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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 – 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, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
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.
De informatie staat 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 verwondingen of schade die
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voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
• 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.

• Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het
apparaat laden en lossen op voorwaarde dat ze goed
zijn geïnstrueerd.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met
zware en complexe beperkingen, indien ze duidelijk
zijn geïnstrueerd.

• Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en

onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.

• Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.

1.2 Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke

en soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,

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

andere woonomgevingen.
• Neem de volgende instructies in acht om besmetting

van voedsel te voorkomen:
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– open de deur niet gedurende lange perioden;
– reinig regelmatig oppervlakken die in contact

kunnen komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;

– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in
de koelkast, zodat het niet in contact komt met of
druppelt op andere levensmiddelen.

• WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.

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

• WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.

• WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.

• Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat
te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

• Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om
te voorkomen dat er schimmel in het apparaat
ontstaat.

• Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen
met een ontvlambaar 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.
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie

WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd

apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u

het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.

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

• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. 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.

• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.

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

• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.

• 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.

WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.

• 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.

• 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.

 Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas
met een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet

wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat
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tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.

• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.

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

• 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.

2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.

• Met betrekking tot de lamp(en) in dit
product en reservelampen die
afzonderlijk worden verkocht: Deze
lampen zijn bedoeld om bestand te
zijn tegen extreme fysieke
omstandigheden in huishoudelijke
apparaten, zoals temperatuur,
trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld
om informatie te geven over de
operationele status van het apparaat.
Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in
andere toepassingen en zijn niet
geschikt voor verlichting in
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 Service
• Neem contact op met de erkende

servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.

• Houd er rekening mee dat
zelfreparatie of niet-professionele
reparatie gevolgen kan hebben voor
de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.

• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.

• Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.

2.7 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. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatie-
instructiedocument om uw
apparaat te installeren.

WAARSCHUWING!
Zet het apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.

3.1 Afmetingen

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

W3

D
3

111,63°

Totale afmetingen ¹

H1 mm 819

W1 mm 596

D1 mm 547

¹ de hoogte, breedte en diepte van het
apparaat zijn exclusief de handgreep en
pootjes

Benodigde ruimte tijdens gebruik ²

H2 mm 820

W2 mm 596

D2 mm 550

² de hoogte, breedte en diepte van het
apparaat inclusief de handgreep, plus de
ruimte die nodig is voor vrije circulatie
van de koellucht

Totale benodigde ruimte in gebruik ³

H2 mm 820

W3 mm 777

D3 mm 1120

³ de hoogte, breedte en diepte van het
apparaat inclusief de handgreep, plus de
ruimte die nodig is voor vrije circulatie
van de koellucht, plus de ruimte die
nodig is om de deur te openen tot de
minimale hoek waarbij de volledige
inhoud kan worden uitgenomen.

3.2 Locatie
Installeer het apparaat niet in de buurt
van een warmtebron (oven, kachels,
radiatoren, fornuizen of kookplaten) of op
een plek met direct zonlicht om de beste
functionaliteit van het apparaat te
garanderen. Zorg ervoor dat lucht vrij
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kan circuleren rond de achterkant van de
kast.
Dit apparaat moet in een droge, goed
geventileerde positie binnenshuis
worden geïnstalleerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een omgevingstemperatuur variërend
van 10°C tot 38°C.

De juiste werking van het
apparaat kan enkel
gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd.

Als u twijfels hebt over waar
het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper,
de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.

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

3.3 Elektrische aansluiting
• 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.

3.4 Ventilatievereisten
LET OP!
Het apparaat moet worden
geïnstalleerd volgens de
installatie-instructies om de
vereiste ventilatie te
garanderen.

3.5 Omkeerbaarheid van de
deur
Raadpleeg het afzonderlijke document
met instructies voor installatie en
omdraaien van de deur.

LET OP!
Bedek tijdens iedere fase
van het omdraaien van de
deur de vloer met een
duurzaam materiaal om
krassen te voorkomen.

4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het

stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop op een

gemiddelde stand.

4.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.

4.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld. U kunt echter zelf een
temperatuur in het apparaat instellen.
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,
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• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar

rechtsom om een lagere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.

2. Draai de temperatuurregelaar
linksom om een hogere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.

5. DAGELIJKS GEBRUIK
LET OP!
Dit koelapparaat is niet
geschikt voor het invriezen
van levensmiddelen.

5.1 Het plaatsen van de
deurschappen
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog

totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

Het model is voorzien van een
variabel bewaarvak dat naar de
zijkant kan worden geschoven.

5.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.

Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.

6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Tips voor
energiebesparing
• Het meest efficiënte gebruik van

energie is verzekerd in de configuratie
met de lades in het onderste deel van
het apparaat en met de rekken

gelijkmatig verdeeld. De positie van
de deurbakken heeft geen invloed op
het energieverbruik.

• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan noodzakelijk.

• Stel de temperatuur niet te hoog in
om energie te besparen, tenzij de
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kenmerken van het voedsel dit
vereisen.

• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de temperatuurregeling op een
lage temperatuur staat en het
apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aanstaan
waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een hogere
temperatuur, om automatisch
ontdooien mogelijk te maken en zo
energie te besparen.

• Zorg voor een goede ventilatie. Dek
de ventilatieroosters of -gaten niet af.

6.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• De middentemperatuurinstelling zorgt

voor een goede conservering van
vers voedsel.
Een hogere temperatuurinstelling in
het apparaat kan leiden tot een
kortere houdbaarheid van voedsel.

• Bedek het voedsel met een
verpakking om de versheid en het
aroma te behouden.

• Gebruik altijd gesloten containers
voor vloeistoffen en voor voedsel, om
smaken of geuren in het vak te
voorkomen.

• Om kruisbesmetting tussen gekookt
en rauw voedsel te voorkomen,
bedekt u het gekookte voedsel en
scheidt u het van het rauwe.

• Het wordt aanbevolen om het voedsel
in de koelkast te ontdooien.

• Plaats geen warm voedsel in het
apparaat. Zorg ervoor dat het is

afgekoeld bij kamertemperatuur
voordat u het in het apparaat plaatst.

• Om voedselverspilling te voorkomen
moet de nieuwe voorraad voedsel
altijd achter de oude worden
geplaatst.

6.3 Tips voor het koelen van
voedsel
• Het vak voor vers voedsel is het vak

met de markering (op het typeplaatje)
met  .

• Vlees (alle soorten): verpakken in
geschikt materiaal en op de glazen
plaat leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.

• Groente en fruit: grondig reinigen (het
zand verwijderen) en in een speciale
lade (groentelade) bewaren.

• Het is raadzaam om exotische
vruchten zoals bananen, mango’s,
papaja’s, etc. niet in de koelkast te
bewaren.

• Groenten zoals tomaten,
aardappelen, uien en knoflook mogen
niet in de koelkast worden bewaard.

• Boter en kaas: in een luchtdicht bakje
leggen of in aluminiumfolie of plastic
zakjes wikkelen, om zoveel mogelijk
lucht uit te sluiten.

• Flessen: afsluiten met een dop en op
de flessenplank van de deur plaatsen
of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.

• Raadpleeg altijd de
houdbaarheidsdatum van de
producten, om te weten hoelang ze
bewaard kunnen worden.

7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

7.1 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.
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LET OP!
De toebehoren en
onderdelen van het apparaat
zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.

7.2 Periodieke reiniging
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
ervan te verzekeren dat ze schoon
en vrij van resten zijn.

3. Afspoelen en goed afdrogen.

7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt tijdens normaal gebruik
automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. 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 onder de groentela
regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik hiervoor de buisreiniger die werd
meegeleverd met het apparaat.

7.4 Het reinigen van de
luchtkanalen
1. Verwijder de plint (A) en daarna het

ventilatierooster (B).

C AB

2. Reinig het ventilatierooster.
3. Trek het luchtplaatje (C) er

voorzichtig uit, controleer of er geen
dooiwater is achtergebleven.

4. Maak het onderste deel van het
apparaat schoon met een stofzuiger.

7.5 Periode 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 open staan om

onaangename luchtjes te
voorkomen.
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8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

8.1 Wat te doen als ...

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat werkt niet. Het apparaat werd uitge‐
schakeld.

Schakel het apparaat in.

 De stekker zit niet goed in
het stopcontact.

Steek de stekker goed in het
stopcontact.

 Er staat geen spanning op
het stopcontact.

Sluit het apparaat aan op
een ander stopcontact.
Neem contact op met een
erkend elektrotechnisch in‐
stallateur.

Het apparaat is lawaaiig. Het apparaat staat niet sta‐
biel.

Controleer of het apparaat
stabiel staat.

De compressor werkt voort‐
durend.

De temperatuur is verkeerd
ingesteld.

Zie 'Bedieningspaneel'.

 Er werden veel voedingspro‐
ducten in een keer opgebor‐
gen.

Wacht een paar uur en con‐
troleer dan de temperatuur
opnieuw.

 De temperatuur in de ruimte
is te hoog.

Zie 'Installeren'.

 De temperatuur van de voe‐
dingsproducten in het appa‐
raat was te hoog.

Laat voedingsproducten af‐
koelen tot kamertemperatuur
voordat u ze opbergt.

 De deur is niet goed geslo‐
ten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is niet goed gemon‐
teerd of dekt het ventilatier‐
ooster af.

Het apparaat staat niet wa‐
terpas.

Raadpleeg de montage-in‐
structies.

Deur gaat moeilijk open. U probeerde de deur direct
nadat u die sloot opnieuw te
openen.

Wacht even met de deur
openen nadat u die hebt ge‐
sloten.

De verlichting werkt niet. De stand-bystand van de
verlichting is ingeschakeld.

Sluit en open de deur.

De lamp is defect. Zie 'De lamp vervangen'.

www.aeg.com12



Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er is te veel bevroren rijp en
ijs.

De deur is niet goed geslo‐
ten.

Zie 'De deur sluiten'.

 Het deurrubber is vervormd
of vuil.

Zie 'De deur sluiten'.

 De voedingsproducten is
niet goed verpakt.

Verpak de voedingsproduc‐
ten beter.

 De temperatuur is verkeerd
ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.

 Apparaat is volledig geladen
en is ingesteld op de laagste
temperatuur.

Stel een hogere temperatuur
in. Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.

 De ingestelde temperatuur in
het apparaat is te laag en de
omgevingstemperatuur is te
hoog.

Stel een hogere temperatuur
in. Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.

Er stroomt water over de
achterwand van de koelkast.

Tijdens automatisch ontdooi‐
en smelt rijp op de achter‐
wand.

Dit is normaal.

Er condenseert teveel water
op de achterwand van de
koelkast.

De deur werd te vaak geo‐
pend.

Open de deur alleen als het
nodig is.

 De deur is niet volledig ge‐
sloten.

Zorg ervoor dat de deur vol‐
ledig gesloten is.

 Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.

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

Er stroomt water in de koel‐
kast.

Opgeborgen voedingspro‐
ducten voorkomen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.

Zorg ervoor dat voedings‐
producten de achterwand
niet raken.

 De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

Er stroomt water op de vloer. De smeltwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamp‐
schaal onder het apparaat.

Sluit de smeltwaterafvoer
aan de verdampschaal.

De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/te hoog.

De temperatuur is niet cor‐
rect ingesteld.

Stel een hogere/lagere tem‐
peratuur in.

 De deur is niet goed geslo‐
ten.

Zie 'De deur sluiten'.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

 De temperatuur van de voe‐
dingsproducten is te hoog.

Laat de voedingsproducten
afkoelen tot kamertempera‐
tuur voordat u ze opbergt.

 Er werden veel voedingspro‐
ducten in een keer opgebor‐
gen.

Berg minder voedingspro‐
ducten in een keer op.

 De deur werd vaak geopend. Open de deur alleen als dat
nodig is.

Er wordt geen koude lucht
gecirculeerd in het apparaat.

Zorg ervoor dat er koude
lucht in het apparaat circu‐
leert. Zie 'Nuttige aanwijzin‐
gen en tips'.

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

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

Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend
originele reserveonderdelen
te gebruiken.

Gebruik uitsluitend
ledlampen (E14-basis). Het
maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.

LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.

1. Verwijder de schroef met een
schroevendraaier van de afdekking
van het lampje.

2. Maak de afdekking van het lampje
los door deze in de richting van de
pijl te bewegen.

3. Vervang de kapotte gloeilamp door
een nieuwe lamp met dezelfde
kenmerken dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten.

4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.

5. Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.

6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.

Controleer of het lampje gaat
branden.

8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur

schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.

Raadpleeg 'Installatie-instructies'.
3. Vervang, indien nodig, de defecte

deurafdichtingen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
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9. GELUIDEN

SSSRRR!

CLICK!

HISSS!

BRRR!

BLUBB!

10. TECHNISCHE GEGEVENS
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat bij
het apparaat wordt geleverd,
biedt een internetkoppeling naar de
informatie gerelateerd aan de prestaties
van het apparaat in de EU-EPREL-
database. Bewaar het energielabel ter
referentie samen
met de gebruikershandleiding en alle
andere documenten die bij dit apparaat
worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde
informatie in EPREL te vinden via de
koppeling https://eprel.ec.europa.eu en
de modelnaam en het productnummer
die u vindt op het typeplaatje van het
apparaat.
Zie de koppeling www.theenergylabel.eu
voor gedetailleerde informatie over het
energielabel.

11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie
moet in overeenstemming zijn met EN
62552. De ventilatievoorschriften, de
afmetingen van de uitsparingen en de

minimale open afstanden aan de
achterzijde moeten voldoen aan de
voorschriften van deze
gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.
Neem contact op met de fabrikant voor
verdere informatie, inclusief laadplannen.
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12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier 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.
Visite nuestro sitio web para:

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

ESPAÑOL 17



resultado de una instalación o un uso incorrectos.
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.

• Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el
aparato siempre que hayan sido debidamente
instruidos.

• Este aparato puede ser utilizado por personas con
discapacidades muy extensas y complejas, siempre
que hayan sido instruidas adecuadamente.

• Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.

• 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 Seguridad general
• 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.
• Para evitar la contaminación alimentaria, respete las

siguientes instrucciones:
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– no abra la puerta durante largos periodos de
tiempo;

– limpie regularmente las superficies que pueden
entrar en contacto con los alimentos y los sistemas
de drenaje accesibles;

– guarde la carne y el pescado crudos en recipientes
adecuados en el frigorífico, de manera que no
estén en contacto con otros alimentos ni goteen
sobre ellos.

• ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.

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

• ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
• ADVERTENCIA: 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.

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

• Cuando el aparato esté vacío durante un largo
período, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y
deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle
moho en el interior del aparato.

• 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.
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación

ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.

• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato

dañado.
• No utilice el aparato antes de

instalarlo en la estructura empotrada
por motivos de seguridad.

• 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 exponga el aparato a la lluvia.
• No instale el aparato donde reciba luz

solar directa.
• No instale este aparato en áreas

excesivamente húmedas o frías.
• 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.

ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.

ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.

• 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.

• 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.

2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.

 El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de

este aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos

(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
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salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.

• 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 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.

2.4 Luces interiores
ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga
eléctrica.

• En cuanto a la(s) bombilla(s) de este
producto y las de repuesto vendidas
por separado: Estas bombillas están
destinadas a soportar condiciones
físicas extremas en los aparatos
domésticos, como la temperatura, la
vibración, la humedad, o están
destinadas a señalar información
sobre el estado de funcionamiento del
aparato. No están destinadas a
utilizarse en otras aplicaciones y no
son adecuadas para la iluminación de
estancias domésticas.

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 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en

contacto con el centro de servicio
autorizado. Utilice solamente piezas
de recambio originales.

• Tenga en cuenta que la
autorreparación o la reparación no
profesional puede tener
consecuencias de seguridad y podría
anular la garantía.

• Las siguientes piezas de repuesto
estarán disponibles durante 7 años
después de que el modelo se haya
retirado: termostatos, sensores de
temperatura, placas de circuitos
impresos, fuentes de luz, manijas de
puertas, bisagras de puertas,
bandejas y cestas. Tenga en cuenta
que algunas de estas piezas de
recambio solo están disponibles para
los reparadores profesionales, y que
no todas las piezas de recambio son
relevantes para todos los modelos.

• Las juntas de las puertas estarán
disponibles durante 10 años después
de que el modelo se haya retirado.

2.7 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. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

ADVERTENCIA!
Consulte el documento de
instrucciones de instalación
para instalar su aparato.

ADVERTENCIA!
Fije el aparato de acuerdo
con las instrucciones de
instalación para evitar el
riesgo de inestabilidad.

3.1 Dimensiones

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

W3

D
3

111,63°

Dimensiones generales ¹

H1 mm 819

W1 mm 596

D1 mm 547

¹ la altura, anchura y profundidad del
aparato sin el mango y las patas

Espacio necesario en uso ²

H2 mm 820

W2 mm 596

D2 mm 550

² la altura, anchura y profundidad del
aparato, incluyendo la manija, más el
espacio necesario para la libre
circulación del aire de refrigeración

Espacio total necesario en uso ³

H2 mm 820

W3 mm 777

D3 mm 1120

³ la altura, anchura y profundidad del
aparato, incluido el mango, más el
espacio necesario para la libre
circulación del aire de refrigeración, más
el espacio necesario para permitir la
apertura de la puerta hasta el ángulo
mínimo que permita la extracción de
todo el equipo interno

3.2 Ubicación
Para garantizar el mejor funcionamiento
del aparato, no debe instalarlo en las
proximidades de la fuente de calor
(horno, estufas, radiadores, cocinas o
fogones) ni en un lugar con luz solar

www.aeg.com22



directa. Asegúrese de que el aire pueda
circular libremente alrededor de la parte
posterior del gabinete.
Este aparato debe instalarse en una
ubicación interior seca y bien ventilada.
Este aparato está destinado a ser
utilizado a una temperatura ambiente
que oscila entre 10°C y 38°C.

Solo se puede garantizar el
correcto funcionamiento del
aparato dentro del rango de
temperatura especificado.

Si tiene cualquier duda
respecto al lugar de
instalación del aparato,
consulte al vendedor, a
nuestro servicio de atención
al cliente o al servicio
técnico autorizado más
cercano.

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.

3.3 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.

3.4 Requisitos de ventilación
PRECAUCIÓN!
El aparato debe ser
instalado de acuerdo con las
instrucciones de instalación
para asegurar la ventilación
necesaria.

3.5 Cambio del sentido de
apertura de la puerta
Consulte el documento separado con
instrucciones de instalación y de
inversión de la puerta.

PRECAUCIÓN!
En todas las fases del
cambio de sentido de la
puerta, proteja la puerta de
arañazos con un material
resistente.

4. PANEL DE MANDOS
4.1 Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de

pared.
2. Gire el regulador de temperatura

hacia la derecha, a un ajuste
intermedio.

4.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".

4.3 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula
automáticamente. Sin embargo, puede
configurar la temperatura del aparato
usted mismo.
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,
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• ubicación del aparato.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
1. Gire el regulador de temperatura

hacia la derecha para obtener una
temperatura más baja en el aparato.

2. Gire el regulador de temperatura
hacia la izquierda para obtener una
temperatura más alta en el aparato.

5. USO DIARIO
PRECAUCIÓN!
Este aparato de enfriamiento
no es adecuado para
congelar alimentos.

5.1 Colocación de los
estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de
distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a diferentes
alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia

arriba hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea

necesario.

Este modelo cuenta con una caja de
almacenamiento variable que se
puede deslizar lateralmente.

5.2 Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.

No coloque el estante de
vidrio por encima del cajón
de verduras para no impedir
la correcta circulación del
aire.

6. CONSEJOS
6.1 Consejos para ahorrar
energía
• Se garantiza el consumo más

eficiente de energía en la
configuración con los cajones en la
parte inferior del aparato y los

estantes distribuidos uniformemente.
La posición de los contenedores de la
puerta no afecta al consumo de
energía.

• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
necesario.
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• No fije una temperatura demasiado
alta para ahorrar energía, a menos
que lo requieran las características
del alimento.

• Si la temperatura ambiente es
elevada y el control de temperatura
se ajusta a baja temperatura y el
aparato está totalmente cargado, el
compresor puede funcionar de
manera continua, provocando la
formación de escarcha o hielo en el
evaporador. En tal caso, ajuste el
control de temperatura hacia una
temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática
y ahorrar energía.

• Asegure una buena ventilación. No
cubra las rejillas o los orificios de
ventilación.

6.2 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
• El ajuste de temperatura medio

asegura una buena conservación de
los alimentos frescos.
Una temperatura más alta en el
interior del aparato puede reducir la
vida útil de los alimentos.

• Cubra el alimento con el envase para
preservar su frescura y aroma.

• Utilice siempre recipientes cerrados
para líquidos y para alimentos, para
evitar sabores u olores en el
compartimento.

• Para evitar la contaminación cruzada
entre alimentos cocidos y crudos,
cubra la comida cocinada y sepárela
de la cruda.

• Se recomienda descongelar los
alimentos dentro de la nevera.

• No coloque alimentos calientes dentro
del aparato. Asegúrese de que se

haya enfriado a temperatura ambiente
antes de introducirla.

• Para evitar el desperdicio de
alimentos, los alimentos más
recientes deben colocarse siempre
detrás de los viejos.

6.3 Consejos para la
refrigeración de alimentos
• El compartimento de alimentos

frescos es el marcado (en la placa de
características) con  .

• Carne (cualquier variedad): guárdela
en un envoltorio adecuado y
colóquela en el estante de vidrio,
sobre el cajón de las verduras.
Almacene la carne durante un
máximo de 1-2 días.

• Frutas y verduras: límpielas a fondo
(elimine la suciedad) y colóquelas en
un cajón especial (cajón para
verduras).

• Es aconsejable no guardar en el
frigorífico las frutas exóticas como
plátanos, mangos, papayas, etc.

• Las verduras como tomates, patatas,
cebollas y ajos no deben guardarse
en el frigorífico.

• Queso y mantequilla: colóquelo en un
recipiente hermético, o envuélvalo en
papel de aluminio o en bolsas de
polietileno para eliminar todo el aire
posible.

• Botellas: ciérrelas con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta o en el botellero (si
dispone de él).

• Consulte siempre la fecha de
caducidad de los productos para
saber cuánto tiempo debe
conservarlos.

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

7.1 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.
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PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.

PRECAUCIÓN!
Los accesorios y las piezas
del aparato no deben
lavarse en el lavavajillas.

7.2 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con

agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las

juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.

3. Aclare y seque a fondo.

7.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del compartimento
frigorífico durante el uso normal. 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 bajo el cajón de
verduras a fin de evitar que se desborde
y caiga sobre los alimentos del mismo.
Utilice para ello la varilla limpiadora
incluida con el aparato.

7.4 Limpieza de los canales
de aire
1. Retire el zócalo (A) y, a continuación,

la rejilla de ventilación (B).

C AB

2. Limpie la rejilla de ventilación.
3. Tire con cuidado del deflector de aire

(C), comprobando que no queda
agua de la descongelación.

4. Limpie la parte inferior del aparato
con una aspiradora.

7.5 Periodos sin
funcionamiento
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 abierta para evitar

olores desagradables.
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

8.1 Qué hacer si...

Problema Posible causa Solución

El aparato no funciona. El aparato está apagado. Encienda el aparato.

 El enchufe no está bien co‐
nectado a la toma de co‐
rriente.

Enchufe el aparato a la toma
de corriente correctamente.

 No hay tensión en la toma
de corriente.

Conecte otro aparato a la de
corriente. Póngase en con‐
tacto con un electricista cua‐
lificado.

El aparato hace ruido. El aparato no está bien apo‐
yado.

Compruebe que los soportes
del aparato están estables.

El compresor funciona conti‐
nuamente.

La temperatura se ha ajusta‐
do incorrectamente.

Consulte el capítulo "Panel
de control".

 Se han introducido muchos
alimentos al mismo tiempo.

Espere unas horas y vuelva
a comprobar la temperatura.

 La temperatura ambiente es
demasiado alta.

Consulte el capítulo "Instala‐
ción".

 Los alimentos introducidos
en el aparato estaban dema‐
siado calientes.

Deje que los alimentos se
enfríen a temperatura am‐
biente antes de guardarlos.

 La puerta no está bien cerra‐
da.

Consulte la sección "Cierre
de la puerta".

La puerta está mal alineada
o interfiere con la rejilla de
ventilación.

El aparato no está nivelado. Consulte las instrucciones
de instalación.

La puerta no se abre fácil‐
mente.

Ha intentado volver a abrir la
puerta inmediatamente des‐
pués de cerrarla.

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

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

Cierre y abra la puerta.

La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".

Hay demasiada escarcha y
hielo.

La puerta no está bien cerra‐
da.

Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
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Problema Posible causa Solución

 La junta de la puerta está
sucia o deformada.

Consulte la sección "Cierre
de la puerta".

 Los alimentos no están bien
envueltos.

Envuelva mejor los produc‐
tos.

 La temperatura se ha ajusta‐
do incorrectamente.

Consulte el capítulo "Panel
de control".

 El aparato está completa‐
mente cargado y ajustado a
la temperatura más baja.

Seleccione una temperatura
más alta. Consulte el capítu‐
lo "Panel de control".

 La temperatura ajustada en
el aparato es demasiado ba‐
ja y la temperatura ambiente
demasiado alta.

Seleccione una temperatura
más alta. Consulte el capítu‐
lo "Panel de control".

El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.

Durante el proceso de des‐
congelación automática, la
escarcha se derrite en la
placa posterior.

Es correcto.

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

La puerta se abre con dema‐
siada frecuencia.

Abra la puerta solo cuando
sea necesario.

 La puerta no se cierra com‐
pletamente.

Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamen‐
te.

 Los alimentos guardados no
están envueltos correcta‐
mente.

Envuelva los alimentos co‐
rrectamente antes de guar‐
darlos en el aparato.

El agua fluye por el interior
del frigorífico.

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

Asegúrese de que los ali‐
mentos no tocan la placa
posterior.

 La salida de agua está obs‐
truida.

Limpie la salida de agua.

El agua fluye por el suelo. La salida de agua de des‐
congelación no está conec‐
tada a la bandeja de evapo‐
ración situada debajo del
aparato.

Acople la salida de agua de
descongelación a la bandeja
de evaporación.

La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.

La temperatura no se ha
ajustado correctamente.

Seleccione una temperatura
más alta/más baja.

 La puerta no está bien cerra‐
da.

Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
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Problema Posible causa Solución

 La temperatura de los pro‐
ductos es demasiado alta.

Deje que la temperatura de
los alimentos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.

 Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.

Guarde menos alimentos al
mismo tiempo.

 La puerta se ha abierto con
frecuencia.

Abra la puerta sólo si es ne‐
cesario.

No hay circulación de aire
frío en el aparato.

Asegúrese de que el aire frío
circula libremente en el apa‐
rato. Consulte el capítulo
"Consejos".

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

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

Recomendamos
encarecidamente utilizar
solo piezas de repuesto
originales.

Utilice bombillas LED (rosca
E14) solamente. La potencia
máxima se indica en la
unidad de la bombilla.

PRECAUCIÓN!
Desenchufe el aparato de la
toma de corriente.

1. Con un destornillador, retire el tornillo
de la tapa de la bombilla.

2. Retire la tapa de la bombilla en el
sentido que indican las flechas.

3. Cambie la bombilla por otra de las
mismas características y diseñada
específicamente para
electrodomésticos.

4. Vuelva a colocar la tapa de la
bombilla.

5. Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.

6. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.

7. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.

8.3 Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.

Consulte las instrucciones de
instalación.

3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.
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9. RUIDOS

SSSRRR!

CLICK!

HISSS!

BRRR!

BLUBB!

10. DATOS TÉCNICOS
La información técnica se encuentra en
la placa de datos técnicos situada en el
interior del aparato y en la etiqueta de
consumo energético.
El código QR de la etiqueta energética
suministrada con el aparato proporciona
un enlace web a la información
relacionada con el rendimiento del
aparato en la base de datos EPREL de
la UE. Guarde la etiqueta energética
como referencia junto con el manual de
usuario y todos los demás documentos
que se proporcionan con este aparato.

También puede encontrar la misma
información en EPREL accediendo
desde el enlace https://
eprel.ec.europa.eu e introduciendo el
nombre del modelo y el número de
producto que se encuentran en la placa
de datos técnicos del aparato.
Consulte el enlace 
www.theenergylabel.eu para obtener
información detallada sobre la etiqueta
energética.

11. INFORMACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE
PRUEBAS

La instalación y la preparación del
aparato para cualquier verificación de
EcoDiseño deberá cumplir con EN
62552. Los requisitos de ventilación, las

dimensiones de los huecos y las
distancias mínimas traseras serán los
indicados en el Capítulo 3 de este
Manual de Usuario. Por favor, póngase
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en contacto con el fabricante para
cualquier otra información adicional,
incluyendo los planos de carga.

12. 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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