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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
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.
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1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat 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 mag niet worden uitgevoerd

door kinderen zonder toezicht.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van

kinderen.

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.
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• Gebruik geen waterstralen of 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.

• 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.

• Gebruik alleen drinkwater indien het apparaat is
voorzien van een ijsmaker of een waterdispenser.

• Sluit het apparaat alleen aan op de
drinkwatervoorziening.

• De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 1 bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen

beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die

zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen

van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.

• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.

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

• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.

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

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

• 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.

• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
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• Gebruik altijd een correct
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.

• 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.

NEDERLANDS 5



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

3. BEDIENING

3.1 Bedieningspaneel

Mode

OK

1 32 54

1 Temperatuurknop

2 ON/OFF-toets

3 Weergave

4 OK-toets

5 Mode-toets

3.2 Weergave

 Alarmlampje

 ON/OFF-indicatielampje

Als de functie FROSTMATIC
aan is, knippert dit
indicatielampje.

 Lampje negatieve temperatuur

 Temperatuurweergave

 Timerfunctie

 ChildLock-functie

 FROSTMATIC-functie

 DrinksChill-functie

 EcoMode-functie

De lijst van functies toont
alle mogelijke opties.
Afhankelijk van de
individuele specificaties van
de apparaten kan het aantal
pictogrammen op het
display verschillen.

3.3 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.

1. Als het display niet worden verlicht,
druk dan op de toets ON/OFF.
Zodra het apparaat ingeschakeld is,
staat het in de alarmmodus.

De temperatuur knippert en er klinkt een
zoemer.
2. Druk om de zoemer uit te schakelen

op de knop OK. (zie ook het
gedeelte over "Alarm hoge
temperatuur")

Het pictogram  knippert en het

indicatielampje  toont de hoogste
temperatuur die bereikt is.
Kies voor een juiste opslag van het
voedsel de functie EcoMode, deze
garandeert dat de volgende temperatuur
van -18°C wordt ingesteld.
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Wacht tot de temperatuur in
het vak -18 °C bereikt heeft,
voordat u levensmiddelen in
het vriesvak plaatst.

Zie "Temperatuuregeling" om een
andere temperatuur te kiezen.

3.4 Uitschakelen
Druk om het apparaat uit te zetten
langer dan 1 seconde op de knop ON/
OFF.
Er wordt een aftelling van 3 -2 -1
weergegeven.

WAARSCHUWING!
Plaats geen voorwerpen op
het bedieningspaneel
aangezien hierdoor de
vriezer kan worden
uitgeschakeld.
Voor een langere levensduur
van het apparaat dient u de
vriezer niet binnen 10
minuten in- en uit te
schakelen.

3.5 Temperatuurregelaar
U kunt een temperatuur tussen de -15°C
en -24°C instellen. We raden u aan de
temperatuur in te stellen op -18°C. Op
deze temperatuur wordt het voedsel
goed ingevroren en geconserveerd.

1. Druk op de instelknop voor de
temperatuur zodat de huidige
temperatuurinstelling op het display
knippert.

2. Druk weer op de temperatuurknop
om de temperatuur te wijzigen.

3. Druk op de toets OK om te
bevestigen.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.

Als het apparaat een lange periode
buiten gebruik is geweest, is het niet
nodig de temperatuur opnieuw in te
stellen omdat deze wordt opgeslagen.

3.6 Alarm bij hoge
temperatuur
Een stijging van de temperatuur in een
vak (bijvoorbeeld doordat de stroom is
uitgevallen) wordt aangegeven door:

• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur

• het geluid van de zoemer.
Mogelijke oorzaken van alarm:

• Grote hoeveelheid vers voedsel
aangebracht.

• Het deksel is lang open geweest.
• Een andere systeemstoring (zie

"Problemen oplossen").

Druk op de toets OK om het alarm te
resetten.
De zoemer gaat uit.
De hoogste temperatuur die in het vak is
bereikt wordt gedurende enkele

seconden getoond in de weergave .
Vervolgens wordt de ingestelde
temperatuur weer getoond.

Het indicatielampje alarm blijft
knipperen totdat de normale
omstandigheden zijn hersteld.

3.7 FROSTMATIC-functie
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en voor het
voor een lange periode bewaren van
ingevroren en diepgevroren voedsel.

Leg het voedsel in de vriezer na een
voorkoelingsperiode van 24 uur.

Het invriesproces duurt 24 uur. Plaats
gedurende deze periode niet nog meer
voedsel in de vriezer. De maximale
hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden, is vermeld op
het serienummerplaatje.

1. Om de functie FROSTMATIC te
activeren, drukt u op de toets Mode
(indien nodig meerdere malen) tot
het bijbehorende pictogram

verschijnt .
2. U moet deze keuze binnen enkele

seconden bevestigen door op toets
OK te drukken.

U hoort de zoemer en  blijft staan op
het display.
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Deze functie stopt automatisch na 52
uur.

De functie kan te allen tijde worden
uitgeschakeld door op knop Mode te
drukken tot het bijbehorende pictogram
gaat knippere en vervolgens de knop
OK.

3.8 ChildLock-functie
1. De Kinderslot-functie wordt

geactiveerd door op toets Mode te
drukken (meerdere keren indien
nodig).

Het bijbehorende pictogram 
verschijnt.
2. U moet deze keuze binnen enkele

seconden bevestigen door op toets
OK te drukken.

De zoemer klinkt en het pictogram blijft
verlicht. Zolang deze functie is
ingeschakeld kan er geen enkele
handeling verricht worden met behulp
van de toetsen.
De functie kan te allen tijde worden
uitgeschakeld door op knop Mode te
drukken tot het bijbehorende pictogram
gaat knippere en vervolgens de knop
OK.

3.9 DrinksChill-functie
De DrinksChill-functie moet gebruikt
worden als veiligheidswaarschuwing
wanneer u flessen in het vriesvak plaatst.

1. Inschakelen door op de toets Mode
te drukken (indien nodig meerdere
malen) tot het bijbehorende

pictogram verschijnt .
2. U moet deze keuze binnen enkele

seconden bevestigen door op toets
OK te drukken.

De zoemer klinkt en het pictogram 
verschijnt.
3. Druk op de toets voor de

temperatuurregeling om de waarde

van de timer te wijzigen van de
standaard 30 minuten.
De timer kan gewijzigd worden van 1
tot 90 min.

Na afloop van de ingestelde tijd
verschijnen de volgende indicaties:

• op de weergave  knippert het

symbool ;

• het pictogram  knippert;

• het pictogram  knippert;
• er klinkt een geluidssignaal totdat de

toets OK wordt ingedrukt.
Vergeet op dit punt niet de flessen uit de
vriesruimte te halen

De functie kan te allen tijde worden
uitgeschakeld door op knop Mode te
drukken tot het bijbehorende pictogram
gaat knippere en vervolgens de knop
OK.

3.10 EcoMode-functie
In deze omstandigheden wordt de
gekozen temperatuur automatisch
ingesteld (- 18 °C), in de beste
omstandigheden om voedsel te
bewaren.

1. De EcoMode-functie wordt
ingeschakeld door op de toets Mode
te drukken (indien nodig meerdere
keren) of door de temperatuur in te
stellen op -18°C.

Het bijbehorende pictogram 
verschijnt.
2. U moet deze keuze binnen enkele

seconden bevestigen door een paar
seconden op toets OK te drukken.

De zoemer klinkt en het pictogram blijft
verlicht.
Het is mogelijk om de functie op elk
moment uit te schakelen door de
ingestelde temperatuur in het vak te
veranderen.

4. HET EERSTE GEBRUIK

4.1 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.
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LET OP!
Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.

5. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

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

De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje. 1)

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

5.2 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 op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.

LET OP!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).

5.3 Het openen en sluiten van
het deksel

LET OP!
Trek nooit met grote kracht
aan het handvat

Omdat het deksel is uitgerust met een
strak sluitende afsluiting, is het niet
gemakkelijk om hem direct na het sluiten
opnieuw te openen (door het vacuüm
dat aan de binnenkant wordt gevormd)
Wacht een paar minuten voordat u het
apparaat weer opent

De vacuümklep zal u helpen om het
deksel te openen

5.4 Veiligheidsslot

De vriezer is uitgerust met een speciaal
slot om per ongeluk afsluiten te
vermijden Het slot is zodanig ontworpen
dat u de sleutel alleen kunt omdraaien
en zo het deksel af kunt sluiten als u de
sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt

1. Steek om de vriezer te vergrendelen
de sleutel voorzichtig in het slot en
draai de sleutel rechtsom richting het

symbool .
2. Steek om de vriezer te openen de

sleutel voorzichtig in het slot en draai
de sleutel linksom richting het

symbool .

Reservesleutels zijn
verkrijgbaar bij de
plaatselijke klantenservice

1) Raadpleeg “Technische gegevens
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WAARSCHUWING!
Houd de sleutels uit de
buurt van kinderen.
Zorg ervoor dat u de sleutel
uit het slot haalt voordat u
een oud apparaat afvoert

5.5 Opslagmanden
Hang de manden aan de bovenrand van
de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer
(B). Draai de handvaten voor deze twee
posities zoals getoond in de afbeelding
en zet ze vast

A B

De onderstaande afbeeldingen tonen
hoeveel manden in de verschillende
vriezermodellen kunnen worden
geplaatst

De manden schuiven in elkaar

230

200

946 1061 1201

1336 1611

U kunt extra manden kopen bij uw
plaatselijke klantenservice

5.6 Snelvriesmandje
Dit mandje is bedoeld om snel in te
vriezen.

LET OP!
Het mandje beschermt het
Frost Free-systeem en
bevordert de werking door
een goede ventilatie en
moet daarom op de plaats
blijven die wordt afgebeeld
en nooit worden verwijderd.

5.7 IJsblokjes maken

WAARSCHUWING!
Gebruik geen scherpe of
puntige voorwerpen om de
ijsblokjesmaker los te
maken.

1. Houd de ijsblokjesmaker vertikaal en
vul met water tot de afgebeelde
max. aanduiding (A).

A

B

2. Afsluiten met de dop (B) en in de
houder van de ijsblokjesmaker
schuiven bovenin de vriezer.

3. Draai de ijsblokjesmaker of houd
deze gedurende een paar seconden
onder de kraan om de ijsblokjes los
te maken.
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6. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

6.1 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het
invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:

• De maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden, is
vermeld op het typeplaatje.

• Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe.

• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.

• Bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig
worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft.

• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn.

• Leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt.

• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout

zorgt dat het voedsel minder lang in
de vriezer goed blijft.

• Water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt,
kan het aan de huid vastvriezen.

• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.

6.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u

• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;

• het deksel niet vaak te openen of
langer open te laten dan strikt
noodzakelijk

• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

7.1 Periodieke reiniging

LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.

Gebruik geen
schoonmaakmiddelen,
schuurmiddelen, sterk
geparfumeerde
schoonmaakproducten of
boenwas om de binnenkant
van het apparaat schoon te
maken
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
Het is niet nodig om het
compressorgedeelte schoon
te maken

1. Schakel het apparaat uit.
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2. Maak het apparaat en toebehoren
regelmatig schoon met warm water
en neutrale zeep
Maak de afsluiting van het deksel
voorzichtig schoon

3. Verwijder de ventilatiebodem.
4. Maak het apparaat volledig droog
5. Plaats de ventilatiebodem terug.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Zet het apparaat aan.

7.2 De vriezer ontdooien

LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen gereedschappen
om rijp af te schrapen omdat
u hiermee het apparaat kunt
beschadigen. Gebruik geen
mechanische of andere
middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die
door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 10-15 mm
bereikt heeft.

De hoeveelheid rijp op de wanden van
het apparaat wordt vergroot door de
hoge mate van vocht in de
buitenomgeving en als het voedsel niet
goed is verpakt.

Het beste moment om de vriezer te
ontdooien is wanneer deze geen of
weinig voedsel bevat.

1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,

wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.

3. Laat het deksel open, haal de dop
van de ontdooiwaterafvoer en vang
al het dooiwater op in een bak

4. Na afloop van het ontdooien de
binnenkant grondig droog maken en
de dop terugzetten.

5. Zet het apparaat aan.
6. Zet de thermostaatknop op de

maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.

7. Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.

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

1. Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.

2. Haal al het voedsel eruit
3. Maak het apparaat en alle

toebehoren schoon
4. Laat het deksel open om

onaangename geurtjes te
voorkomen

Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.

8. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
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8.1 Wat moet u doen als…

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgescha-
keld.

Zet het apparaat aan.

 De stekker zit niet goed in
het stopcontact.

Steek de stekker goed in het
stopcontact.

 Er staat geen spanning op
het stopcontact.

Sluit aan op een ander stop-
contact. Neem contact op
met een gekwalificeerd elek-
tricien.

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

Controleer of het apparaat
stabiel staat.

Er is een hoorbaar of zicht-
baar alarm.

De kist is kortgeleden aan-
gezet of de temperatuur in
het apparaat is nog steeds
te hoog.

Zie "Alarm hoge tempera-
tuur" en neem contact op
met de dichtstbijzijnde klan-
tenservice als het probleem
blijft bestaan.

Stroomindicatielampje knip-
pert.

Er is een fout opgetreden in
de temperatuurmeting of
het apparaat werkt niet go-
ed.

Neem contact op met de
service-afdeling.

De deksel sluit niet volledig. De deksel wordt geblok-
keerd door voedselverpak-
kingen.

Rangschik de verpakkingen
op de juiste wijze, zie de
sticker in het apparaat.

De deksel gaat moeilijk
open.

De pakkingen van de deksel
zijn vies of plakkerig.

Maak de pakkingen van de
deksel schoon.

De klep is geblokkeerd. Controleer de klep.

Het lampje werkt niet. Het lampje is stuk. Zie 'Het lampje vervangen'.

De compressor werkt con-
tinu.

De temperatuur is goed in-
gesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.

 Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.

Wacht een paar uur en con-
troleer dan nogmaals de
temperatuur.

 De omgevingstemperatuur
is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.

 Het voedsel dat in het appa-
raat werd geplaatst, was te
warm.

Laat voedsel afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u
het opslaat.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

 De deksel is niet goed
gesloten.

Controleer of de deksel go-
ed sluit en dat de pakkingen
onbeschadigd en schoon
zijn.

De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC
functie".

De compressor start niet on-
middellijk na het drukken op
FROSTMATIC of na het ve-
randeren van de tempera-
tuur.

Dit is normaal, er is geen
storing.

De compressor start na
enige tijd.

De temperatuur kan niet
worden ingesteld.

De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC
functie".

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

De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.

Stel een hogere/lagere tem-
peratuur in.

 De deksel is niet goed
gesloten.

Raadpleeg 'Openen en sluit-
en van deksel'.

 De temperatuur van het
product is te hoog.

Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voor-
dat u het opbergt.

 Er worden veel producten
tegelijk bewaard.

Bewaar minder producten
tegelijk.

 De deksel is te vaak geo-
pend.

Open de deksel alleen als
het nodig is.

De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC
functie".

 In te vriezen producten zijn
te dicht bij elkaar geplaatst.

Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa-
raat aanwezig is.

8.2 Klantenservice
Als het apparaat nog steeds niet naar
behoren werkt na uitvoeren van de
bovenstaande controles, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde
erkende klantenservice.

Om snel geholpen te kunnen worden is
het van belang dat u het model en
serienummer van uw apparaat
doorgeeft. Deze kunt u vinden op het
garantiebewijs of op het typeplaatje aan
de rechterkant aan de buitenkant van het
apparaat.

8.3 Het lampje vervangen

WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van
het lampje op het moment
van vervangen niet Laat de
vriezer niet werken als de
afdekking van het lampje
beschadigd is of ontbreekt.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Vervang het kapotte lampje door een

nieuw lampje met hetzelfde
vermogen dat speciaal bedoeld is
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voor huishoudelijke apparaten (het
maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).

3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Open het deksel Controleer of het

lampje gaat branden.

9. MONTAGE

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

9.1 Opstelling

LET OP!
Wanneer u een oud
apparaat met een slot of een
vergrendeling op het deksel
afvoert, moet u ervoor
zorgen dat dit onklaar wordt
gemaakt om te voorkomen
dat kleine kinderen erin
opgesloten raken

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

Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen
hebt m.b.t. de
montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de
dealer, uw klantenservice of
de dichtstbijzijnde
technische dienst

De stekker van het apparaat
moet na installatie
toegankelijk zijn

9.2 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.
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• Dit apparaat voldoet aan de EEG-
richtlijnen.

9.3 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.

1. Plaats de vriezer in horizontale
positie op een stevig oppervlak De

kist moet op alle vier de voetjes
staan

2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de achterwand 5 cm is

3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de zijkanten 5 cm is

10. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

BRRR!HISSS!

CL
IC
K!

BL
UB
B! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK! CLICK!SSSRRR! SSSRRR!

BRRR! BRRR!HISSS! HISSS!
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BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

11. TECHNISCHE INFORMATIE

11.1 Technische gegevens

   

Hoogte mm 876

Breedte mm 1611

Diepte mm 667,5

Maximale bewaartijd bij stroomuitval Uur 52

Spanning Volt 230 - 240

Frequentie Hz 50

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

12. 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

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.
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1.  INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las
instrucciones junto con el aparato para futuras
consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico 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 el mantenimiento no podrán realizarlas

niños sin supervisión.
• Mantenga los materiales de embalaje fuera del

alcance de los niños.

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.

ESPAÑOL 19



• 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.

• 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.

• Si el aparato está equipado con sistema de
fabricación de hielo o dispensador de agua, rellénelos
únicamente con agua potable.

• Si el aparato requiere una conexión de agua,
conéctelo solo a un suministro de agua potable.

• La presión de entrada del agua (mínima y máxima)
debe oscilar entre 1 bares (0,1 MPa) y 10 bares (1 MPa)

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ADVERTENCIA!
Solo un electricista
cualificado puede instalar
este aparato.

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

dañado.
• Siga las instrucciones de instalación

suministradas con el aparato.
• El aparato es pesado, tenga cuidado

siempre cuando lo mueva. Utilice
siempre guantes de protección.

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

• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación

eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.

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

• La parte posterior del aparato se
debe colocar contra la pared.

• 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.
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2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.

• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que las

especificaciones eléctricas de la placa
coinciden con las del suministro
eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con
un electricista.

• 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 instalado el
aparato.

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

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.

ESPAÑOL 21



• 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.

3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Panel de control

Mode

OK

1 32 54

1 Tecla de regulación de la
temperatura

2 Tecla ON/OFF

3 Pantalla

4 Tecla OK

5 Tecla Mode

3.2 Pantalla

 Indicador de alarma

 Indicador ON/OFF

Cuando la función
FROSTMATIC está activada,
este indicador parpadea.

 Indicador de temperatura bajo cero

 Indicador de temperatura

 Función de temporizador

 Función ChildLock

 Función FROSTMATIC

 Función DrinksChill

 Función EcoMode

En la lista de funciones se
muestran todas las opciones
posibles. Según las
especificaciones individuales
de los aparatos, puede
variar el número de iconos
que aparecen en la pantalla.

3.3 Encendido
Enchufe el aparato a la toma de
corriente.

1. Si no se ilumina la pantalla, pulse la
tecla ON/OFF.
Al encender el aparato, se encuentra
en modo de alarma.

La temperatura parpadea y suena una
señal acústica.
2. Para desactivar la señal acústica,

pulse la tecla OK. (consulte también
la sección sobre "alarma por exceso
de temperatura")
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El icono  parpadea y el indicador 
muestra la temperatura más alta
alcanzada.
Para un almacenamiento correcto de los
alimentos, seleccione la función
EcoMode que garantiza la temperatura
de -18°C en el congelador.

Antes de introducir
alimentos en el congelador,
espere a que la temperatura
interior del mismo sea de
-18°C.

Si desea seleccionar otra temperatura
consulte la sección "Regulación de la
temperatura".

3.4 Apagado
Para apagar el aparato, pulse la tecla
ON/OFF durante más de 1 segundo.
Se muestra la cuenta atrás 3 -2 -1.

ADVERTENCIA!
No ponga objetos en el
panel de control, ya que
podrían apagar
accidentalmente el
congelador.
Para prolongar la vida útil
del aparato, no apague ni
encienda el congelador
durante 10 minutos.

3.5 Regulación de la
temperatura
La temperatura se puede regular entre
-15 °C y -24 °C. Se recomienda ajustar la
temperatura interna a unos -18 °C, que
es la temperatura idónea para una
congelación óptima y para la
conservación de alimentos congelados.

1. Pulse la tecla de regulación de
temperatura para que el ajuste de
temperatura actual parpadee en el
indicador.

2. Pulse la tecla de regulación de
temperatura de nuevo para cambiar
la temperatura.

3. Pulse la tecla OK para confirmar.
La temperatura programada se alcanza
en un plazo de 24 horas.

La temperatura se mantiene almacenada
en la memoria, por lo que no es
necesario regularla de nuevo después de
períodos largos sin usar el aparato.

3.6 Alarma de temperatura
alta
El aumento de la temperatura en uno de
los compartimentos (por ejemplo, a
causa de un fallo eléctrico) se indicará
mediante:

• indicadores de alarma y congelador
intermitentes;

• emisión de una señal acústica.
Causas posibles de alarma:

• se ha introducido una gran cantidad
de alimentos frescos;

• la tapa se ha dejado abierta durante
mucho tiempo;

• otro defecto del sistema (consulte la
sección "Solución de problemas").

Pulse la tecla OK para reiniciar la alarma.
La señal acústica se apaga.
La temperatura más alta alcanzada en el
compartimento aparece en el indicador

 durante algunos segundos. A
continuación, vuelve a mostrar la
temperatura programada.

El indicador de alarma sigue
parpadeando hasta que se restablecen
las condiciones normales.

3.7 Función FROSTMATIC
El compartimento congelador es
apropiado para el almacenamiento
prolongado de los alimentos que se
compran congelados y ultracongelados y
para la congelación doméstica de
alimentos frescos.

Introduzca los alimentos en el
congelador después de un tiempo de
enfriamiento de 24 horas.

El proceso de congelación tarda 24
horas. Durante este periodo, no
introduzca otros alimentos en el
congelador. La cantidad máxima de
alimentos que se pueden congelar en 24
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horas se indica en la placa del número
de serie.

1. Para activar la función FROSTMATIC,
pulse la tecla Mode (varias veces si es
necesario) hasta que aparezca el

icono correspondiente .
2. Confirme la selección pulsando en

pocos segundos la tecla OK.
Se emitirá una señal acústica y el icono

 permanecerá en la pantalla.
La función se detiene automáticamente
después de 52 horas.

Desactive la función en cualquier
momento pulsando la tecla Mode hasta
que comience a parpadear el icono
correspondiente, y luego la tecla OK.

3.8 Función ChildLock
1. La función Bloqueo de seguridad

para niños se activa pulsando la tecla
Mode (tantas veces como sea
necesario).

Aparece el icono correspondiente .
2. Confirme la selección pulsando en

pocos segundos la tecla OK.
Se emitirá una señal acústica y el icono
permanecerá activado. Mientras la
función esté activa, no tendrá efecto
ninguna posible acción sobre las teclas.
Si desea desactivar la función en
cualquier momento, pulse la tecla Mode
hasta que comience a parpadear el
icono correspondiente, y luego pulse la
tecla OK.

3.9 Función DrinksChill
Utilice la función DrinksChill como
advertencia de seguridad cuando
coloque botellas en el compartimento
congelador.

1. Se activa pulsando la tecla Mode
(varias veces si es necesario) hasta
que aparezca el icono

correspondiente .
2. Confirme la selección pulsando en

pocos segundos la tecla OK.

Sonará la señal acústica y aparece el

icono .
3. Pulse la tecla de regulación de

temperatura para cambiar el
temporizador del valor
predeterminado de 30 minutos.
El temporizador puede cambiarse de
1 a 90 minutos.

Al final del tiempo seleccionado
observaremos las siguientes
indicaciones:

• en el indicador  parpadea el

símbolo ;

• parpadea el icono ;

• parpadea el icono ;
• suena una señal acústica hasta que se

pulse la tecla OK.
Llegado este momento no olvide extraer
la bebida del compartimento
congelador.

Desactive la función en cualquier
momento pulsando la tecla Mode hasta
que comience a parpadear el icono
correspondiente, y luego la tecla OK.

3.10 Función EcoMode
Con esta función, las temperaturas se
ajustan automáticamente (-18°C),
ofreciendo las mejores condiciones para
almacenar los alimentos.

1. La función EcoMode se activa
pulsando la tecla Mode (tantas veces
como sea necesario) o ajustando la
temperatura a -18°C.

Aparece el icono correspondiente .
2. Debe confirmar la selección

pulsando en pocos segundos la tecla
OK.

Se emitirá una señal acústica y el icono
permanecerá activado.
Se puede desactivar la función en
cualquier momento cambiando la
temperatura seleccionada en el
compartimento.
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4. PRIMER USO

4.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, debe lavar 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 bien todo.

PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes ni
polvos abrasivos, ya que
podrían dañar el acabado.

5. USO DIARIO

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

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

La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características. 1)

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

5.2 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 un ajuste alto antes de
colocar los productos en el
compartimento.

PRECAUCIÓN!
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, y si
la interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo
"tiempo de elevación" de la
tabla de características
técnicas, será necesario
consumir cuanto antes los
alimentos descongelados o
cocinarlos de inmediato y
congelarlos de nuevo
(después de que se hayan
enfriado).

5.3 Apertura y cierre de la
tapa

PRECAUCIÓN!
No tire de la manilla
ejerciendo una fuerza
excesiva.

Dado que la tapa va provista de un cierre
sellante hermético, no es fácil abrirla de
nuevo inmediatamente después de
haberla cerrado (a causa del vacío que se
forma en el interior del aparato). Espere
unos minutos antes de volver a abrir el
aparato.

La válvula de vacío facilitará la apertura
de la tapa.

5.4 Cerradura de seguridad

1) Consulte "Datos técnicos"
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El congelador va equipado con una
cerradura especial que impide que
pueda quedarse bloqueado de forma
accidental. La cerradura está diseñada
de tal modo que sólo funciona después
de haber insertado la llave en la
cerradura y tras girarla para cerrar la
tapa.

1. Para bloquear el congelador,
introduzca suavemente la llave en la
cerradura y gírela a la derecha hacia

el símbolo .
2. Para abrir el congelador, introduzca

suavemente la llave en la cerradura y
gírela a la izquierda hacia el símbolo

.

Solicite al Centro de servicio
técnico las llaves de
repuesto que necesite.

ADVERTENCIA!
Mantenga las llaves fuera
del alcance de los niños.
Asegúrese de retirar la llave
de la cerradura antes de
deshacerse del aparato
antiguo.

5.5 Cestos de almacenamiento
Cuelgue los cestos del borde superior
del congelador (A) o colóquelos dentro
del mismo (B). Gire y fije las
empuñaduras para cada una de estas
dos posiciones según se indica en la
figura.

A B

Las figuras siguientes indican la cantidad
de cestos que pueden introducirse en
los distintos modelos de congelador.

Los cestos están diseñados para
acoplarse entre sí.

230

200

946 1061 1201

1336 1611

Solicite al Centro de servicio técnico los
cestos adicionales que precise.

5.6 Cesto de congelación
rápida
Este cesto tiene como fin la rápida
congelación de su contenido.

PRECAUCIÓN!
Este cesto tiene que
mantenerse en la posición
que se indica en la figura y
no cambiarse, dado que
protege el sistema
impidiendo la formación de
hielo, y ayuda a la
ventilación necesaria para el
buen funcionamiento.

5.7 Para hacer cubitos de hielo

ADVERTENCIA!
No utilice nunca útiles
afilados o con punta para
sacar el molde de los
cubitos.

1. Sostenga el molde de cubitos de
hielo en vertical y llénelo con agua
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hasta el máximo indicado por la línea
(A) que muestra la figura.

A

B

2. Ciérrelo con la tapa (B) y deslícelo en
el soporte de la parte superior del
congelador.

3. Para soltar los cubitos de hielo,
retuerza la bandeja o déjela bajo el
agua del grifo durante unos
segundos.

6. CONSEJOS

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

6.1 Consejos sobre la
congelación
Estos consejos son importantes para
poder aprovechar al máximo el proceso
de congelación:

• La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
indica en la placa de características.

• El proceso de congelación tarda 24
horas. No añada más alimentos para
congelar durante ese tiempo.

• Congele sólo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios.

• Prepare los alimentos en porciones
pequeñas para que se congelen de
manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente
solo las cantidades necesarias.

• Envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan
herméticamente cerrados.

• No permita que alimentos frescos y
sin congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados, así evitará
que aumente su temperatura.

• Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos; la sal reduce el

tiempo de almacenamiento de los
alimentos.

• El hielo que se consume
inmediatamente después de extraerlo
del congelador puede provocar
quemaduras por congelación en la
piel.

• Se recomienda etiquetar cada
paquete con la fecha de congelación
para controlar el tiempo de
almacenamiento.

6.2 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:

• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;

• procurar que los alimentos
congelados pasen de la tienda al
congelador en el menor tiempo
posible;

• evitar la apertura frecuente de la tapa
o dejarla abierta más tiempo del
estrictamente necesario.

• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo.

• No supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
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7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

7.1 Limpieza periódica

PRECAUCIÓN!
Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe
el aparato.

No utilice detergentes,
productos abrasivos,
productos de limpieza muy
perfumados ni ceras
abrillantadoras para limpiar
el interior del aparato.
Procure no dañar el sistema
de refrigeración.
No es necesario limpiar la
zona del compresor.

1. Apague el aparato.
2. Limpie periódicamente el aparato y

los accesorios con agua templada y
jabón neutro.
Limpie cuidadosamente el sello de la
tapa.

3. Extraiga el suelo de ventilación.
4. Seque a fondo el aparato.
5. Instale el suelo de ventilación.
6. Conecte el enchufe a la toma de

corriente.
7. Encienda el aparato.

7.2 Descongelación del
congelador

PRECAUCIÓN!
No utilice herramientas
metálicas afiladas para
retirar la escarcha; podría
dañar el aparato. No utilice
dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para
acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el
fabricante. El aumento de la
temperatura de los
paquetes de alimentos
congelados durante la
descongelación puede
acortar su tiempo de
almacenamiento.

Descongele el congelador sólo cuando
la capa de escarcha alcance un grosor de
unos 10 a 15 mm.

La cantidad de escarcha de las paredes
del aparato aumenta si la humedad
exterior es elevada y si los alimentos
congelados no están bien envueltos.

El mejor momento para descongelar el
aparato es cuando está vacío o tiene
pocos alimentos.

1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados,

envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.

3. Deje la tapa abierta, extraiga el
tapón de drenaje del agua de
descongelación y recoja el agua en
una bandeja.

4. Cuando finalice la descongelación,
seque bien el interior y vuelva a
colocar el tapón.

5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura

para obtener el máximo frío y haga
funcionar el aparato durante dos o
tres horas con dicho ajuste.

7. Vuelva a introducir los alimentos que
retiró previamente.
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7.3 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:

1. Apague el aparato y desconecte el
aparato de la toma eléctrica.

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

accesorios
4. Deje abierta la tapa para impedir la

formación de olores desagradables.

Si el armario va a
mantenerse en marcha,
procure que alguien lo vigile
de vez en cuando para que
los alimentos de su interior
no se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.

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 se apaga. Encienda el aparato.

 El aparato no está correcta-
mente enchufado a la toma
de corriente.

Enchufe el aparato correcta-
mente a la toma de cor-
riente.

 No hay tensión en la toma
de corriente.

Enchúfelo a otra toma de
corriente. Llame a un electri-
cista cualificado.

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

Compruebe que los sopo-
rtes del aparato descansan
sobre una superficie estable.

La alarma audible o visual
está activada.

El aparato se ha conectado
recientemente o la tempera-
tura del aparato sigue sien-
do demasiado alta.

Consulte "Alarma de tem-
peratura alta" y si el prob-
lema se vuelve a producir,
póngase en contacto con el
servicio técnico más cerca-
no.

La luz indicadora de alimen-
tación parpadea.

Se ha producido un error en
la medición de la tempera-
tura o el aparato no funciona
correctamente.

Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.

La tapa no cierra totalmente. Hay paquetes de alimentos
que impiden el ajuste de la
tapa.

Coloque los paquetes de ali-
mentos en la forma correcta;
consulte la etiqueta adheri-
da al aparato.
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Problema Posible causa Solución

Es difícil abrir la tapa. Las juntas de la tapa están
sucias o pegajosas.

Limpie las juntas de la tapa.

La válvula está bloqueada. Compruebe la válvula.

La bombilla no funciona. La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cam-
bio de la bombilla".

El compresor funciona con-
tinuamente.

La temperatura está ajustada
incorrectamente.

Consulte el capítulo de fun-
cionamiento.

 Se han introducido grandes
cantidades de alimentos
para congelar al mismo
tiempo.

Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.

 La temperatura ambiente es
demasiado alta.

Consulte la tabla de clase
climática en la placa de da-
tos técnicos.

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

Permita que los alimentos se
enfríen a temperatura ambi-
ente antes de almacenarlos.

 La tapa no se ha cerrado
correctamente.

Asegúrese de que la puerta
cierra correctamente y de
que la junta esté sin daños y
limpia.

La función FROSTMATIC es-
tá activada.

Consulte la sección “Fun-
ción FROSTMATIC”.

El compresor no se pone en
marcha inmediatamente de-
spués de pulsar FROSTMAT-
IC o tras cambiar la temper-
atura.

Esto es normal y no significa
que exista un error.

El compresor se pone en
marcha después de un cierto
tiempo.

No es posible ajustar la tem-
peratura.

La función FROSTMATIC es-
tá activada.

Consulte la sección “Fun-
ción FROSTMATIC”.

La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.

El regulador de temperatura
no se ha ajustado correcta-
mente.

Seleccione una temperatura
más alta o baja.

 La tapa no se ha cerrado
correctamente.

Consulte "Apertura y cierre
de la tapa".

 La temperatura de los pro-
ductos es demasiado alta.

Deje que la temperatura de
los alimentos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
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Problema Posible causa Solución

 Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.

Guarde menos productos al
mismo tiempo.

 La tapa se ha abierto con
frecuencia.

Abra la puerta solo si es nec-
esario.

La función FROSTMATIC es-
tá activada.

Consulte la sección “Fun-
ción FROSTMATIC”.

 Los productos para congelar
estaban demasiado cerca
unos de otros.

Compruebe que el aire frío
circula libremente en el
aparato.

8.2 Servicio técnico
Si después de las comprobaciones
anteriores el aparato no funciona
correctamente, póngase en contacto con
el centro de servicio autorizado más
cercano.

Para agilizar el servicio, anote el modelo
específico y el número de serie del
aparato y facilítelos al personal técnico.
Los números se encuentran en el
certificado de garantía o en la placa de
características situada en el costado
exterior derecho del aparato.

8.3 Cambio de la bombilla

ADVERTENCIA!
No retire la tapa de la
bombilla hasta el momento
de cambiarla. No utilice el
congelador si la tapa de la
bombilla falta o está
dañada.

1. Desenchufe el aparato de la toma de
red.

2. Cambie la bombilla por una nueva
de la misma potencia y
específicamente diseñada para
electrodomésticos (la potencia
máxima se indica en la tapa de la
bombilla).

3. Conecte el enchufe a la toma de
corriente.

4. Abra la tapa. Compruebe que la
bombilla se ilumina.

9. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.

9.1 Colocación

PRECAUCIÓN!
Si va a desechar un aparato
antiguo que tiene una
cerradura o un pestillo en la
tapa, deberá asegurarse de
que queda totalmente
inutilizable a fin de impedir
que los niños pequeños
puedan quedar atrapados
en su interior.
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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

Se puede producir algún
problema de
funcionamiento en algunos
modelos cuando se usan
fuera de ese rango. Solo se
puede garantizar el correcto
funcionamiento 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 más cercano

El enchufe del aparato debe
tener fácil acceso después
de la instalación.

9.2 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.

9.3 Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.

1. Coloque el congelador en posición
horizontal sobre una superficie firme.
El aparato debe apoyarse
correctamente sobre sus cuatro
patas.

2. Asegúrese de que queda una
separación de 5 cm entre el aparato
y la pared trasera.

3. Asegúrese también de que la
separación entre el aparato y las
superficies laterales es de 5 cm.

10. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
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11. INFORMACIÓN TÉCNICA

11.1 Datos técnicos

   

Alto mm 876

Ancho mm 1611

Fondo mm 667,5

Tiempo de elevación Horas 52

Tensión Voltios 230 - 240

Frecuencia Hz 50

La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el

lado exterior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.

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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