
Beste klant!

Dank u dat u kiest voor dit kwaliteitsproduct van ASKO. We hopen dat het 

aan uw verwachtingen voldoet en vele komende jaren zal beantwoorden 

aan uw behoeften. Het Scandinavisch ontwerp combineert zuivere 

lijnen, dagelijkse functionaliteit en hoge kwaliteit. Dit zijn de belangrijkste 

kenmerken van al onze producten en de reden waarom ze sterk 

geapprecieerd worden over de hele wereld. 

Gebruikshandleiding
KOEL-VRIESCOMBINATIE  

RFN2286W
RFN2286S
RFN2284W
RFN2284S
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KOEL-VRIESCOMBINATIE

Het toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk 

gebruik. 

De koel-vriescombinatie (hierna: het toestel)

bestaat uit twee delen: het bovenste gedeelte is de 

koelkast en het onderste gedeelte de diepvriezer.

De koelkast wordt gebruikt voor het bewaren van vers 

voedsel boven 0°C.

De diepvriezer wordt gebruikt voor het invriezen van 

vers voedsel en voor bewaring op lange termijn van 

diepgevroren voedsel (tot één jaar, afhankelijk van het 

type voedsel).
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• Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 

jaar, door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke 

of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis       

als dit onder toezicht gebeurt of met instructies over het 

veilig gebruik ervan en inzicht in de mogelijke gevaren. 

Het is niet toegelaten dat kinderen met het toestel 

spelen. De reiniging en het gebruiksonderhoud mag niet 

gebeuren door kinderen zonder toezicht. 

• Lees eerst zorgvuldig de gebruikshandleiding die het 

toestel en het juist en veilig gebruik ervan beschrijft 

zorgvuldig de gebruikshandleiding die het toestel en 

het juist en veilig gebruik ervan beschrijft voordat u het 

toestel aansluit op het stroomnet. Deze instructies zijn 

van toepassing op verschillende toesteltypes/modellen; 

mogelijk zijn instellingen of uitrusting die hierin worden 

beschreven dus niet beschikbaar voor uw toestel. De 

handleiding omvat de NO FROST versie/model van de 

diepvriezer die uitgerust is met een ventilator en waarin 

het ontdooiingsproces automatisch gebeurt. 

• Verwijder de verpakking die tijdens het transport bestemd 

was als bescherming van het toestel of van bepaalde 

onderdelen. 

• Aan de hoeken van de deuren zijn afstandhouders 

bevestigd. Verwijder deze en steek de meegeleverde 

pluggen in hun houders (alleen bij enkele modellen).

• Laat het toestel, voordat het op het net wordt 

aangesloten, gedurende 2 uur in een verticale positie 

staan. Dit vermindert de kans van werkingsfouten 

wegens het transporteff ect op het koelsysteem. 

• Het toestel moet aangesloten zijn op het stroomnet 

en geaard zijn in overeenstemming met de normen en 

regelgeving die van toepassing zijn. 

• Het toestel mag niet buiten worden gebruikt en niet 

aan regen worden blootgesteld.

• Koppel het toestel af van het stroomnet (haal de 

stekker uit het stopcontact) om het schoon te maken.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen 

worden door een servicetechnicus of een voldoende 

opgeleid persoon. 

• Schakel het toestel uit met de relevante knop, en trek 

de stekker uit als het langere tijd buiten gebruik is. 

Maak het toestel leeg, ontdooi en reinig het en laat de 

deur op een kier staan. 

• Als de LED-verlichting niet werkt, dient u een service-

technicus te bellen. Probeer niet om zelf de LED-

verlichting te repareren, omdat er gevaar is op contact 

met hoogspanning!

• Als de VitaLED-verlichting niet werkt, dient u een 

service- technicus te bellen.

• Breng het overbodig geworden toestel naar een 

erkend verzamelpunt voor huishoudelijke toestellen 

om het milieu te beschermen. 

• De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk 

materiaal dat gerecycleerd, verwijderd of vernietigd 

kan worden zonder gevaar voor het milieu.

• Laat geen kinderen met het toestel spelen.

• Reiniging of onderhoud mag niet gebeuren door 

kinderen zonder toezicht.

• Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant 

van het toestel. Als het typeplaatje niet in uw taal 

of in deze van uw land is, vervang dit dan door het 

geleverde plaatje. 

• WAARSCHUWING! De ventilatie-

openingen van het toestel of 

inbouwkast moeten steeds schoon 

en zonder obstructies zijn.

• WAARSCHUWING! Gebruik 

geen mechanische middelen of 

andere methodes om het toestel 

te ontdooien, dan die uitdrukkelijk 

door de fabrikant zijn aanbevolen.

• WAARSCHUWING! Zorg er 

tijdens de installatie, reiniging en 

het verwijderen van het toestel, 

voor dat u geen isolatie of delen 

van het koelsysteem beschadigt. 

Dit zal ook vervuiling voorkomen. 

• WAARSCHUWING! Gebruik geen 

elektrische toestellen in het toestel, 

behalve die toegelaten zijn door de 

fabrikant van dit koeltoestel.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN
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Het symbool op het product of de verpakking 

indiceert dat het product niet mag behandeld 

worden als normaal huishoudelijk afval. Het 

product moet naar een erkend verzamelpunt voor 

verwerking van elektrisch en elektronisch afval 

worden gebracht. De juiste verwijdering van het 

product draagt bij tot het voorkomen van 

negatieve gevolgen voor het milieu en de 

gezondheid die kunnen ontstaan bij verkeerde 

verwijdering van het product. Voor meer 

informatie over verwijdering en verwerking van 

het product, neem contact op met de 

gemeentelijke dienst voor afvalbeheer, uw 

afvaldienst, of het aankooppunt van het product. 
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• Installeer het toestel zoals gespecifi ceerd in de gebruikshandleiding.

• Open de deur alleen wanneer het nodig is.

• Controleer af en toe of de luchtcirculatie onder het toestel niet gehinderd wordt.

• De condensor-unit aan de achterkant moet schoon blijven (raadpleeg hoofdstuk: Reiniging van het toestel)

• Laat, als de rubberen rand beschadigd is of om een andere reden niet perfect afdicht, dit zo snel mogelijk vervangen.

• Bewaar het voedsel in goed afgesloten potten of in een geschikte verpakking.

• Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u dit in het toestel plaatst. 

• Ontdooi bevroren voedsel in het koelcompartiment.

• Verwijder de planken uit het vriescompartiment zoals beschreven in de gebruikshandleiding, om gebruik te kunnen 

maken van de volledige binnenruimte. 

• Ontdooi uw normale vriezer wanneer er zich een laag van ongeveer 3-5 mm ijs heeft opgebouwd op de 

koeloppervlakken.

• Kijk na of de lay-out van de legplanken in het compartiment uniform is en dat het voedsel zodanig wordt geplaatst dat 

de lucht vrij kan circuleren in de binnenruimte van het toestel (raadpleeg de aanbevolen plaatsing van voedsel zoals 

beschreven in de handleiding). 

• Blokkeer de ventilatoruitgangen niet bij toestellen met een ventilator.

• Als u de ventilator of ionisator niet nodig heeft, schakel deze dan uit om het verbruik te verminderen. 

ADVIES VOOR STROOMBESPARING BIJ KOELTOESTELLEN
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Toestel met horizontale handgrepen: RFN2284W, RFN2284S

A Koelkast

1 Controle-unit

2 Led-binnenverlichting koelkast

3 IonAir ionisator (+ aan/uit schakelaar)

4 Glazen uittreklade (hoogte verstelbaar)

5 Houten fl essenrek

6 FreshActive lade

7 VitaLED-verlichting

8 CrispActive fruit- en groentelade

9 Multibox bewaarlade

10 SimpleSlide hoogteverstelbare  

 deurvakken

11 Flessenvak

B Diepvriezer/ZeroZone**

12 Vriesladen / ZeroZone vak

13 Glazen legplanken

14 Zwenkwielen

15 Steunpoten

• De interne uitrusting van het toestel kan wijzigen afhankelijk van het toestelmodel.

• De lades zijn beschermd tegen het uittrekken. Om een lade te verwijderen, open deze, til dan het voorste deel 

omhoog en trek de lade eruit.

** Vriezer/ZeroZone is een instelbare zone die gebruikt kan worden als een vriescompartiment of als een ZeroZone. 

    Wanneer het toestel voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal dit compartiment als vriezer functioneren. 

BESCHRIJVING TOESTEL
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Toestel met verticale handgrepen: RFN2286S

• De interne uitrusting van het toestel kan wijzigen afhankelijk van het toestelmodel.

• De lades zijn beschermd tegen het uittrekken. Om een lade te verwijderen, open deze, til dan het voorste deel 

omhoog en trek de lade eruit.

** Vriezer/ZeroZone is een instelbare zone die gebruikt kan worden als een vriescompartiment of als een ZeroZone. 

    Wanneer het toestel voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal dit compartiment als vriezer functioneren.

A Koelkast

1 Controle-unit

2 Led-binnenverlichting koelkast

3 IonAir ionisator (+ aan/uit schakelaar)

4 Glazen uittreklade (hoogte verstelbaar)

5 Houten fl essenrek

6 FreshActive lade

7 VitaLED verlichting

8 CrispActive fruit- en groentelade

9 SimpleSlide hoogteverstelbare 

 deurvakken

10 Flessenvak

B Diepvriezer/ZeroZone**

11 Vrieslades / ZeroZone vak

12 Glazen legplanken

13 Zwenkwielen

14 Steunpoten
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Kiezen van de ruimte

• Installeer het toestel in een droge en goed 

geventileerde ruimte. Het toestel werkt correct als 

de omgevingstemperatuur binnen het interval van 

de tabel ligt. De toestelklasse is opgenomen op het 

typeplaatje/ label met de basisinformatie van het 

toestel.

Klasse Temperatuur

SN (subnormaal) van +10°C tot +32°C

N (normaal) van +16°C tot +32°C

ST (subtropisch) van +16°C tot +38°C

T (tropisch) van +16°C tot +43°C

 WAARSCHUWING!

Controleer of de ruimte waar het toestel wordt 

geïnstalleerd groot genoeg is. Er moet minimaal 

1 m3  ruimte zijn per 8 gram koelvloeistof. De 

hoeveelheid koelvloeistof is vermeld op het 

typeplaatje aan de binnenkant van het toestel.

Het toestel installeren

De installatie van het toestel moet gebeuren door 

minstens twee personen om lichamelijke letsels of 

beschadiging van het toestel te vermijden. 

• Het toestel moet recht en stabiel staan op een stevige 

basis. Aan de voorkant is het toestel uitgerust met 

twee verstelbare steunpoten die kunnen worden 

gebruikt om het toestel waterpas te zetten. Aan de 

achterkant laten de zwenkwielen een eenvoudige 

plaatsing van het toestel toe (alleen bij enkele 

modellen). 

• Er moet een speling zijn van minstens 5 cm tussen 

het toestel en een eventuele kast erboven, om een 

voldoende koeling van de condensor-unit toe te laten. 

• Het toestel is voorzien van twee afstandhouders 

die aan de onderkant van de kast moeten worden 

geïnstalleerd om te voorkomen dat het toestel te dicht 

tegen de muur wordt geduwd. Het toestel mag ook 

zonder de afstandhouders worden geplaatst; dit kan 

echter het verbruik doen toenemen.

• Stel het toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht 

en plaats het niet in de buurt van een warmtebron. 

Als dit niet kan worden vermeden, installeer dan een 

isolatiepaneel. 

INSTALLATIE EN AANSLUITING
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• Het toestel kan alleen staan of naast een kast of muur 

worden geplaatst. Zorg voor de vereiste vrije ruimte 

zodat de deuren volledig open kunnen en de lades 

en legplanken eruit kunnen worden gehaald (zie 

installatietekening).

Toestel met horizontale handgrepen: 

RFN2284W, RFN2284S

Toestel met verticale handgrepen: 

RFN2286S

Het toestel aansluiten

• Sluit het toestel met een verbindingskabel aan 

op het stroomnet. Het stopcontact moet uitgerust 

zijn met een aarding (veiligheidsstopcontact). De 

nominale spanning en frequentie zijn samen met de 

basisinformatie vermeld op het typeplaatje/label van 

het toestel.

• Het toestel moet aangesloten zijn op het stroomnet in      

overeenstemming met de normen en regelgeving die 

van toepassing zijn. Het toestel kan gedurende korte 

periodes weerstaan aan afwijkingen van de nominale 

spanning, maar niet meer dan +/- 6%.
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Toestel met horizontale handgrepen: RFN2284W, RFN2284S

Vereist gereedschap: dopsleutel nr. 8, Phillips schroevendraaier, torx 25, platte schroevendraaier, inbussleutel nr. 2 

en nr. 8. Om de draairichting van de deur te wijzigen, zijn er minstens twee personen vereist! 

1. Verwijder de afdekking (A) van het bovenste scharnier en de afdekkap (K).

2. Schroef het bovenste scharnier (B) los en verwijder de bovenste deur (C).

3. Schroef het voorste scharnier (E) los en verwijder de onderste deur (D) uit het onderste scharnier (F). Noteer de 

 positie en volgorde van de sluitringen (I) van het onderste scharnier.

4. Til het toestel achterover (zorg ervoor dat u de condensor-unit niet tegen de achtergelegen muur drukt omdat dit het 

 koelsysteem kan beschadigen); schroef het onderste scharnier (F) en de steunvoet (G) los, en verplaats deze naar de 

 andere kant. Zorg ervoor dat de sluitring op dezelfde manier teruggeplaatst wordt als voor de demontage.

5. Vooraleer de deuren (C, D) terug te plaatsen op de scharnieren, wijzig de positie van de handgrepen (J) op de deuren:

 maak de zijschroeven (L) en de schroef (M) in de greephouder los. Zorg ervoor dat u de deur niet beschadigt. Trek de 

 handgreep in de richting van de pijl 1.

 Demonteer de handgreep (J): maak de schroef (O) los, draai de greephouder (N) 180° en schroef deze terug vast

 Verwijder aan de andere kant van de deur, de afdekpluggen (P) en plaats de handgreep (J) in de richting van de pijl nr. 2. 

 Maak de handgreep terug vast met de schroeven (L) en (M). Plaats de afdekpluggen/caps (P) terug aan de andere 

 kant van de deur. 

6. Plaats het middelste scharnier (E) op de onderste deur (D) en plaats de onderste deur op het scharnier onderaan 

 (F). Maak het middelste scharnier vast (de deur moet open zijn als u dit doet). Vergeet niet om de sluitringen (I) terug 

 te plaatsen en de afdekpluggen (H) zoals ze geplaatst waren voor de demontage. 

7. Plaats de bovenste deur (C) over het middelste scharnier (E) en maak het bovenste scharnier (B) vast.

8. Installeer de afdekking (A) van het bovenste scharnier en de afdekkap (K).

DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR WIJZIGEN
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In-/uitschakelen van het toestel

Inschakelen van het toestel: Schakel het toestel in 

door kort op knop A te drukken.

Bij dit model is het mogelijk om enkel het 

vriescompartiment in te schakelen, terwijl het 

koelcompartiment uitgeschakeld is. Deze instelling kan 

op twee manieren gebeuren:

 - druk kort op de F knop om enkel het 

vriescompartiment in te schakelen; of

 - druk eerst kort op de A knop om het hele toestel in 

te schakelen. Daarna, druk de A knop in en houd 

deze ingedrukt (gedurende drie seconden) om het 

koelcompartiment uit te schakelen.

Wanneer u de A knop opnieuw indrukt, wordt het 

koelcompartiment opnieuw ingeschakeld.

Uitschakelen van het toestel: Om het toestel uit te 

schakelen, druk op de F knop en houd deze ingedrukt 

(gedurende drie seconden (opgelet: het toestel blijft 

aangesloten, d.i. er blijft elektrische spanning op het 

toestel).

De temperatuur aanpassen

• Koelcompartiment: druk op de D knoppen om de 

temperatuur van het koelcompartiment tussen +1°C en 

+9°C in te stellen. Als de ZeroZone geactiveerd is, kan 

de temperatuur ingesteld worden tussen +4°C en +9°C.

• Vriescompartiment: druk op de I knoppen om de 

temperatuur van het vriescompartiment in te stellen 

tussen -24°C en -16°C. De display J zal knipperen totdat 

de temperatuur het ingestelde niveau bereikt.

• ZeroZone (zie de ZeroZone sectie): druk op de 

I knoppen om de temperatuur van het ZeroZone 

compartiment in te stellen tussen -2°C en +3°C. De 

display J knippert totdat de temperatuur in het ZeroZone 

compartiment het ingestelde niveau bereikt.

 lagere temperatuur;  hogere temperatuur.

De temperatuurdisplay E of J knippert terwijl de 

temperatuur wordt ingesteld. De meest recente instelling 

wordt na drie seconden automatisch bewaard. 

A  Toestel aan-knop en koelcompartiment uit-knop

B  VitaLED-verlichting aan/uit-knop

C  Superkoelen aan/uit-knop

D  Koelcompartiment temperatuurknoppen

E  Koelkast temperatuurdisplay

F  Vriescompartiment aan-knop en toestel uit-knop

G  Diepvriezer/ZeroZone schakelknop

H  Supervriezen aan/uit -knop

I   Vriescompartiment temperatuurknoppen

J  Diepvriescompartiment temperatuurdisplay

WERKING VAN HET TOESTEL
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VitaLED functie

VitaLED: druk op de B knop om VitaLED aan of uit te 

schakelen. Wanneer VitaLED ingeschakeld is, licht de 

B knop op. Wanneer de VitaLED functie geactiveerd is, 

wordt de oranje LED-verlichting in de groente- en fruitlade 

ingeschakeld. Ingeval van een stroomonderbreking, is de 

VitaLED-functie niet langer geactiveerd. 

VitaLED houdt voedsel langer vers waardoor het de 

smaak en voedingsstoff en behoudt. Gebruik het alleen 

wanneer nodig omdat dit het stroomverbruik doet 

toenemen.

Koelbooster (Superkoelen)

(koelcompartiment)

• Gebruik deze instelling nadat het toestel voor 

de eerste maal werd ingeschakeld, voor het 

schoonmaken, of voor het inladen van een grote 

hoeveelheid voedsel.

Inschakelen van de koelbooster (superkoelen)

functie: Druk op de C knop.

Het teken ”SC” verschijnt op de display E. Als de 

functie niet manueel wordt gedeactiveerd, gebeurt dit 

automatisch na ongeveer zes uur. De temperatuur van 

het koelcompartiment keert terug naar de meest recente 

instelling.

Intensief diepvriezen (vriescompartiment)

• Gebruik deze instelling nadat het toestel voor 

de eerste maal werd ingeschakeld, voor het 

schoonmaken, of 24 uur voor het inladen van een 

grote hoeveelheid voedsel.

Inschakelen van de vriesbooster (supervriezen) functie: 

Druk op de H toets. FF verschijnt op display J.

Indien de vriesbooster niet manueel wordt 

gedeactiveerd, schakelt deze automatisch uit na 

ongeveer 2 dagen. Daarna keert de temperatuur van 

het vriescompartiment terug naar de meest recente 

instelling 

** Als het onderste compartiment functioneert als 

ZeroZone, heeft de H toets geen functie.

Extreem vriezen (bovenste lade van het 

vriescompartiment)

• Gebruik de XtremeFreeze functie die enkel actief 

is in de bovenste lade van het vriescompartiment 

om snel voedsel in te vriezen. Dit houdt in dat 

er intensief koude lucht in dat gedeelte van het 

toestel wordt geblazen. Sneller invriezen behoudt 

gedurende langere tijd meer vitamines, mineralen en 

voedingsstoff en in het voedsel.

Inschakelen van de vriesbooster (XtremeFreeze)

functie: Druk op de H knop en houd deze minstens 3 

seconden ingedrukt. EF verschijnt op display J.

• Met deze instelling werkt de compressor continu 

en de temperatuur in het vriescompartiment daalt 

aanzienlijk. 

• Als de instelling niet manueel wordt gedeactiveerd 

(door het indrukken van de H knop), wordt het 

automatisch gedeactiveerd na ongeveer één dag. De 

temperatuur van het vriescompartiment keert terug 

naar de meest recente instelling. 

• Gebruik deze instelling voor het invriezen van 

kleinere hoeveelheden voedsel (tot 2 kg) in de 

bovenste lade. Wanneer grotere hoeveelheden 

voedsel worden ingevroren, moet de instelling 12 uur 

voordat het voedsel in de vriezer wordt geplaatst, 

worden geactiveerd. 
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Alarm hoge temperatuur

Als de temperatuur in het toestel te hoog is, wordt er een 

geluidsalarm geactiveerd (intermitterend geluid) en de 

temperatuur display knippert.

• Deactiveer het geluidsalarm door de deur te openen 

en te sluiten.

• Het geluidsalarm zal om de 24 uur worden 

geactiveerd als de temperatuur in het toestel niet laag 

genoeg is en er gevaar op voedselbederf bestaat. 

Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld zodra de 

temperatuur in de vriezer tot het niveau zakt waarbij 

er geen gevaar meer is op voedselbederf. 

• Als het toestel voor de eerste maal wordt 

ingeschakeld, is er een 24 uur vertraging voor de 

werking van het temperatuuralarm omdat het toestel 

nog niet de juiste temperatuur heeft bereikt. Daardoor 

wordt onnodige activering van het alarm vermeden. 

Alarm open deur: als de deur van het koel- of 

vriescompartiment langer dan twee minuten openblijft, 

wordt er een geluidsalarm geactiveerd. Als de deur 

gesloten wordt, wordt het alarm gedeactiveerd. 

Veiligheidsvergrendeling (kinderslot)

Gebruik deze functie als u niet wenst dat de instellingen 

van het toestel manueel worden aangepast.

Om te activeren, druk op de B knop en houd deze 

ingedrukt (gedurende drie seconden); LL verschijnt 

op display E. Dit zal alle knoppen vergrendelen met 

uitzondering van B. Om te deactiveren, druk op de B 

knop en houd deze gedurende drie seconden ingedrukt. 

 

Controle van het ZeroZone compartiment

• Het volledige vriescompartiment kan worden 

omgeschakeld in een ZeroZone. De temperatuur in 

dit compartiment ligt rond O°C of lichtjes daaronder. 

Bewaar daarom in dit compartiment geen voedsel dat 

gevoelig is voor lage temperaturen omdat dergelijk 

voedsel kan bevriezen. 

Maak om de ZeroZone functie in te schakelen, het 

vriescompartiment leeg zodat het bevroren voedsel niet 

ontdooid en bederft. 

• In-/uitschakelen van de ZeroZone: Druk op de 

G knop en houd deze 5 seconden ingedrukt. Bij 

activering, zal de G knop oplichten.

• Instelling temperatuur in de ZeroZone: druk op de 

I knoppen om de temperatuur tussen -2°C en +3°C in 

te stellen.

• ZeroZone kan zelfs werken wanneer het 

koelcompartiment uitgeschakeld is. 

Na het overschakelen van vriezer naar ZeroZone functie, 

kan het nodig zijn om enkele uren te wachten voordat de 

temperatuur verhoogd is naar het ingestelde niveau. De 

display J knippert al die tijd. 

• De temperaturen zijn bij benadering en afhankelijk van 

de temperatuursinstellingen in het koelcompartiment, 

omgevingstemperatuur, frequentie van deuropening, 

en de hoeveelheid ingeladen voedsel. Hogere 

temperaturen in het ZeroZone compartiment leiden 

tot hogere temperaturen in het koelcompartiment, 

en vice versa. Pas de instellingen aan op de 

werkingsomstandigheden.

• Als het onderste compartiment functioneert 

als ZeroZone, kunnen de temperaturen in het 

koelcompartiment enkel ingesteld worden binnen het 

bereik van +4°C tot +9°C.

We raden dergelijk gebruik enkel aan wanneer de 

omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C ligt. Bij 

hogere temperaturen, is het niet mogelijk om voldoende 

lage temperaturen te garanderen in het toestel.  
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(* Uitrusting is afhankelijk van het model)

Legplank

• Om eenvoudig bij het voedsel te kunnen en voor meer 

overzicht, kunnen de legplanken gedeeltelijk worden 

uitgetrokken.

• De legplanken kunnen aan uw voorkeur worden 

aangepast via de geleidingen aan de binnenkant van de 

koelruimte. Om een legplank te verwijderen, trekt u deze 

uit tot ze wordt tegengehouden door de geleiding. Til ze 

dan vooraan een beetje op en trek ze helemaal uit. 

• Bewaar bederfelijk voedsel achteraan op de legplank 

waar de temperatuur het laagst is.

Houten fl essenrek

Waarschuwing: Hout is een natuurlijk materiaal. 

Daarom zijn vlekken soms moeilijk te verwijderen (vooral 

rode wijn of olie).

CrispActive groenten- en fruitlade

• De CrispActive lade is bedoeld voor de bewaring van 

groenten en fruit. Wanneer de VitaLED-functie aan staat, 

wordt deze lade met een speciaal oranje verlichting van 

gelijkaardige golfl engte als het zonlicht, verlicht. Daardoor 

blijft verdere fotosynthese en vorming van vitamine C in 

het fruit en de groenten bestaan. Daardoor behoudt het 

voedsel zijn versheid, kleur, smaak, voedingsstoff en, enz. 

• De lade uithalen:

-   Trek de lade zo ver mogelijk uit. Til dan de voorkant  

     van de lade omhoog en trek ze volledig uit. 

Binnenkant van de koelkastdeur

Op de binnenkant van de koelkastdeur zijn 

compartimenten (lades of vakjes) gemonteerd om kaas, 

boter, eieren, yoghurt en ander kleine pakjes, tubes, 

blikjes, enz. te bewaren. Er is een fl essenvak onderaan 

de deur. 

Verstelbare deurvakjes

De hoogte van de deurvakjes kan versteld worden zonder 

dat de vakjes moeten worden verwijderd uit het toestel. 

Trek gewoon de hendels aan elke kant van het vakje naar 

u toe en schuif het vakje omhoog of omlaag. 

Om een vakje uit het toestel te verwijderen, tilt u het 

zover mogelijk op om het eruit te halen.

Bewaarlade (MultiBox)

• Het MultiBox vak biedt een gemakkelijke manier 

om voedsel met een sterke of doordringende geur 

te bewaren, zoals gerijpte of blauwgeaderde kaas, 

worsten, uien, boter, enz..

• Het siliconen deksel zorgt voor een luchtdichte 

verzegeling waardoor het voedsel niet uitdroogt en de 

geur zich niet door het koelgedeelte kan verspreiden. 

• Het siliconen deksel kan ook worden gebruikt als 

rekje voor eieren of ijsblokjes.

• Als het fl exibel deksel wordt gebruikt als rekje 

voor eieren, plaats het dan rechtstreeks op de 

onderkant van het deurvakje en gebruik het onderste 

gedeelte van het Multibox vak om klein verpakte 

voedingsmiddelen te bewaren – paté, confi tuur, kleine 

tubes, enz. 

INWENDIGE UITRUSTING TOESTEL
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Ventilator*

• De ventilator die onder de bovenkant van het  

koelcompartiment is geplaatst of verborgen is in het 

vriezergedeelte, zorgt ervoor dat de temperatuur 

gelijk verdeeld wordt en vermindert condensatie 

(dauw) op de kastwanden.

Ionisator (IonAir)

• De luchtionisator in het koelcompartiment verwijdert 

de meeste bacteriën, virussen, gassen, en andere 

onaangename geurtjes zodat de lucht in de koelkast 

altijd vers is. Het voedsel blijft daardoor langer vers 

en smakelijk. 

• De luchtionisator kan in- en uitgeschakeld worden 

via de schakelaar op de ventilatorbehuizing of aan de 

zijkant van de koeltoren (afhankelijk van het model).

Ionisator ingeschakeld

Ionisator uitgeschakeld

Adaptieve Intelligente Technologie

Innovatieve sensortechnologie zorgt voor de aanpassing 

van de toestelwerking aan het gedrag of gewoonten 

van de gebruiker. Een adaptief intelligent systeem volgt, 

analyseert en registreert het gebruik van het toestel op 

wekelijkse basis en past de toestelwerking aan op de 

waargenomen patronen. Als het toestel kan anticiperen 

op een verhoogde frequentie in deuropeningen, kan het 

toestel voordien al automatisch de temperatuur verlagen 

om de opwarming van het voedsel te verminderen als de 

deur meer geopend wordt. 
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Aanbevolen verdeling van voedsel in het 

toestel

Secties van de koelkast:

- bovenste gedeelte: ingeblikt voedsel, brood, wijn, 

 gebak, enz.

- middengedeelte: zuivelproducten, kant-en-klaar 

 maaltijden, desserts, limonades, bier, gekookt 

 voedsel, enz.

- FreshActive lade: vlees, vleesproducten, 

 delicatessen;

- groenten- en fruitlade: vers fruit, groenten, sla, 

 wortelgroenten, aardappelen, uien, look, tomaten, 

 tropisch fruit, zuurkool, rapen, enz. 

Secties in de deur van het koelcompartiment:
- deurvakjes boven/midden: eieren, boter, kaas, enz.

- deurvakjes onder: dranken, blikjes, fl essen, enz.

 Diepvrieslades / ZeroZone vak:
- Diepvriezen, bewaring bevroren voedsel (zie 

 Diepvriezen en Bewaring bevroren voedsel).

- ZeroZone: vlees, vleesproducten, delicatessen.

AANBEVOLEN VERDELING VAN VOEDSEL IN HET TOESTEL
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Belangrijke waarschuwingen voor 

voedselbewaring

 WAARSCHUWING!

Het goede gebruik van het toestel, de geschikte 

verpakking, het behouden van de juiste 

temperatuur, en naleven van normen voor 

voedselhygiëne heeft een doorslaggevende 

impact op de kwaliteit van voedselbewaring. 

Houd rekening met de vervaldata van het 

voedsel, vermeld op de verpakking. Voedsel dat 

bewaard wordt in de koelkast moet in gesloten 

dozen of geschikt verpakt zijn om geuroverdracht 

te voorkomen. Bewaar geen ontvlambare, 

vluchtige en explosieve stoff en in de koelkast. 

Flessen met een hoge alcoholinhoud moeten 

goed verzegeld en in rechte positie bewaard 

worden. Sommige organische oplossingen, 

essentiële oliën in de schil van sinaasappel 

of citroen, boterzuur, enz. kunnen de plastic 

oppervlakken beschadigen bij langdurig contact, 

met beschadiging en een vroege veroudering 

van deze materialen tot gevolg. Onaangename 

geuren zijn een teken van onvoldoende netheid 

van het toestel of bedorven inhoud (zie Reinigen 

van het toestel). Als u voor langere tijd uw 

woning verlaat, verwijder dan de bederfbare 

voedingswaren uit de koelkast.

Bewaartijden voedsel

Aanbevolen bewaartijden in de koelkast

Soort voedsel Tijdd

eieren, marinades, gerookt vlees tot 10 dagen

kaas tot 10 dagen

wortelgroenten tot 8 dagen

boter tot 7 dagen

desserts, fruit, kant-en-klaar 

maaltijd, stukken rauw vlees
tot 2 dagen

vis, rauw gehakt, schaaldieren tot 1 dag

BEWARING VAN VOEDSEL IN KOELKAST
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In het FreshActive compartiment, blijft voedsel langer 

vers dan in een conventionele koelkast, waardoor de 

smaak-en voedingsstoff en langer bewaard blijven.

Het bederf en volumeverlies worden vertraagd, en 

daardoor blijven groenten en fruit langer vers en 

natuurlijk.

Voor een optimale prestatie moet de lade volledig 

gesloten zijn.

• Zorg ervoor dat het voedsel bij aankoop vers is 

omdat dit de kwaliteit van het voedsel bepaalt, en ook 

hoelang het goed blijft in de koelkast.

• Bewaar het voedsel in afgesloten dozen of geschikte 

verpakking om geuroverdracht te voorkomen. 

• Haal het voedsel 30-60 minuten voor gebruik uit de 

koelkast zodat het aroma en de smaak zich kunnen 

ontwikkelen op kamertemperatuur.

• Voedsel dat gevoelig is voor lage temperatuur en niet 

geschikt is voor bewaring in de FreshActive lade zijn 

de volgende: ananas, avocado, bananen, olijven, 

aardappelen, eierplant, komkommer, bonen, pepers 

(paprika), meloenen, watermeloenen, pompoenen, 

courgette, zucchini, enz.

Om de lade te verwijderen:

 - Trek de lade zo ver mogelijk uit totdat ze geblokkeerd 

wordt.

 - Til dan de voorkant omhoog en trek ze helemaal uit.

VOEDSEL BEWAREN IN DE FRESHACTIVE LADE
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Het ZeroZone compartiment laat bewaring van vers 

voedsel toe tot drie keer langer dan in een conventionele 

koelkast. Het voedsel blijft langer vers met behoud van 

de smaak en voedingsstoff en.

• Zorg ervoor dat het voedsel bij aankoop vers is 

omdat dit de kwaliteit van het voedsel bepaalt, en ook 

hoelang het goed blijft in de koelkast.

• Bewaar het voedsel in afgesloten dozen of geschikte 

verpakking om geuroverdracht te voorkomen. 

• Haal het voedsel 30-60 minuten voor gebruik uit de 

koelkast zodat het aroma en de smaak zich kunnen 

ontwikkelen op kamertemperatuur.

• Voedsel dat gevoelig is voor lage temperatuur en 

daarom niet geschikt is voor bewaring in de ZeroZone 

lade zijn de volgende: ananas, avocado, bananen, 

olijven, aardappelen, eierplant, komkommer, bonen, 

pepers (paprika), meloenen, watermeloenen, 

pompoenen, courgette, enz.  

Bewaartijd bij benadering in het ZeroZone 

compartiment*

Soort voedsel Time

Worsten, charcuterie, rund, varken, 

wild, rauw vlees
tot 7 dagen

Gevogelte tot 5 dagen

vis tot 4 dagen

schaaldieren tot 3 dagen

Groenten:

Kool, knofl ook, wortelen tot 180 dagen

Selder, kruiden tot 30 dagen

Groene sla, bloemkool, kropgroenten, 

rabarber
tot 21 dagen

broccoli, asperges, boerenkool, 

Chinese kool, koolrabi, radijs
tot 14 dagen

Uien, paddenstoelen, spinazie, erwten tot 7 dagen

Fruit:

appels tot 180 dagen

peren, kiwi utot 120 dagen

druiven, kweepeer tot 90 dagen

perziken tot 30 dagen

rode bessen, kruisbessen, pruimen tot 21 dagen

abrikozen, bosbessen, kersen tot 14 dagen

frambozen, aardbeien tot 3-5 dagen

Andere:

melk tot 7 dagen

boter tot 30 dagen

kaas tot 30 dagen

* afhankelijk van de kwaliteit en versheid van het voedsel

VOEDSEL BEWAREN IN HET ZEROZONE COMPARTIMENT
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Diepvriesproces

 WAARSCHUWING!

De maximale hoeveelheid vers voedsel dat 

ingeladen mag worden in een beurt, staat 

vermeld op het typeplaatje van het toestel. Als 

dit wordt overschreden, zal de vrieskwaliteit 

inferieur zijn; en zal bovendien de kwaliteit van 

het reeds ingevroren voedsel aangetast worden.

• Verwijder alle laden om van het ganse vriesvolume 

gebruik te maken.

• Plaats het voedsel rechtstreeks op de legplanken en 

op de bodem van de vriezer.

• Verwijder bij NO FROST toestellen van de A+++ 

energieklasse, de onderste lade niet.

• Activeer de supervriesfunctie 24 uur voordat u vers 

voedsel invriest:

 - druk op de H knop.

Na die tijd, kunt u het verse voedsel in het 

vriescompartiment laden.

Zorg ervoor dat het verse voedsel niet in contact komt 

met het reeds ingevroren voedsel! De meest geschikte 

plaats voor het invriezen van een grote hoeveelheid vers 

voedsel is het bovenste gedeelte van de vriezer. 

Bij invriezen van kleinere hoeveelheden (1-2 kg is  de 

activering van de supervriesfunctie niet nodig. 

Na 24 uur kan het voedsel naar ander delen van de 

vriezer gebracht worden en kan het invriesproces voor 

zover nodig, herhaald worden.

Belangrijke waarschuwingen bij invriezen vers 

voedsel

 WAARSCHUWING!

Vries enkel voedsel in dat daarvoor geschikt 

is. Controleer of het voedsel dat u invriest van 

hoge kwaliteit is en vers. Kies de geschikte 

verpakking en gebruik deze op de juiste manier. 

De verpakking mag geen vocht doorlaten; het 

moet luchtdicht zijn om uitdroging en verlies aan 

vitamines te voorkomen. Zorg voor een label; 

noteer het soort, de hoeveelheid en de datum 

van invriezen. Het is belangrijk dat het voedsel zo 

snel mogelijk wordt ingevroren. Houd daarom de 

verpakkingen klein. 

Zorg dat het voedsel gekoeld is voordat het 

ingevroren wordt.

Bewaring van industrieel diepgevroren voedsel

• Bij het bewaren en gebruiken van diepgevroren 

voedsel, raadpleeg de instructies van de fabrikant. 

De temperatuur en vervaldatum zijn vermeld op de 

verpakking.

• Kies enkel voedsel met onbeschadigde verpakking, 

bewaard in diepvriezers met temperaturen van -18°c 

of lager.

• Koop geen voedsel dat bedekt is met ijs omdat dit 

wijst op herhaalde gedeeltelijke ontdooiing en op een 

inferieure kwaliteit.

• Bescherm het voedsel tegen ontdooiing tijdens het 

transport. Bij een verhoging van de temperatuur, 

zal de bewaartijd verkorten en de kwaliteit zal 

verminderen. 

Bewaartijd bevroren voedsel

Aanbevolen bewaartijden in de diepvries

Soort voedsel Tijd

fruit, rund 10 tot 12 maanden

groenten, kalf, gevogelte 8 tot 10 maanden

wild 6 tot 8 maanden

varken  4 tot 6 maanden

gehakt 4 maanden

brood, gebak, kant-en-klaar 

maaltijd, vetarme
3 maanden

ingewanden   2 maanden

gerookte worst, vette vis 1 maand

Ontdooien diepgevroren voedsel

Het invriezen van het voedsel doodt geen micro-

organismen. Nadat het voedsel ontdooid is, zijn de 

bacteriën opnieuw geactiveerd en bederft het voedsel 

snel. Gebruik het gedeeltelijk of volledig ontdooide 

voedsel zo snel mogelijk. Gedeeltelijke ontdooiing 

vermindert de voedingswaarde van het voedsel, in 

het bijzonder voor fruit, groenten, en kant-en-klare 

maaltijden.

DIEPVRIEZEN EN BEWAREN VAN BEVROREN VOEDSEL
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Automatische ontdooiing koelkast

De koelkast moet niet worden ontdooid omdat de 

rijm op de achterste binnenwand automatisch wordt 

ontdooid. Eventuele rijmvorming zal smelten wanneer de 

compressor niet actief is. De druppels vloeien door een 

opening in de achterste koelwand in een schaal boven 

de compressor, waar ze zullen verdampen.

Als er een overmatige rijmlaag (3-5 mm) gevormd is op 

de achterste binnenwand van de koelkast, schakel dan 

het toestel uit en ontdooi het toestel manueel.

Een NO FROST vriezer ontdooien

• De koelkast moet niet worden ontdooid omdat de 

rijm op de achterste binnenwand automatisch wordt 

ontdooid. Eventuele rijmvorming zal smelten wanneer 

de compressor niet actief is. De druppels vloeien door 

een opening in de achterste koelwand in een schaal 

boven de compressor, waar ze zullen verdampen.

• Als er een overmatige rijmlaag (3-5 mm) gevormd is 

op de achterste binnenwand van de koelkast, schakel 

dan het toestel uit en ontdooi het toestel manueel.

HET TOESTEL ONTDOOIEN
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Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact 

voor het schoonmaken – schakel het toestel uit (zie 

hoofdstuk In-/uitschakelen van het toestel) en trek de 

stekker uit het stopcontact.

• Gebruik een zachte doek om alle oppervlakken 

schoon te maken. Schoonmaakmiddelen die 

schuurmiddelen, zuren, of solventen bevatten 

zijn niet geschikt voor de reiniging omdat ze het 

oppervlak kunnen beschadigen. 

Reinig de buitenkant van het toestel met water of een 

milde zeepoplossing. Oppervlakken met lakcoating of 

aluminium kunnen worden gereinigd met lauw water 

waaraan u een mild reinigingsmiddel heeft gevoegd. 

Het gebruik van reinigingsmiddelen met een laag 

alcoholgehalte is toegelaten (bijv. ruitenreiniger). 

Gebruik voor de reiniging van plastic materialen geen 

reinigingsmiddelen die alcohol bevatten.

De binnenkant van het toestel mag gereinigd worden 

met lauw water waaraan u wat azijn kan toevoegen.

• De condensor-unit die aan de achterste (buiten) 

wand  gemonteerd is, moet altijd schoon, stofvrij 

en zonder neerslag van keukenrook of –dampen 

gehouden worden. 

Af en toe het stof verwijderen met een zachte niet-

metalen borstel of stofzuiger.

• Reinig ook de schaal boven de compressor. Als u 

deze verwijdert, plaats ze dan na reiniging terug. 

Controleer of ze horizontaal geplaatst is. 

• Schakel het apparaat terug aan na de reiniging en 

laad het voedsel opnieuw in.

REINIGING VAN HET TOESTEL
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Probleem: Oorzaak of remedie:

Toestel is aangesloten op het 

stroomnet maar werkt niet:

• Controleer of het stopcontact onder spanning staat en of het toestel ingeschakeld 

   is.

Koelsysteem werkt continu 

gedurende een lange periode:

• Te hoge omgevingstemperatuur.

• Deur te frequent of te lang geopend.

• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op de afdichting, slecht 

   uitgelijnde deur, beschadigd rubber, enz.).

• Te veel vers voedsel in een keer ingeladen.

• Sensor in de koelkast (A) geblokkeerd door vers voedsel. Kijk na of de lucht rond 

   de sensor kan circuleren.

• Onvoldoende koeling compressor en condensor. Controleer de luchtcirculatie 

   achter het toestel en reinig de condensor-unit.

Overmatige ijsvorming op de 

achterste binnenwand van de 

koelkast kan het resultaat zijn 

van het volgende:

• Deur te frequent of te lang geopend.

• Warm voedsel in de koelkast gezet.

• Voedsel in contact met de achterste binnenwand van de koelkast.

• Slechte deurafsluiting.

  Als het rubber vuil of beschadigd is, reinig of vervang deze.

Vorming van ijs of rijm in het 

binnengedeelte van de vriezer 

kan het resultaat zijn van het 

volgende:

• Deur te frequent of te lang geopend.

• Deur niet goed gesloten.

• Slechte deurafsluiting.

• Als het rubber vuil of beschadigd is, reinig of vervang deze.

Condens (dauw) op de legplank 

boven de lades:

• Dit is een kortstondig fenomeen dat niet volledig vermeden kan worden bij 

   periodes met hoge omgevingstemperatuur en vochtigheid. Het verdwijnt wanneer 

   de temperatuur en vochtigheid opnieuw normaal worden. We raden aan om de 

   lades meer te reinigen en de druppels af en toe weg te vegen. 

• Doe het voedsel in zakken of in een andere luchtdichte verpakking.

Water lekt uit de koelkast: • Verstopte waterafvoeropening of water dat naast de watergoot drupt.

• Reinig de verstopte afvoeropening, bijvoorbeeld met een plastic rietje.

• Als zich een dikke laag ijs vormt, ontdooi dan het toestel manueel (zie Het toestel   

  ontdooien). 

Temperatuurdisplay knippert: • Deur te frequent of te lang geopend.

• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op het rubber, slecht uitgelijnde

   deur, beschadigd rubber, enz.).

• Een langere stroomonderbreking.

• Te veel vers voedsel in een keer ingeladen.

LED-verlichting werkt niet: • Als de LED-verlichting niet werkt, bel een servicetechnicus.

• Tracht niet om de LED-verlichting zelf te repareren, omdat er gevaar bestaat op 

   contact met hoogspanning!

VitaLED-verlichting werkt niet: • Als de VitaLED-verlichting niet werkt, bel een servicetechnicus.

Indicatie van foutcode op display 

(alleen bij enkele modellen):

• Als E op het display verschijnt, bel een service technicus.

Indien geen van de hogervermelde instructies uw probleem oplossen, bel dan het dichtstbijzijnde erkend 

servicecentrum en vermeld het type, model en serienummer dat u kan terugvinden op het typeplaatje/label dat zich 

aan de binnenkant van het toestel bevindt. 

PROBLEMEN OPLOSSEN
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WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN DIE GEEN INVLOED HEBBEN OP 

DE FUNTIONALITEIT VAN HET TOESTEL.

Koelen in koel/vriescombinaties is mogelijk door een

koelsysteem dat ook een compressor (en een ventilator 

bij een aantal toestellen) bevat, die enig geluid 

produceert.

Het geluidsniveau hangt af van de installatie, het goed     

gebruik, en de leeftijd van het toestel.

• Na de aansluiting van het toestel op het stroomnet, 

kan de compressorwerking, of het geluid van de 

stromende vloeistof, iets luider zijn. Dit is geen teken 

van slechte werking en het heeft geen invloed op 

de levensduur van het toestel. Na enige tijd, zal de 

werking van het toestel en dit geluid, wat minder luid 

worden. 

• Soms kunnen ongewone of harde geluiden 

voorkomen tijdens de toestelwerking; dit is meestal 

het gevolg van een incorrecte installatie: 

-   Het toestel moet waterpas en stabiel staan op een 

    stevige basis.

-   Het toestel mag niet in contact staan met een muur 

    of naastgelegen meubels.

-   Controleer of de interne uitrusting goed op zijn 

    plaats zit en of het geluid niet wordt veroorzaakt 

    door blikken, fl essen of andere dozen die tegen 

    elkaar zijn geplaatst. 

• Wegens de hogere werklast voor het koelsysteem 

wanneer de deur vaker of voor langere tijd geopend 

is, als een grotere hoeveelheid voedsel wordt 

ingeladen, of wanneer er intensieve vries- of 

koelfuncties geactiveerd zijn, kan het toestel tijdelijk 

wat meer geluid genereren.

De gebruiksaanwijzing voor het toestel kan ook gevonden worden op onze website op www.asko.com

INFORMATIE OVER HET GELUIDSNIVEAU VAN HET TOESTEL
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