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VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT

Algemene waarschuwingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen, in de
apparaatbehuizing of de ingebouwde structuur, vrij van belemmeringen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen behalve de middelen
aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
etenswaren compartiment van het apparaat, tenzij ze van het type zijn
dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Als het toestel niet stabiel staat, kan dit problemen
veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u het toestel vastmaken in
overeenstemming met de instructies.
WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat
het stroomsnoer niet verstrikt raakt of beschadigd is.
WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stopcontacten of
verlengsnoeren achter het apparaat.

Symbool ISO 7010 W021
Waarschuwing: Gevaar voor brand / ontvlambare materialen

• Als uw apparaat R600a als koelmiddel gebruikt – deze informatie
is beschikbaar op het etiket van de koeler - moet u voorzichtig zijn
tijdens de verzending en de installatie om te vermijden dat de
koelelementen van uw apparaat worden beschadigd.  Hoewel R600a
een milieuvriendelijk en natuurlijk gas is, aangezien het een explosief
is, in het geval van een lek veroorzaakt in de koelelementen moet u
uw koelkast uit de buurt houden van open vlammen of warmtebronnen
en de ruimte een aantal minuten ventileren waar het apparaat zich
bevindt.

• Tijdens het dragen en plaatsen van de koelkast moet u erop letten
het koelgascircuit niet te beschadigen.

• U mag geen explosieve stoffen opslaan zoals een aerosol met een
ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
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• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige
toepassingen zoals:

- personeelskeuken in winkels, kantoren en andere professionele
omgevingen,

- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen

- bed and breakfast omgevingen;
- catering en gelijkaardige niet-kleinhandel toepassingen

• Als het netsnoer niet overeenstemt met het stopcontact is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of
dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen
met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon
die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan
om zeker te zijn dat ze niet spelen met dit apparaat.

• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het netsnoer
van uw koelkast. Deze stekker moet worden gebruikt met een
speciaal geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er geen dergelijke
aansluiting aanwezig is bij u thuis, moet u ze laten installeren door
een erkende elektricien.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal
vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht
staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van
het apparaat en de betrokken risico’s. Kinderen mogen niet spelen
met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken
of onderhoudswerken uitvoeren zonder toezicht.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde
personen om ieder risico uit te sluiten.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes van boven de
2000 m.
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Om aantasting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende
instructies in acht te nemen:

• Het langere perioden openen van de deur kan een
aanzienlijke temperatuurstijging veroorzaken in de schappen
van het apparaat.
• Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en
toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
• Bewaar rauw vlees en vis in geschikte schalen in de koelkast,
zodat deze niet in contact komen met ander voedsel of hierop
kunnen lekken.
• Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren
van diepvriesproducten, en het bewaren of maken van ijs of
ijsblokjes.
• Vriesvakken met een, twee of drie sterren zijn niet geschikt
voor het invriezen van vers voedsel.
• Als het koelapparaat lange perioden leegstaat, schakel het dan
uit, laat het ontdooien, maak het schoon en droog, en laat de
deur open om te voorkomen dat er binnenin het apparaat
schimmelvorming optreedt.
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Aanbevelingen
• Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer.
• Voer geen stekker in het stopcontact waarvan de kabel beschadigd of

versleten is.
• U mag niet aan het snoer trekken en u mag het ook niet buigen of

beschadigen.

• Dit product werd ontworpen voor gebruik door volwassenen; laat
geen kinderen met het apparaat spelen en hun lichaam slingeren
door aan de deur te hangen.

• U mag nooit de stekker verwijderen met natte handen om
elektrische schokken te vermijden!

Veiligheidsmaatregelen
• Let op: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de ombouw van het apparaat of de

constructie waarin het apparaat wordt ingebouwd niet afgedekt worden.
• Gebruik geen mechanische apparatuur of andere kunstmatige middelen om het

proces van ontdooien te versnellen.
• Gebruik geen elektrische apparatuur in het koel- en het vriezercompartiment van het

apparaat.
• Als dit apparaat een oude koelkast met een slot vervangt, verwijder het slot dan of

breek het open als veiligheidsmaatregel, zodat spelende kinderen zichzelf niet kunnen
opsluiten.

• Oude koelkasten en vriezers bevatten isolatiegassen en koelmiddelen die op de
juiste wijze moeten worden afgevoerd. Laat de verwijdering van uw oude apparaat
over aan de plaatselijke afvalverwijderingsdienst en neem contact op met de
plaatselijke overheid of uw leverancier wanneer u vragen heeft. Let er goed op dat
het koelbuizenwerk niet beschadigd raakt voordat het apparaat wordt opgehaald
door de juiste afvalverwijderingsdienst.

“Elektronische afvalstoffen dienen niet weggegooid te worden met het
huisafval. Breng dit materiaal terug naar uw electro-speciaalzaak voor
een veilige verwerking, of indien dit niet mogelijk is, naar het inname
punt in uw gemeente.

Belangrijk:
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor een onjuiste installatie en onjuist gebruik (zie
gebruiksaanwijzing).
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• Voor uw veiligheid mag u nooit explosief en ontvlambaar materiaal in de
koelkast plaatsen. Plaats dranken met een hoog alcoholgehalte in het
koelvak van het apparaat met hun doppen stevig gesloten en in verticale
positie.

• Deksel de koelkast en/of bovenzijde van de koelkast nooit af met een
doek, tafelkleed, etc. Dit zal de prestatie van de koelkast negatief beïnvloeden.

• Zorg ervoor dat de accessoires in het apparaat veilig vastzitten om schade te vermijden
tijdens de verplaatsing.

• Gebruik geen stekkeradapter.

Installatie en bediening van uw koelkast
• De werkingspanning van uw koelkast is 220-240 V en 50 Hz.
• Een speciaal geaarde stekker werd aangesloten op het netsnoer van uw koelkast.

Deze stekker moet worden gebruikt met een speciaal geaarde aansluiting van 16
ampère. Als er geen dergelijke aansluiting aanwezig is bij u thauis, moet u ze laten
installeren door een erkende elektricien.

• Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan worden
veroorzaakt door het gebruik zonder aarding.

• Plaats uw koelkast in een geschikte locatie waar ze niet wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.

• Ze moet minimum 50 cm uit de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, radiatoren
en kookplaten en minimum 5 cm van elektrische ovens worden verwijderd.

• Uw koelkast mag niet worden gebruikt in de open lucht en moet
uit de regen worden gehouden.

• Als uw koelkast naast een diepvriezer wordt geplaatst, moet u
minimum 2 cm tussenruimte laten tussen de apparaten om
condensatie op de externe oppervlakten te vermijden.

• Plaats geen zware voorwerpen op uw koelkast en plaats uw
koelkast op een correcte locatie zodat er minimum 15 cm vrij is
bovenaan.

• Als u uw koelkast naast uw keukenkasten wilt plaatsen, moet u
minimum 2 cm tussenruimte laten.

• Om te vermijden dat de condensator (het zwarte component
met vinnen op de achterzijde) in aanraking zou komen met de
mud moet u de plastic afstandsgeleider gebruiken om het
apparaat 90° op zijn plaats te draaien.

• Wanneer de deur van de koelkast
gesloten wordt, wordt een vacuüm
gecreëerd. Wacht ca. 1 minuut voor
de koelkast opnieuw opent.

• Deze applicatie is optioneel om de
deur eenvoudig te kunnen openen.
Met deze applicatie kan een lichte
condensatie optreden rond deze zone en u kunt deze
verwijderen.
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Voor u uw koelkast in gebruik neemt
• Tijdens de eerste ingebruikname of om de efficiënte bediening

van het apparaat te garanderen nadat u het hebt verplaatst,
moet u uw koelkast 3 uur onbelast laten draaien (in verticale
positie) en daarna de stekker in het stopcontact steken.  Zo niet
kan de compressor worden beschadigd.

• De eerste maal dat u uw koelkast in gebruik neemt, is het mogelijk dat u een zekere
geur waarneemt. Deze geur verdwijnt zodra u uw koelkast begint te koelen.

Informatie over No-Frost-technologie
 Nieuwe No-Frost-koelkasten verschillen in werkingsprincipe van
andere statische koelkasten.
 In normale koelkasten veroorzaakt de vochtigheid die de koelkast door
de deur binnenkomt en de vochtigheid van het voedsel dat in de
achterkant van de luchtleiding bevriezing plaatsvindt. Om de rijp en het
ijs in de achterkant van de luchtleiding te ontdooien, dient u de koelkast
periodiek uit te schakelen en de levensmiddelen die bevroren dienen
te blijven apart koud te houden. De situatie in het vriesvak van een No-
Frost-koelkast is volledig anders. Door middel van een ventilator wordt
droge en koude lucht vanuit verschillende punten homogeen naar de
koel- en vriesgedeelten geblazen. De koude lucht wordt homogeen en
gelijkmatig tussen de schappen verspreid en koelt al uw levenmiddelen
gelijkmatig en uniform, waardoor vochtigheid en bevriezing wordt
voorkomen. Daarom is uw nieuwe No-Frost-koelkast naast zijn enorme
inhoud en stijlvolle uiterlijk eenvoudig in gebruik.

• Om een vlotte en trillingvrije bediening van uw koelkast te garanderen, moeten de
instelbare voorste voetjes op de geschikte hoogte worden ingesteld en onderling
gebalanceerd. U kunt dit garanderen door de instelbare voetjes met de wijzers (of
tegen de wijzers) van de klok te draaien. Dit proces moet worden uitgevoerd voor u
etenswaren in de koelkast plaatst.

• Voor u uw koelkast in gebruik neemt, moet u alle onderdelen afnemen met warm
water waar u een theelepel soda aan toevoegt. Daarna moet u ze afspoelen met
schoon water en afdrogen. Aan het einde van dit schoonmaakproces brengt u alle
onderdelen opnieuw aan.

Binnenverlichting

WAARSCHUWING!
Risico op een elektrische schok.

• Reservelampen voor in dit product worden afzonderlijk verkocht: Deze lampen zijn
bedoeld extreme fysieke toestanden van huishoudelijke apparaten te weerstaan,
zoals temperatuur, trilling, vochtigheid of zijn bedoeld om informatie weer te geven
over de bedrijfsstatus van het apparaat. Ze zijn niet bestemd voor gebruik in andere
apparaten en niet geschikt voor verlichting van ruimtes in huis.
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GEBRUIK VAN UW KOELKAST
Bedieningspaneel

I n s t e l k n o p
koelkasttemperatuur

Symbool van
Snel koelen-modus

alarm
aanduidingsled

Koelkast aangepast
temperatuuraanduiding

Temperatuurknop apart koelgedeelte
Met deze knop wordt de temperatuurinstelling van de koelkast ingesteld. Druk op deze
knop om de waarden voor het aparte koelgedeelte in te stellen. Gebruik deze knop ook
om de SK(snelkoel)-stand te activeren.
Alarmlampje
Het alarmlampje zal rood branden als er zich een probleem in de koelkast voordoet
Snelkoel-stand

Wanneer moet deze worden gebruikt?
• Om een grote hoeveelheid voedsel te koelen.
• Om fastfood te koelen.
• Om voedsel snel te koelen.
• Om seizoensproducten gedurende lange tijd te bewaren.

Hoe te gebruiken?
• Druk op de temperatuurinstelknop totdat het lampje van het snelkoelen aangaat.
• Het snelkoellampje zal in deze stand branden.
• Voor optimale prestaties van uw apparaat in de maximale koelcapaciteit, dient u het

apparaat 6 uur voordat u het verse voedsel in de koelkast plaatst in de SK-stand te
zetten.

In deze stand:
Indien u de temperatuurinstelknop indrukt, wordt de stand geannuleerd en wordt de
instelling hervat op 2.
Opmerking:  De ‘snelkoelstand’ wordt na 6 uur automatisch geannuleerd of wanneer de
temperatuursensor van de koelkast onder 2°C komt.
Temperatuurinstellingen koelkast

• De begintemperatuur van de instellingendisplay is 5°C.
• Druk eenmaal op de koelkastinstelknop.
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Waarschuwing voor instellingen temperatuur
• De omgevingstemperatuur, temperatuur van net opgeslagen etenswaren en hoe

vaak de deur geopend wordt, beïnvloeden de temperatuur in de koelkast. indien
vereist, verander de temperatuurinstelling.

• De temperatuurinstelling moet worden gekozen rekening houdend met hoe vaak de
deur geopend en gesloten wordt, de hoeveelheid opgeslagen etenswaren in de
koelkast en de omgeving waarin en plaats waar het apparaat staat.

• Wij bevelen aan dat voor eerste gebruik van de koelkast deze gedurende 24 uur
onafgebroken gebruikt wordt zodat deze geheel gekoeld is. Gedurende deze periode
niet de deur van de koelkast openen of hier etenswaren in opslaan.

• Uw koelkast heeft een ingebouwde 5 minuten vertragingsfunctie, ontworpen om
schade aan de compressor te voorkomen. Wanneer u de koelkast op het stroom
aansluit, zal deze normaal beginnen te werken na 5 minuten.

• Uw koelkast is ontworpen voor gebruik in omgevingstemperaturen tussen intervallen
zoals omschreven in de standaarden, overeenkomstig de klimaatklasse getoond
op het informatielabel. Het wordt niet aanbevolen de koelkast te gebruiken in
omgevingen buiten de gegeven temperatuurintervallen wat betreft koelefficiëntie.

Indien uw product voorzien is van een turbo-ventilator;
• U mag de in/uitlaatopeningen niet blokkeren wanneer u etenswaren opbergt. Zo niet

wordt de gecirculeerde lucht van de turbo-ventilator belemmert.

Turbo-ventilator

• Bij iedere druk op de knop neemt de temperatuurinstelling toe. (2°C, 4°C, 5°C, 6°C,
8°C, snelkoelen)

• Indien u de koelkastinstelknop indrukt totdat het snelkoelsymbool wordt weergegeven
op

- de display van de instellingen en u drukt binnen de opvolgende 3 seconden op geen
enkele knop, zal snelkoelen gaan knipperen.

• Als u door drukt, begint hij opnieuw vanaf de laatste waarde.

Klimaatklasse en betekenis:
T (tropisch): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van
16 °C tot 43 °C.
ST (subtropisch): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen
van 16 °C tot 38 °C.
M (matig): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van
16 °C tot 32 °C.
UM (uitgebreid matig): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij
omgevingstemperaturen van 10 °C tot 32 °C.
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Draaischijf voor versheid
Door de vochtigheidsregelaar dicht te houden kan
vers fruit en groenten langer worden opgeslagen.
Als de groentelade geheel is gevuld, dient de
draaischijf aan de voorkant van de groentelade
open te staan. Indien u deze opent, zullen de
temperatuur en vochtigheid dalen.
Als u condensatie op de glasplaat ziet, kunt u de
vochtigheidsregelaar in de open stand zetten.

Accessoires
Chiller-plank

Door levensmiddelen in het chiller-gedeelte in plaats van
het vries- of koelgedeelte te bewaren zorgt u ervoor dat ze
hun versheid en smaak langer behouden en er verser uit
blijven zien. Als de chiller-plank vies wordt, kunt u deze
verwijderen en met water reinigen.
(Water bevriest bij 0 °C, maar voedingsmiddelen met zout
of suiker vereisen lagere temperaturen om te kunnen
bevriezen)
Over het algemeen wordt dit chiller-compartiment gebruikt
voor het bewaren van rauwe vis, rijst, etc...

Leg hier geen levensmiddelen op om te laten bevriezen of ijsplateaus voor het maken
van ijs.
Het verwijderen van de chiller-plank

• Trek de chiller-plank eruit door deze op de rails te verschuiven.
• Til de chiller-plank daarna van de rails op.

Onderdelen kunnen variëren naargelang het model van het apparaat.

(in sommige modellen)

(in sommige modellen)
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RICHTLIJNEN BEWARING ETENSWAREN

• Om opbouw van ijs tegen te tegen bewaar geen niet gesloten vloeistoffen in de
koelkast.

• Laat warme of hete etenswaren afkoelen alvorens deze op te slaan. Dit verminderd
het energiegebruik.

• Om opbouw van ijs te voorkomen zorg ervoor dat niets opgeslagen is dat contact
maakt met de achterwand.

• Het koudste gedeelte van de koelkast is onderin. Wij bevelen aan dit gedeelte te
gebruiken om etenswaren te bewaren die snel bederven, zoals vis, kant-en-klaar-
maaltijden, gebakken etenswaren of melkproducten Het warmste gedeelte is de
bovenste houder van de deur. Wij bevelen aan hier boter of kaas te bewaren.

• Voor normale werkomstandigheden is het voldoende de temperatuur van uw koelkast
in te stellen op +4 °C.

• De temperatuur van het koelvak moet zich bevinden tussen de 0 en 8 °C, vers voedsel
onder de 0 °C bevriest en rottende bacteriën vermenigvuldigen zich boven de 8 °C
en bederven het voedsel.

• Zet heet voedsel niet direct in de koelkast, maar wacht tot tot het afkoelt. Heet voedsel
verhoogt de temperatuur van uw koelkast en kan voedselvergiftiging veroorzaken en
uw voedsel onnodig laten bederven.

• Vlees, vis e.d. dient te worden bewaard in het koelervak van voedsel en het groentevak
heeft de voorkeur voor groenten (indien aanwezig).

• Om kruisbesmetting te voorkomen, moeten vleesproducten en fruit/groenten niet
samen bewaard worden.

• Voedsel dient in gesloten containers of afgedekt in de koelkast te worden geplaatst
om vorming van vocht en geuren te voorkomen.
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REINIGING EN ONDERHOUD

• Haal voordat u gaat schoonmaken de stekker van het apparaat uit het
stopcontact

• Tijdens het schoonmaken geen water over het apparaat heen gieten.

• Het koel- en vriesgedeelte dienen regelmatig te worden schoongemaakt
met een oplossing van soda en lauw water.

• Maak de accessoires afzonderlijk schoon met zeep en water.
De accessoires niet in de vaatwasser plaatsen.

• Gebruik geen schurende producten, schoonmaakmiddelen of
zeepproducten. Na het afwassen met schoon water naspoelen en
zorgvuldig afdrogen. Wanneer u klaar bent met schoonmaken de
stekker met droge handen weer in het stopcontact steken.

• Maak de condensor minimaal eenmaal per jaar schoon met
een veger om energie te besparen en de productiviteit te
verhogen.

DE STEKKER MOET HIERVOOR UIT HET STOPCONTACT WORDEN VERWIJDERD.
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 PROBLEEMOPLOSSING

Vervangen van ledverlichting
Indien uw koelkast voorzien is van ledverlichting dient u contact op te nemen met de
helpdesk. Deze mag namelijk uitsluitend worden vervangen door erkend personeel.

Indien uw koelkast niet goed werkt, kan dit komen door een klein probleem. Controleer
daarom het volgende voor u belt naar een elektricien om tijd en geld te besparen.

Alarmaanduiding
sled gaat 
branden

SOORT 
STORING WAAROM WAT MOET U DOEN

Storings
waarschuwin

gen'

Een onderdeel of aantal 
onderdelen werkt niet of 
er is een storing in het 

koelproces
Het product wordt voor de 
eerste keer op de stroom 
aangesloten of de stroom 
werd 1 uur onderbroken.

Controleer of de deur 
openstaat en controleer of 
het product 1 uur werkt. Als 
de deur niet openstaat en 
het product gedurende 1 
uur heeft gewerkt, neem 
dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de Sharp 

help desk.

TRANSPORT EN WIJZIGEN VAN INSTALLATIEPOSITIE

Vervoeren en verplaatsen
• De originele verpakkingen en schuim kan worden bewaard voor transport achteraf

(indien gewenst).
• U moet uw koelkast vastmaken met een dikke verpakking, banden of sterke touwen

en de instructies op de verpakking volgen voor
transport als u de koelkast opnieuw wilt
transporteren.

• Verwijder de bewegende onderdelen (laden,
accessoires, groentevakken, etc.) of bevestig
ze in de koelkast tegen schokken met banden
tijdens de herplaatsing of het transport.

U moet de koelkast steeds rechtop dragen.
Draairichting van de deur wijzigen

• Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw koelkast te wijzigen als
de handvaten op de deur van uw koelkast geïnstalleerd zijn via de voorzijde van de
deur.

• Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen zonder
handvaten.

• Als de openingsrichting van uw koelkast kan worden gewijzigd, moet u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Geautoriseerde dienst om de openingsrichting
laten wijzigen.
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Wat te doen indien uw toestel niet werkt;
Controleer of;

• er geen stroom is;
• De hoofdschakelaar in uw woning is uitgeschakeld;
• het stopcontact niet volstaat. Controleer dit door een ander toestel waarvan u weet

dat het werkt, in te pluggen.
Wat te doen indien uw toestel slecht werkt;
Controleer of;

• u het toestel niet te vol hebt geladen;
• de koelkasttemperatuur is ingesteld op 2;
• de deur goed gesloten is;
• er geen stof op de condensator zit;
• er voldoende ruimte aan de achter- en zijkanten is.

Als uw koelkast te luidruchtig werkt;
Normale geluiden
Krakend (ijs) geluid:

• Tijdens het automatische ontdooien.
• Als het apparaat wordt gekoeld of opwarmt (door uitzetting van materiaal in het

apparaat).
Kort krakend geluid: Wordt gehoord wanneer de compressor door de thermostaat wordt
in- en uitgeschakeld.
Geluid van de compressor: Normale motorgeluiden. Dit geluid houdt in dat de compressor
normaal werkt. De compressor kan bij het activeren gedurende een korte tijd meer geluid
veroorzaken.
Pruttel- en spettergeluid: Dit geluid wordt veroorzaakt door de stroom van koelvloeistof in
de leidingen van het systeem.
Geluid van stromend water: Een geluid van stromend water naar de verdampbak tijdens
het ontdooien. Dit geluid is mogelijk hoorbaar tijdens het ontdooien.
Geluid van luchtblazen: Normaal ventilatorgeluid. Dit geluid kan tijdens normale werking
van het systeem door de circulatie van lucht in de koelkast worden waargenomen.
Als de randen van het koelgedeelte die samenkomen met de deur warm zijn;
In het bijzonder in de zomer (warm weer) kan dit oppervlak tijdens de werking van de
compressor warmer worden. Dit is normaal.
Als er zich vocht ophoopt in de koelkast;

• Zijn alle etenswaren juist verpakt? Zijn de doosjes afgedroogd voordat ze in de
koelkast zijn geplaatst?

• Werd de koelkastdeur frequent geopend? De vochtigheid in de omgeving komt bij
het openen van de deur in de koelkast terecht. Het vocht wordt sneller opgehoopt als
de deur vaker worden geopend, in het bijzonder als de vochtigheid in de ruimte hoog
is.
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Als de deur niet goed wordt geopend en gesloten;
• Verhinderen verpakkingen van etenswaar het sluiten van de deur?
• Zijn de deurschappen, schappen en laden correct geplaatst?
• Zijn de scharnieren kapot of gescheurd?
• Staat uw koelkast waterpas?

Aanbevelingen
• Om het toestel volledig te stoppen, verwijder de stekker uit het stopcontact (om te

reinigen en wanneer de deur open wordt gelaten).

Tips om energie te besparen
1– Installeer het toestel in een koele, goed geventileerde kamer, maar niet in direct

zonlicht en niet in de buurt van een warmtebron (radiator, fornuis, etc...). In dit geval
moet u een isolerende plaat installeren.

2– Laat warme etenswaren en dranken afkoelen buiten het toestel.
3–  Als u drank en soep in de koelkast plaatst, moet u ze afdekken.  Zo niet, verhoogt de

vochtigheid in het toestel.  Dit veroorzaakt een langere werkingsduur.  Het afdekken
van drank en soep helpt ook geurtjes en smaak beter te bewaren.

4– Wanneer u etenswaren en drank in de koelkast plaatst, moet u de deur zo kort
mogelijk openen.

5– Houd de deksels van compartimenten met een verschillende temperatuur afgesloten.
(groentevak, koeler, etc...).

6– De pakking van de deur moet schoon en flexibel zijn.  Vervang de pakkingen indien ze
slijtage vertonen.
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1) BEDIENINGSPANEEL
2) TURBO FAN (MODELLEN MET GLASPLAAT)
3)  WIJNREK *
4) GLASPLATEN (OPTIONEEL MET
DRAADROOSTERS)
5) BOVENSTE GROENTELADE (OPTIONEEL)
6) DEKSEL ONDERSTE GROENTELADE
(VEILIGHEIDSGLAS*)

7) ONDERSTE GROENTELADE
8) AFSTELBARE VOETJES
9) FLESSENHOUDER
10) DEURSCHAPPEN
11) EIERREK

* In sommige modellen

Deze presentatie is alleen bedoeld als informatie over de onderdelen van het
apparaat. Onderdelen kunnen afhankelijk van het toestelmodel variëren.

DE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL EN DE
COMPARTIMENTEN
Dit apparaat is niet bedoeld te worden gebruikt als inbouwapparaat.

Algemene opmerkingen
Vak voor vers voedsel (koelkast): Het meest efficiënte energiegebruik wordt
gegarandeerd als de laden onderin het apparaat zijn geplaatst en de schappen
gelijkmatig verdeeld zijn. De stand van de deurschappen is niet van invloed op het
energieverbruik.
Diepvriesgedeelte (diepvriezer): Het meest efficiënte energiegebruik wordt
gegarandeerd als de laden en bakken zich op de bewaarpositie bevinden.
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TECHNISCHE GEGEVENS
De technische informatie staat vermeld op het typeplaatje op de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat met het apparaat wordt geleverd, voorziet in een
weblink naar de informatie die betrekking heeft op de prestaties van het apparaat in de
EPREL-database.
Bewaar het energielabel ter naslagwerk bij de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die met dit apparaat zijn geleverd.
U kunt dezelfde informatie over EPREL vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu, de
modelnaam en het productnummer dat u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
Gebruik de link www.theenergylabel.eu  voor gedetailleerde informatie over het
energielabel.

INFORMATIE VOOR TESTINSTITUTEN
Installatie en voorbereiding van het apparaat voor EcoDesign-keuring dienen te voldoen
aan EN 62552. De ventilatievereisten, afmetingen van de nis en minimale vrije ruimte aan
de achterkant dienen te voldoen aan de vereisten van  in deze gebruikershandleiding.
Neem contact op met de fabrikant voor eventuele verdere informatie, waaronder
laadplannen.

Ga naar onze website voor:
gebruikersadvies, brochures, oplossen van problemen en informatie over onderhoud en
reparatie:
https://www.smeg.com/info/download-manuals
https://www.smeg.com/services/customer-service

KLANTENSERVICE EN NAZORG




