak gelijkmatiger
behouden. Het wordt aangeraden de
functie DYNAMICAIR in te schakelen als
de kamertemperatuur hoger dan 25° C
is.

Om het DYNAMICAIR-apparaat in te
schakelen drukt u op de knop die erop
zit.
Het groene lampje gaat aan.

Als u het apparaat
uitschakelt, vergeet dan niet
ook de ventilator uit te
zetten door nogmaals op de
knop te drukken.
Het groene lampje gaat uit.

5. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.

LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.

5.2 Periodieke reiniging

LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.

LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.

LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.

Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:

1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.

2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
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ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.

3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.

4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.

5.3 Ontdooien
Uw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel. Dit
komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een
automatisch aangedreven ventilator. Het
dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om

te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.

5.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle

toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om

onaangename luchtjes te
voorkomen.

6. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

6.1 Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.

Controleer of het apparaat
stabiel staat.

Het lampje werkt niet. Het lampje staat in de
stand-by-stand.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet. Het lampje is stuk. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.

De compressor werkt conti-
nu.

De temperatuur is niet
goed ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Be-
diening/bedieningspaneel'.

 Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.

Wacht een paar uur en contro-
leer dan nogmaals de tempe-
ratuur.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

 De omgevingstemperatuur
is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de kli-
maatklasse.

 Het voedsel dat in het ap-
paraat werd geplaatst, was
te warm.

Laat voedsel afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u het
opslaat.

De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.

Raadpleeg de "functie
FROSTMATIC".

De compressor start niet
onmiddellijk na het drukken
op FROSTMATIC of na het
veranderen van de tempe-
ratuur.

Dit is normaal, er is geen
storing.

De compressor start na een
korte tijd.

Er loopt water in de koel-
kast.

De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

Producten verhinderen dat
het water in de waterop-
vangbak loopt.

Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.

Er ligt water op de vloer. De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdam-
perbak boven de compres-
sor.

Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.

De temperatuur kan niet
worden ingesteld.

De functie FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingescha-
keld.

Schakel FROSTMATIC or
COOLMATIC handmatig uit,
of wacht tot de functie auto-
matisch reset om de tempera-
tuur in te stellen. Zie "FROST-
MATIC of COOLMATIC func-
tie".

De temperatuur in het ap-
paraat is te laag/hoog.

De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.

Stel een hogere/lagere tem-
peratuur in.

De temperatuur van het
voedsel is te hoog.

Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.

Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.

Conserveer minder producten
tegelijk.

De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.

Raadpleeg de "functie
FROSTMATIC".
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De zijpanelen van het appa-
raat worden warm.

Dit is een normale situatie
die wordt veroorzaakt door
de werking van de warmte-
wisselaar.

Zorg ervoor dat er bij een om-
gevingstemperatuur van bo-
ven de 38°C tussen ieder ap-
paraat en het omliggende
meubilair minstens een af-
stand van 30 mm wordt aange-
houden.

Er bevindt zich teveel con-
denswater op de achter-
wand van de koelkast.

De deur is te vaak geo-
pend.

Open de deur alleen als het
nodig is.

De deur is niet volledig ge-
sloten.

Zorg ervoor dat de deur volle-
dig gesloten is.

Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.

Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.

Deur gaat niet makkelijk
open.

U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.

Wacht een paar seconden tus-
sen het sluiten en weer ope-
nen van de deur.

Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.

6.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LED-
binnenlampje dat een lange levensduur
heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.

7. MONTAGE

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

7.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:

Klimaat-
klasse

Omgevingstemperatuur

SN +10°C tot + 32°C

N +16°C tot + 32°C

ST +16°C tot + 38°C

T +16°C tot + 43°C
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7.2 Locatie

Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te
halen. De stekker moet
daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk
zijn.

Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van het keukenkastje. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand
tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het
apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten. Met de verstelbare
pootjes onderop de kast zorgt u ervoor
dat het apparaat waterpas staat.
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0
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LET OP!
Om een goede werking te
garanderen bij
omgevingstemperaturen van
meer dan 38°C raden we aan
om een afstand van 30 mm
rond de zijkanten van het
apparaat te handhaven.

7.3 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand

kan bereikt worden met de twee
afstelbare voetjes die aan de voorkant en
onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.

7.4 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat

het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG-
richtlijnen.

7.5 Omkeerbaarheid van de
deur
Als u de openingsrichting van de deur
wenst te wijzigen, neemt u contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw
kosten veranderen.
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8. TECHNISCHE GEGEVENS

In hoogte 1850 mm

Breedte 595 mm

Diepte 647 mm

Maximale bewaartijd bij
stroomuitval

18 u

Spanning 230 – 240 V

Frequentie 50 Hz

De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.

9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
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PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice

Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.

 Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
 Información general y consejos
 Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

1.  INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
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Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años

en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.

• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato

no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
• Mantenga todo el material de embalaje fuera del

alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.

1.2 Instrucciones generales de seguridad
• Este aparato está concebido para utilizarse en

aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en

tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros

entornos de tipo residencial
• Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de

ventilación del alojamiento del aparato o de la
estructura empotrada.

• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.

• No dañe el circuito del refrigerante.
• No utilice dispositivos eléctricos dentro de los

compartimientos para alimentos del aparato, salvo si
son del tipo recomendado por el fabricante.

• No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
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• Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.

• No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.

• Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.

• Retire todo el embalaje y los
pasadores de transporte.

• No instale ni utilice un aparato
dañado.

• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.

• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.

• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.

• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.

• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.

• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.

• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.

• No coloque este aparato en lugares
demasiado húmedos o fríos, como
anexos a una construcción, garajes o
bodegas.

• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.

2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.

• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de

la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.

• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.

• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.

• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.

• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.

• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
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2.3 Uso

ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.

• No cambie las especificaciones de
este aparato.

• El utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya
autorizado su utilización

• Tenga cuidado para no dañar el
circuito de refrigerante. Contiene
isobutano (R600a), un gas natural con
alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.

• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.

• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.

• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.

• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.

• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.

• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.

• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.

• No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.

• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.

2.4 Luz interna
• El tipo de bombilla de este aparato

no es apto para iluminar la casa.

2.5 Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.

• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.

• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.

• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.

2.6 Desecho

ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.

• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y

deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los

niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.

• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.

• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.

• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
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3. PANEL DE CONTROL

1

2

3

4

1 Escala de temperatura

2 Icono de modo ECO

3 Icono FROSTMATIC

4 Tecla de temperatura

3.1 Encendido
1. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Para encender el aparato, toque la

tecla de temperatura hasta que se
enciendan todos los indicadores
LED.

ECO mode se activa automáticamente
después de unos 3 segundos.

3.2 Apagado
1. Para apagar el aparato, pulse la tecla

de temperatura durante 3 segundos.
Todos los indicadores LED se apagan.
2. Para desconectar el aparato de la

alimentación eléctrica, retire el
enchufe de la toma de corriente.

3.3 Regulación de la
temperatura
Para regular la temperatura, pulse la
tecla de temperatura. Cada vez que se
pulsa la tecla, la temperatura ajustada se
desplaza 1 posición y el indicador LED
correspondiente se ilumina. Pulse la tecla
de temperatura varias veces hasta que se
seleccione la temperatura deseada. El
ajuste se fija.

La selección es progresiva y
oscila de +2°C a +8°C.
Ajuste más frío: +2°C.
Ajuste más cálido: +8°C
Ajuste más adecuado: Modo
ECO (+3 a +4°C).

El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:

• temperatura ambiente
• frecuencia de apertura de la

puerta
• cantidad de alimentos guardados
• ubicación del aparato.

3.4 Modo de suspensión de la
pantalla
Después de 30 segundos sin interacción
con el aparato, la pantalla pasa al modo
de suspensión. Solo se ilumina
ligeramente el indicador LED
correspondiente a la temperatura
ajustada. Todos los demás indicadores
LED están apagados. Para desactivar
este modo, pulse la tecla de
temperatura.
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3.5 Modo ECO
En este modo, la temperatura se ajusta
entre +3 y +4°C.

Esta es la mejor temperatura
para asegurar una buena
conservación de los
alimentos con el mínimo de
consumo eléctrico.

Para activar el modo ECO, pulse varias
veces la tecla de temperatura hasta que
se ilumine el indicador LED, junto al
icono de modo ECO.

3.6 Función FROSTMATIC
Si debe introducir una gran cantidad de
alimentos templados en el
compartimento frigorífico (por ejemplo
después de hacer la compra) o necesita
reducir rápidamente la temperatura del
congelador para congelar alimentos, le
recomendamos que active la función
FROSTMATIC para almacenar
correctamente los alimentos.

Para activar esta función, pulse la tecla
de temperatura varias veces hasta que se
ilumine el indicador LED situado junto al
icono FROSTMATIC . También se
ilumina el indicador LED
correspondiente a +2°C.

La función se detiene
automáticamente después
de 52 horas. Cuando se
desactiva la función, se
recupera el ajuste de
temperatura anterior.

Puede desactivar esta
función en cualquier
momento pulsando la tecla
de temperatura para elegir
un nuevo ajuste de
temperatura.

Esta función corresponde
tanto al compartimento
frigorífico como al
congelador.

4. USO DIARIO

4.1 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.

Coloque los alimentos que vaya a
congelar en el compartimento inferior.

La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.

El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.

Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, vuelva a ajustar la

temperatura adecuada (consulte
"Función FROSTMATIC").

En esa situación, la
temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por
debajo de 0°C. En ese caso,
sitúe el regulador de
temperatura en un ajuste
menos frío.

4.2 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con la función FROSTMATIC
encendida antes de colocar aproductos
en el compartimento.

Si se va a guardar una gran cantidad de
alimentos, retire todos los cajones del
aparato y coloque los alimentos en los
estantes de cristal para obtener los
mejores resultados.
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En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, si la
interrupción ha durado más
que el valor indicado en la
tabla de características
técnicas bajo la
especificación "Tiempo de
elevación", los alimentos
descongelados deberán
consumirse cuanto antes o
cocinarse de inmediato, y
luego volverse a congelar
(después de que se hayan
enfriado).

4.3 Almacenamiento de
comida en el compartimento
frigorífico
Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.

Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.

Mantenga los alimentos en todos los
estantes a un mínimo de 20 mm de la
pared posterior y a 15 mm de la puerta.

4.4 DYNAMICAIR
La función DYNAMICAIR permite enfriar
los alimentos con rapidez y mantener
una temperatura más uniforme dentro
del compartimento. Se recomienda
activar la función DYNAMICAIR cuando
la temperatura ambiente supera los
25°C.

Para activar el dispositivo DYNAMICAIR,
pulse la tecla.
Se enciende la luz verde.

Cuando apague el aparato,
recuerde apagar el
ventilador pulsando de
nuevo la tecla.
Se apaga la luz verde.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

5.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.

PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.

5.2 Limpieza periódica

PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del armario.

PRECAUCIÓN!
Tenga cuidado para no
dañar el sistema de
refrigeración.

PRECAUCIÓN!
Al mover el frigorífico,
levántelo por el borde
frontal para no arañar el
suelo.

El equipo debe limpiarse de forma
regular:

1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
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2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos;

3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el

condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Esa operación mejorará el
rendimiento del aparato y reducirá el
consumo eléctrico.

5.3 Descongelar
Este aparato no forma escarcha. Esto
significa que, durante el funcionamiento,
no se forma escarcha ni en las paredes
internas del aparato ni sobre los
alimentos. La ausencia de escarcha se
debe a la continua circulación del aire
frío en el interior del compartimento
impulsado por un ventilador controlado
automáticamente. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el
motor compresor, desde donde se
evapora.

Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de

descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.

5.4 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:

1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.

2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los

accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas

para que no se produzcan olores
desagradables.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

6.1 Qué hacer si...

Problema Posible causa Solución

El aparato hace ruido. El aparato no está bien
apoyado en el suelo.

Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.

La bombilla no funciona. La bombilla está en modo
de espera.

Cierre y abra la puerta.

La bombilla no funciona. La bombilla es defectuosa. Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.

El compresor funciona con-
tinuamente.

La temperatura está ajusta-
da incorrectamente.

Consulte el capítulo "Funcio-
namiento"/"Panel de control".
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Problema Posible causa Solución

 Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.

Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.

 La temperatura ambiente
es demasiado alta.

Consulte la tabla de clase cli-
mática en la placa de caracte-
rísticas.

 Los alimentos introducidos
en el aparato estaban de-
masiado calientes.

Deje que los alimentos se en-
fríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.

La función FROSTMATIC
está activada.

Consulte la sección “Función
FROSTMATIC”.

El compresor no se pone en
marcha inmediatamente
después de pulsar FROST-
MATIC o tras cambiar la
temperatura.

Esto es normal y no signifi-
ca que exista un error.

El compresor se pone en mar-
cha al cabo de un rato.

El agua fluye por el interior
del frigorífico.

La salida de agua está obs-
truida.

Limpie la salida de agua.

Los productos impiden que
el agua fluya al colector de
agua.

Asegúrese de que los alimen-
tos no entran en contacto con
la placa posterior.

Hay agua en el suelo. El agua de la descongela-
ción no fluye hacia la ban-
deja de evaporación situa-
da sobre el compresor.

Fije la salida de agua de des-
congelación a la bandeja de
evaporación.

No es posible ajustar la
temperatura.

La función FROSTMATIC o
COOLMATIC está activada.

Apague manualmente la fun-
ción FROSTMATIC o COOL-
MATIC, o espere hasta que se
restablezca automáticamente
antes de ajustar la temperatu-
ra. Consulte "Función FROST-
MATIC o COOLMATIC".

La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.

El regulador de temperatu-
ra no se ha ajustado correc-
tamente.

Seleccione una temperatura
más alta o baja.

La temperatura de los pro-
ductos es demasiado alta.

Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlo.

Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.

Guarde menos productos al
mismo tiempo.
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Problema Posible causa Solución

La función FROSTMATIC
está activada.

Consulte la sección “Función
FROSTMATIC”.

Los paneles laterales del
aparato están calientes.

Es un estado normal causa-
do por el funcionamiento
del intercambiador de ca-
lor.

Asegúrese de que haya al me-
nos un espacio de 30 mm en-
tre cada lado del aparato y los
muebles que lo rodean cuan-
do la temperatura ambiente
supere los 38°C.

Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.

La puerta se abre con de-
masiada frecuencia.

Abra la puerta solo cuando
sea necesario.

La puerta no se cierra com-
pletamente.

Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamente.

Los alimentos guardados
no están envueltos correc-
tamente.

Envuelva los alimentos correc-
tamente antes de guardarlos
en el aparato.

La puerta no se abre fácil-
mente.

Ha intentado volver a abrir
la puerta inmediatamente
después de cerrarla.

Espere unos segundos entre
el cierre y la reapertura de la
puerta.

Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.

6.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.

El dispositivo de iluminación solo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.

7. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

7.1 Colocación
El aparato se puede instalar en un lugar
interior seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato:

Clase
climáti-
ca

Temperatura ambiente

SN +10°C a + 32°C

N +16°C a + 32°C

ST +16°C a + 38°C

T +16°C a + 43°C
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7.2 Ubicación

Puede que en algún
momento sea necesario
desenchufar el aparato de la
toma de corriente; por lo
que el enchufe debe quedar
accesible tras la instalación
del aparato.

Instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del armario. Para
garantizar el mejor rendimiento, si el
aparato se coloca debajo de un mueble
de cocina colgado en la pared, deje una
distancia mínima de 100 mm entre la
parte superior del aparato y el mueble
de pared. Sin embargo, no conviene
colocar el aparato debajo de muebles de
pared. Una o más patas ajustables en la
base del armario garantizan que el
aparato se mantiene nivelado.
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PRECAUCIÓN!
Para garantizar el correcto
funcionamiento a una
temperatura ambiente
superior a 38ºC, se
recomienda dejar una
separación de 30 mm entre
los laterales del aparato y
cualquier mueble que esté
alrededor.

7.3 Nivelación
Al colocar el aparato compruebe que
queda nivelado. Esto se puede
conseguir utilizando las dos patas
ajustables de la parte inferior delantera.

7.4 Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,

compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.

• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional

• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.

• Este aparato cumple las directivas
CEE.

7.5 Cambio del sentido de
apertura de la puerta
Para cambiar el sentido de apertura de la
puerta, póngase en contacto con el
servicio técnico más próximo. El personal
del centro de servicio técnico cambiará
el sentido de apertura de las puertas con
gastos a su cargo.
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8. DATOS TÉCNICOS

Alto 1850 mm

Ancho 595 mm

Fondo 647 mm

Tiempo de elevación 18 h

Voltaje 230 - 240 V

Frecuencia 50 Hz

La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.

9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos

marcados con el símbolo  junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.

*
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