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BEKNOPTE HANDLEIDING

Temperatuur van de koelkast
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld
met de knop "Fridge".
Er zijn vijf mogelijke instellingen.

Van de minst koude temperatuur (links)

tot de koudste temperatuur (rechts).

Temperatuur van de vriezer
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld
met de knop "Freezer".
Er zijn vijf mogelijke instellingen.

Van de minst koude temperatuur (links)

tot de koudste temperatuur (rechts).

Functie Snel Koelen (Fast Cool)
Druk gedurende 3 seconden op de
toets "Fridge", voordat er in het
koelvak grote hoeveelheden verse
levensmiddelen worden gelegd. Als de
functie ingeschakeld is, geeft het display
de opeenvolging weer volgens de
afbeelding hiernaast. De functie wordt
na 6 uur automatisch uitgeschakeld of
kan handmatig uitgeschakeld worden
door op de knop "Fridge" te drukken

Functie Snel Invriezen (Fast Freeze)
Druk gedurende 3 seconden op de toets
"Freezer", 24 uur voordat er in het
vriesvak grote hoeveelheden in te vriezen
levensmiddelen worden gelegd. Als de
functie ingeschakeld is, geeft het display de
opeenvolging weer volgens de afbeelding
hiernaast. De functie wordt na 48 uur
automatisch uitgeschakeld of kan
handmatig uitgeschakeld worden door
opnieuw op de knop "Freezer" te
drukken.

Opmerking: Leg in te vriezen
levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren producten aan.

Geluidsalarm
uitschakelen
(Reset Alarm) 
Om het geluidsalarm
uit te schakelen drukt
u op de toets "Reset
Alarm".

Toetsenvergrendeling (Key Lock) 
U kunt de toetsenvergrendeling in- of uitschakelen door de toets
"Key lock" 3 seconden ingedrukt te houden tot u een geluidssignaal
hoort ter bevestiging (het lampje gaat branden).
Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de toetsenvergrendeling
ingeschakeld is, hoort u een toon en gaat het lampje
"Toetsenvergrendeling" knipperen.

Ventilator (indien aanwezig)
De ventilator is in de fabriek van
tevoren ingesteld op INGESCHAKELD.
De ventilator kan worden uitgeschakeld
door de toets op de basis in te drukken
(zoals op de afbeelding). Als de omgevingstemperatuur
hoger is dan 27°C of als er op de glazen schappen
waterdruppels liggen, dan moet de ventilator in werking zijn
om een correcte conservering van de levensmiddelen te
garanderen. Door de uitschakeling van de ventilator wordt
het energieverbruik geoptimaliseerd.

Aan/Stand-by 
Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te
schakelen. In de stand-by brandt er op het display geen enkel
lampje en is de verlichting in het koelvak uitgeschakeld. Om het
apparaat weer in te schakelen drukt u kort op de toets.

Opmerking: door deze handeling wordt het apparaat niet
losgekoppeld van de elektrische voeding.

Koelvak
A. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter

(afhankelijk van het model)
B. Lampje of led (afhankelijk van het model)
C. Schappen
D. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
E. Afdekplank groenten- en fruitlade(n)
F. Groenten- en fruitlade(n)
G. Typeplaatje (naast de groenten- en fruitlade)
H. Bedieningspaneel
N. Vak voor melkproducten
O. Deurvakken
P. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
Q. Deurvak flessen

Minder koude zone
Gemiddeld koude zone
Koudere zone
Groenten en fruitzone

Vriesvak
I. Bovenste lade (invrieszone)
L. Middelste en onderste laden (bewaarzone ingevroren

levensmiddelen en diepvriesproducten)
M. IJsblokjesbakje (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle planken, vakken en schappen kunnen
worden verwijderd.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al van
tevoren ingesteld in de fabriek

Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen
wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen
kunnen variëren afhankelijk van het model.

Wat te doen als... Mogelijke oorzaken: Oplossingen:

Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet.

Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by.
Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat.

Schakel het apparaat in met de knop On/Stand-by
Controleer of:
- de stroom is uitgevallen
- de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil

zeggen dat het apparaat gevoed kan worden)
- de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken
- de voedingskabel niet beschadigd is.

De binnenverlichting werkt niet.

Misschien moet het lampje vervangen worden.

Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by

Modellen met lampje: koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet, controleer het lampje en vervang het zo nodig
door een nieuw exemplaar (zie hoofdstuk 'Vervangen van het lampje of led').
Modellen met ledlampjes: neem contact op met een erkend servicecentrum.
Schakel het apparaat in met de knop On/Stand-by

De temperatuur in de vakken is te hoog. Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom 'Oplossingen')

Controleer of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet in de buurt van een warmtebron is geplaatst
- de juiste temperatuur ingesteld is
- de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt

Er ligt water op de bodem van de koelkast. Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt. Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging van het apparaat')

De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag van de afdichting van de
deur, is warm. Dit is geen defect. Dit is een gewenst effect om condensvorming te voorkomen. Hier hoeft u niets aan te doen.

Het rode lampje knippert en er klinkt een geluidssignaal
Alarm deur open
Dit alarm gaat af als een deur te lang open blijft.

Om het geluidssignaal te stoppen sluit u de deur van het apparaat. Als het geluidssignaal niet uitgeschakeld wordt, gaat het
om een Alarm stroomstoring (zie de paragraaf Alarm stroomstoring). 

Het rode lampje gaat branden , er klinkt een geluidssignaal en de indicaties van de

temperatuur van het koelvak knipperen als volgt:

Alarm Storing
Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Druk op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen.

Het rode lampje knippert  , er klinkt een geluidssignaal dat ook doorgaat als de deur
gesloten is. De temperatuurindicaties van de vriezer kunnen knipperen.

Alarm stroomstoring
Dit alarm wordt ingeschakeld als er een langdurige onderbreking van de stroom optreedt, die
een verhoging van de temperatuur in het vriesvak heeft veroorzaakt.

Druk op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Als het vriesvak nog niet de optimale temperatuur
voor het conserveren van het voedsel heeft bereikt, dan kan het temperatuuralarm van het vriesvak afgaan (zie Alarm
temperatuur vriesvak). Controleer de toestand van de levensmiddelen voordat u ze consumeert.

Het rode lampje gaat branden (zonder te knipperen) , er klinkt een geluidssignaal
en de temperatuurindicatielampjes van het vriesvak knipperen.

Alarm temperatuur vriesvak
Het temperatuuralarm geeft aan dat de temperatuur in het vriesvak niet optimaal is. Dit kan
voorkomen: de eerste keer dat u het apparaat gebruikt, na het ontdooien en/of schoonmaken, bij het
invriezen van grote hoeveelheden levensmiddelen of als de deur van de vriesvak niet perfect sluit.

Druk op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Als de optimale temperatuurcondities
bereikt zijn, gaat het rode lampje automatisch uit. Als het temperatuuralarm aan blijft houden, neem dan contact op met
de Klantenservice.
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Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Volg daarna de
instructies op basis van het verlichtingstype van uw apparaat. Vervang het lampje met een lampje met
dezelfde kenmerken dat verkrijgbaar is bij de klantenservice en bij de erkende dealers.

Verlichting van het type 1)
1. Draai de schroef los en verwijder de diffusor van het

lampenkapje.
2. Het lampje dat in het apparaat zit is van het bajonettype en

moet dus niet losgedraaid maar eruit getrokken worden, in
de richting van de pijl.

3. Nadat het lampje vervangen is de diffusor weer op zijn plaats
zetten en 5 minuten wachten voordat u de stekker van het
apparaat weer in het stopcontact steekt.

Verlichting van het type 2)
Draai het lampje linksom los, zoals aangegeven op de afbeelding, en
verwijder het. Wacht 5 minuten voordat u de stekker van het
apparaat weer in het stopcontact steekt.

Verlichting van het type 3)
Als uw apparaat ledverlichting heeft, moet u bij
vervanging contact opnemen met de klantenservice.

In vergelijking met het traditionele lampje gaan
ledlampjes langer mee. Bovendien geven ze u een
beter zicht op de inhoud van de koelkast en ze zijn
milieuvriendelijk
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Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek met een oplossing
van lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd
zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik nooit
schuurmiddelen. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater
te garanderen, regelmatig de binnenkant van de afvoeropening op de
achterwand van het koelvak in de buurt van de groenten- en fruitlade
met behulp van het bijgeleverde gereedschap reinigen (zie afbeelding).
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat
u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

2

1

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een
temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het uitschakelen van geluidsalarmen ingedrukt. Plaats,
waar dit voorzien is, het antibacteriële en antigeurfilter zoals aangegeven in de verpakking van het filter.
Opmerking: nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 4/5 uur voordat de juiste
temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het apparaat.

EERSTE GEBRUIK

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET
APPARAAT 

VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED
(afhankelijk van het model) 
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Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, maak de koelkast leeg, laat hem (zo nodig)
ontdooien en maak hem schoon. Laat de deuren op een kier staan om de lucht in de vakken te laten
circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

ALS HET APPARAAT NIET GEBRUIKT
WORDT 

Houd de deuren dicht, op die manier blijven de levensmiddelen zo lang mogelijk koud. Vries voedsel dat
gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in. Als de stroomuitval erg lang duurt kan het black out-alarm afgaan
(afhankelijk van het model).

IN GEVAL VAN STROOMUITVAL

Het koelvak is geschikt voor het bewaren van verse levensmiddelen en dranken.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van het vak duidt erop dat het
apparaat bezig is automatisch te ontdooien. Het dooiwater wordt via een afvoeropening in een opvangbak
geleid, waar het verdampt.
Afhankelijk van het model kan het apparaat voorzien zijn van een speciaal ('Vlees- & Vis-' of
'Nulgradenvak'), dat ideaal is voor het bewaren van vers vlees en verse vis.
Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

Opmerking: de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats
van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de twee vakken. Stel de
temperaturen in op grond van deze factoren.

Opmerking: als er sprake is van hoge vochtigheid in het koelvak en met name op de glazen schappen,
kan zich condenswater vormen. In dat geval adviseren wij u houders die vloeistoffen bevatten
(bijvoorbeeld: pannen bouillon) goed af te sluiten, levensmiddelen met een hoog vochtgehalte
(bijvoorbeeld: groenten) te verpakken en de temperatuur op een minder koude stand te zetten.

Verwijderen van de groente- en fruitlade (afhankelijk van het model)
Als uw apparaat alleen een groente- en fruitlade heeft, adviseren wij om de twee onderste deurvakken
leeg te maken (en eventueel te verwijderen) om de lade gemakkelijker naar buiten te kunnen trekken.

Ventilator en antibacterieel-antigeurfilter (afhankelijk van het model)
De ventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in het vak waardoor de levensmiddelen
beter geconserveerd worden en een te hoge vochtigheid wordt beperkt. De ventilatiezone niet afdekken.
De ventilator kan handmatig worden in- of uitgeschakeld (zie Beknopte Handleiding). Als hij ingeschakeld
is, werkt hij automatisch als dat nodig is.

KOELVAK



In het vriesvak kunnen diepgevroren levensmiddelen (gedurende de periode die aangegeven is op de
verpakking) bewaard worden en kunnen verse levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Zet de verse
levensmiddelen in de invrieszone in het vriesvak (zie Beknopte Handleiding) en laat voldoende ruimte rondom
de pakjes, zodat de lucht kan circuleren. Het opnieuw invriezen van gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen
wordt afgeraden. Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of
condens in kan komen. Leg nooit warme levensmiddelen in het vriesvak om energie te besparen en de
levensduur van het apparaat te verlengen.
Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van
het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast en het vriesvak. Stel de
temperaturen in op grond van deze factoren.
IJsblokjes maken
Vul het ijsbakje (indien aanwezig) voor 2/3 met water en zet het in het vriesvak. Gebruik in geen geval
puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.
Verwijderen van de laden (afhankelijk van het model)
Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg. Het
vriesvak kan ook als volgt gebruikt worden om een grotere inhoud te
krijgen:
A) Als de bodem van het vriesvak zo is als in afbeelding A, verwijder dan
de bovenste laden en/of deurtjes. De onderste lade moet op zijn plaats
blijven zitten. Controleer, nadat u de levensmiddelen op de
roosters/schappen hebt gelegd, of de deur goed sluit.
B) Als de bodem van het vriesvak zo is als in afbeelding B, dan kunnen
alle laden of deurtjes worden verwijderd. Controleer, nadat u de
levensmiddelen op de roosters/schappen hebt gelegd, of de deur goed
sluit.
Verwijderen van het deurtje (indien aanwezig)
Open het deurtje en verwijder de pen zoals in afbeelding C.
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De No Frost-modellen hoeven niet te worden ontdooid.
Als zich bij de andere modellen ijs in het vriesvak heeft gevormd,
adviseren wij om de vriezer 2 keer per jaar of als de ijslaag te dik
geworden is (3 mm dik) te ontdooien.
IJsvorming is een normaal verschijnsel.
De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van
de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie
waarmee de deur wordt geopend. Trek de stekker van het apparaat uit
het stopcontact en haal alle levensmiddelen eruit. Laat de deur open
zodat het ijs kan smelten. Bij apparaten die het vriesvak onder het
koelvak hebben, kan het afvoerslangetje voor het dooiwater naar buiten
worden getrokken (zie afbeelding) en zet een bak onder de afvoer.
Zet het afvoerslangetje, na afloop van de handeling, weer op zijn plaats en let er goed op dat er geen
water is achtergebeleven. Maak de binnenkant van het vriesvak schoon en droog deze goed af.
Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en leg de levensmiddelen terug.

ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK 
(afhankelijk van het model) 

VRIESVAK

A

B

C
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Het Vak voor Vlees & Vis is speciaal ontwikkeld om een langduriger
conservering van deze verse levensmiddelen te garanderen, zonder de
voedingswaarde en de oorspronkelijke versheid ervan te wijzigen.
Het wordt afgeraden om in dit vak fruit of groenten te leggen, aangezien
de temperatuur ook onder 0 °C kan zakken, en het vocht dat in de
levensmiddelen zit zou kunnen bevriezen.

Temperatuurinstelling
De temperatuur in het Vak voor Vlees & Vis wordt aangegeven door de stand van het wijzertje op de
deur van het vak zelf en is afhankelijk van de algemene temperatuur van het koelvak.
Wij adviseren u de temperatuur van het koelvak in te stellen op tussen +2° en +6°.
Om de temperatuur in het Vak voor Vlees & Vis te weten te komen, de hierna volgende afbeeldingen
raadplegen:

Belangrijk: als de functie geactiveerd is en er levensmiddelen met een hoog watergehalte aanwezig zijn,
kan zich condens vormen op de schappen. Schakel de functie in dat geval tijdelijk uit.

Verwijderen van het vlees- en visvak:
Als het symbool niet wordt weergegeven op het bedieningspaneel
(zie Beknopte Handleiding), wordt geadviseerd het vlees- en visvak niet
te verwijderen, teneinde een correcte werking van het apparaat, een
geschikte conservering van de levensmiddelen en een optimaal
energieverbruik te garanderen.  Voor meer ruimte in de koelkast kan in
alle andere gevallen het vlees- en visvak worden verwijderd.
Ga als volgt te werk:
1. Verwijder de lade van het vak (Afbeelding 1).
2. Verwijder de afdekking van de lade met behulp van de koppelingen op
de onderkant van de afdekking (Afbeelding 2)
Om het vlees- en visvak weer in gebruik te nemen, dient u ervoor te
zorgen dat de afdekplaat van de lade weer geplaatst wordt, voordat u de
lade zelf terugzet en de functie weer in werking stelt. 
3. Druk drie seconden op de knop 'Vlees- en visvak' op het
bedieningspaneel totdat het gele lampje uitgaat.
Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt aangeraden
om het vlees- en visvak uit te schakelen  en om de onderdelen eruit te
verwijderen (behalve het schap boven de groente- en fruitladen).

VAK VOOR VLEES & VIS (afhankelijk van het model) 

Wanneer het wijzertje in het linker gebied
staat, moet de temperatuur van het koelvak

verhoogd worden.

Wanneer het wijzertje in het midden staat, is
de temperatuur precies goed.

Wanneer het wijzertje in het rechter gebied
staat, moet de temperatuur van het koelvak

verlaagd worden.

Afb. 1

Afb. 2
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Het 'nulgradenvak' is speciaal ontwikkeld om een lage
temperatuur en een juiste vochtigheidsgraad te behouden
teneinde verse levensmiddelen langer te kunnen bewaren
(bijvoorbeeld vlees, vis, winterfruit en -groenten).

In- en uitschakelen van het vak
De temperatuur in het vak is ongeveer 0° als het vak ingeschakeld is.

Druk voor de inschakeling van het vak langer 
dan één seconde op de knop die in de 
afbeelding is weergegeven totdat het symbool 
gaat branden. 

Het brandende symbool geeft aan dat het vak 
ingeschakeld is. Druk opnieuw langer dan een 
seconden op de knop om het vak uit te schakelen

Voor een correcte werking van het 'nulgradenvak' is het volgende noodzakelijk:
- het koelvak moet ingeschakeld zijn
- de temperatuur in het koelvak moet tussen de +2°C en +6°C zijn
- de lade moet geplaatst zijn om de inschakeling mogelijk te maken
- er mogen geen speciale functies zijn geselecteerd (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - indien aanwezig).
Als één van deze speciale functies is geselecteerd, dan moet het 'nulgradenvak' handmatig worden
uitgeschakeld en moeten de verse levensmiddelen uit het vak worden verwijderd. Als het vak niet
handmatig wordt uitgeschakeld, zal het na ongeveer 8 uur automatisch worden uitgeschakeld.

Opmerking:
- als het symbool bij inschakeling van het vak niet gaat branden, dient u te controleren of de lade goed

geplaatst is; neem contact op met een erkende klantenservice, als het probleem aanhoudt
- als het vak is ingeschakeld en de lade is geopend, dan kan het symbool van het bedieningspaneel

automatisch uitgaan. Als de lade weer wordt geplaatst, wordt het symbool weer ingeschakeld
- ongeacht de status van het vak is een zacht geluid hoorbaar. Dit is normaal
- als het vak niet in werking is, is de temperatuur in het vak afhankelijk van de algemene temperatuur in

het koelvak. In dit geval wordt geadviseerd om fruit en groenten te bewaren die niet gevoelig zijn voor
koude (bosvruchten, appels, abrikozen, wortels, spinazie, sla, enz.).

Belangrijk: als de functie geactiveerd is en er levensmiddelen met een hoog watergehalte aanwezig zijn,
kan zich condens op de schappen vormen. Schakel in dat geval de functie tijdelijk uit. Let goed op bij het
plaatsen van kleine levensmiddelen en houders op het bovenste schap van het 'nulgradenvak' om te
voorkomen dat ze tussen de lade en de achterwand van het koelvak kunnen vallen.

“NULGRADENVAK” (afhankelijk van het model) 
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Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel
het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
Als het apparaat, nadat u de in het overzicht voor
het opsporen van storingen vermelde controles
heeft uitgevoerd en nadat u het apparaat opnieuw
heeft ingeschakeld, nog steeds niet goed werkt,
neem dan contact op met de klantenservice, leg
het probleem duidelijk uit en vermeld:
• de aard van de storing
• het model
• het type en serienummer van het apparaat

(vermeld op het typeplaatje)

• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)

Opmerking:
het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.

KLANTENSERVICE 

Verwijderen van het 'nulgradenvak':
Voor meer ruimte in de koelkast kan het 'nulgradenvak' worden verwijderd. Ga in dat geval als volgt te
werk:
- wij adviseren om de twee onderste deurvakken leeg te maken (en eventueel te verwijderen) om de lade

gemakkelijker naar buiten te kunnen trekken.
- schakel het vak uit
- neem de lade en het witte plastic schap onder het vak weg.

Opmerking: het bovenste schap en de zijsteunen kunnen niet worden verwijderd.

Om het 'nulgradenvak' weer in gebruik te nemen, dient u ervoor te zorgen dat het witte plastic schap
onder het vak weer geplaatst wordt, voordat u de lade zelf terugzet en de functie weer in werking stelt.
Om het energieverbruik te optimaliseren wordt geadviseerd om het 'nulgradenvak' uit te schakelen en om
het vak te verwijderen.
Reinig het vak en zijn onderdelen regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en specifieke
neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een
koelkast (zorg ervoor om het witte plastic schap onder de lade niet in het water onder te dompelen).

Voordat u het vak schoonmaakt (ook de buitenkant), moet de lade zodanig worden verwijderd
dat het vak van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.
Gebruik nooit schuurmiddelen.
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Nach der Regulierung des Scharniers sicherstellen, daß zwischen den Holztüren und den Seiten der Säule
kein direkter Kontakt besteht, um ein einwandfreies Schließen des Kühlschranks zu gewährleisten.

After adjusting the appliance door/outer door connecting devices, ensure that the cupboard doors do not
come into direct contact with the cupboard sides or the appliance doors may not close properly.

Après avoir réglé le guide, s’assurer que les portes en bois ne sont pas en contact direct avec les flancs du
meuble pour garantir une bonne fermeture de l’appareil.

Na het afstellen van het scharnier controleren of er geen direct contact is tussen de houten deurtjes en
de zijkanten van het meubel, dit om een correcte sluiting te garanderen.

Tras haber regulado los dispositivos de acoplamiento, asegurarse de que las puertas de madera no toquen
directamente los flancos de la columna para asegurar un cierre correcto del aparato.

Depois de ter regulado a guia, assegurar-se de que as portas de madeira não fiquem em contacto directo
com os flancos da coluna a fim de garantir que o aparelho feche correctamente.

Dopo aver regolato il traino assicurarsi che non ci sia contatto diretto delle portine in legno con i fianchi
della colonna per garantire una corretta chiusura del prodotto.

Αφού ρυθμίσετε τον οδηγό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στα ξύλινα πορτάκια
και τις πλευρές της κολόνας για να εξασφαλιστεί το σωστό κλείσιμο του προϊόντος.

Kontrollera att det inte är direktkontakt mellan trädörrarna och skåpsidorna när du har justerat beslagen
mellan apparaten och trädörrarna. Detta för att garantera att apparatens dörrar stängs ordentligt.

Etter å ha regulert innfestingene mellom apparatdørene og ytterdørene av tre, må man forsikre seg om at
ytterdørene av tre ikke kommer i direkte kontakt med skapsidene, ellers kan det hende at dørene ikke
lukker seg ordentlig.

Efter at have justeret beslagene mellem apparatets døre og køkkenskabets døre skal man sikre sig, at der
ikke er direkte kontakt mellem køkkenskabets døre og sidevægge, da apparatets døre ellers ikke kan
lukke ordentligt.

Kun laitteen/kalusteen ovien kiinnitys on säädetty, varmista että puuovet eivät kosketa kalusteen reunoja,
jotta laite voi sulkeutua moitteettomasti.

Po wyregulowaniu zawiasy zabezpieczającej, sprawdzić czy drzwiczki drewniane nie stykają się
bezpośrednio ze ściankami bocznymi mebla, co mogłoby uniemożliwić jego prawidłowe zamknięcie.

Po zregulování vleku zkontrolujte, zda nedochází k přímému styku dřevěných dvířek s boky nástavby, 

Po nastavení spojovacích súčiastok, skontrolujte či drevené dvere sa nedotýkajú bočných dielov nábytku 

A készülék tökéletes záródásának biztosítása érdekében a vezetősín beállítása után ügyeljen arra, hogy a 

Отрегулировав привод, для того, чтобы гарантировать качественное закрытие прибора, убедитесь в
том, что деревянные дверцы не соприкасаются с боковыми стенками стойки.

След като регулирате шейната, проверете дали дървените вратички не опират направо върху

După ce aţi reglat tragerea asiguraţi-vă ca nu există vreun contact direct între uşiţele de lemn cu laturile 

Sureguliavę prietaiso durelių/išorinių durelių jungiamuosius įtaisus, pasirūpinkite, kad medinės
durelės tiesiogiai nesiliestų su spintos kraštais, nes kitaip prietaiso durelės gali tinkamai
neužsidaryti.
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Pärast külmiku ukse / välise ukse ühendusseadmete reguleerimist kindlustage, et kapiuksed ei
satu kapi külgedega vahetusse kontakti, sest muidu ei pruugi külmiku uksed korralikult sulguda.

Pēc ierīces durvju/ārējo durvju savienošanas mehānisma samontēšanas, pārliecinieties, lai
iebūvētā skapja durvis neatduras pret skapja malām, jo pretējā gadījumā ierīces durvis
pietiekami neaizvērsies.

Kılavuzları ayarladıktan sonra, ürünün düzgün şekilde kapanmasını garanti etmek üzere ahşap
ufak kapılar ile kolon kenarları arasında direkt temas olmadığından emin olunuz.

Після регулювання кріплень, за допомогою яких дверцята приладу приєднуються до
дверцят шафи, в яку вбудовується прилад, перевірте відсутність безпосереднього
контакту між дверцятами шафи та її боковими стінками, щоб забезпечити належне
закривання дверцят приладу.
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