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Thank you for choosing this product. 
This user manual contains important information on safety and instructions intended to 
assist you in the operation and maintenance of your appliance. 
Please take the time to read this user manual before using your appliance and keep this 
book for future reference.

Icon Type Meaning

WARNING Serious injury or death risk

RISK OF ELECTRIC SHOCK Dangerous voltage risk

SYMBOL ISO 7010 W021 Warning; Risk of fire / flammable materials

CAUTION Injury or property damage risk

IMPORTANT Operating the system correctly
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1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 General Safety Warnings

Read this user manual carefully.
WARNING: Keep ventilation openings, in the 

appliance enclosure or in the built-in structure, clear of 
obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or 
other means to accelerate the defrosting process, 
other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not use electrical appliances inside 
the food storage compartments of the appliance, 
unless they are of the type recommended by the 
manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: When positioning the appliance, 

ensure the supply cord is not trapped or
damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-
outlets or portable power supplies at the
rear of the appliance..

WARNING: In order to avoid any hazards resulting 
from the instability of the appliance, it must be fixed in 
accordance with the following instructions:

If your appliance uses R600a as a refrigerant (this 
information will be provided on the label of the cooler) 
you should take care during transportation and 
installation to prevent the cooler elements from being 
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damaged. R600a is an environmentally friendly and 
natural gas, but it is explosive. In the event of a leak 
due to damage of the cooler elements, move your 
fridge away from open flames or heat sources and 
ventilate the room where the appliance is located for a 
few minutes.
• While carrying and positioning the fridge, do not 

damage the cooler gas circuit.
• Do not store explosive substances such as aerosol 

cans with a flammable propellant in this appliance.
• This appliance is intended to be used in household 

and domestic applications such as:
 – staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments.
 – farm houses and by clients in hotels, motels and 
other residential type environments.
 –bed and breakfast type environments;
 – catering and similar non-retail applications.

• If the socket does not match the refrigerator plug, 
it must be replaced by the manufacturer, a service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.

• A specially grounded plug has been connected 
to the power cable of your refrigerator. This plug 
should be used with a specially grounded socket 
of 16 amperes. If there is no such socket in your 
house, please have one installed by an authorised 
electrician.
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• This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, an authorised service agent or 
similar qualified persons, in order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use at altitudes 
exceeding 2000 m.
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1.2 Installation warnings

Before using your fridge freezer for the first 
time, please pay attention to the following 
points:

• The operating voltage for your fridge 
freezer is 220-240 V at 50Hz.

• The plug must be accessible after 
installation.

• Your fridge freezer may have an odour 
when it is operated for the first time. 
This is normal and the odour will fade 
when your fridge freezer starts to cool. 

• Before connecting your fridge freezer, 
ensure that the information on the 
data plate (voltage and connected 
load) matches that of the mains 
electricity supply. If in doubt, consult a 
qualified electrician.

• Insert the plug into a socket with an 
efficient ground connection. If the 
socket has no ground contact or the 
plug does not match, we recommend 
you consult a qualified electrician for 
assistance.

• The appliance must be connected 
with a properly installed fused socket. 
The power supply (AC) and voltage at 
the operating point must match with 
the details on the name plate of the 
appliance (the name plate is located 
on the inside left of the appliance).

• We do not accept responsibility for 
any damages that occur due to 
ungrounded usage.

• Place your fridge freezer where it will 
not be exposed to direct sunlight.

• Your fridge freezer must never be 
used outdoors or exposed to rain.

• Your appliance must be at least 50 
cm away from stoves, gas ovens and 
heater cores, and at least 5 cm away 
from electrical ovens.

• If your fridge freezer is placed next 
to a deep freezer, there must be at 
least 2 cm between them to prevent 
humidity forming on the outer surface.

• Do not cover the body or top of fridge 
freezer with lace. This will affect the 
performance of your fridge freezer.

• Clearance of at least 150 mm is 
required at the top of your appliance. 
Do not place anything on top of your 
appliance.

• Do not place heavy items on the 
appliance.

• Clean the appliance thoroughly before 
use (see Cleaning and Maintenance).

• The installation procedure into a 
kitchen unit is given in the installation 
manual. This product is intended to be 
used in proper kitchen units only.

• Before using your fridge freezer, 
wipe all parts with a solution of warm 
water and a teaspoon of sodium 
bicarbonate. Then, rinse with clean 
water and dry. Return all parts to the 
fridge freezer after cleaning.

• Use the adjustable front legs to make 
sure your appliance is level and 
stable. You can adjust the legs by 
turning them in either direction. This 
must be done before placing food in 
the appliance.

• Install the two plastic distance guides 
(the parts on the black 
vanes -condenser- at 
the rear) by turning it 
90° (as shown in the 
figure) to prevent the 
condenser from 
touching the wall.

• The distance between the appliance 
and back wall must be a minimum of 
75 mm.

1.3 During Usage

• Do not connect your fridge freezer to 
the mains electricity supply using an 
extension lead.

• Do not use damaged, torn or old 
plugs.

• Do not pull, bend or damage the cord.
• Do not use plug adapter.
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• This appliance is designed for use by 
adults. Do not allow children to play 
with the appliance or hang off the 
door.

• Never touch the power cord/plug with 
wet hands. This may cause a short 
circuit or electric shock.

• Do not place glass bottles or cans in 
the ice-making compartment as they 
will burst when the contents freeze.

• Do not place explosive or flammable 
material in your fridge. Place drinks 
with high alcohol content vertically 
in the fridge compartment and make 
sure their tops are tightly closed.

• When removing ice from the ice-
making compartment, do not touch it. 
Ice may cause frost burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet 
hands. Do not eat ice-cream or 
ice cubes immediately after they 
are removed from the ice-making 
compartment.

• Do not re-freeze thawed frozen food. 
This may cause health issues such as 
food poisoning.

Old and Out-of-order Fridges
• If your old fridge or freezer has a 

lock, break or remove the lock before 
discarding it, because children may 
get trapped inside it and may cause 
an accident.

• Old fridges and freezers contain 
isolation material and refrigerant with 
CFC. Therefore, take care not to harm 
environment when you are discarding 
your old fridges.

CE Declaration of conformity
We declare that our products meet the 
applicable European Directives, Decisions 
and Regulations and the requirements 
listed in the standards referenced.
Disposal of your old appliance
The symbol on the product or on 
its packaging indicates that this 
product may not be treated as 
household waste. Instead it shall 
be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of electrical 

and electronic equipment. By ensuring 
this product is disposed of correctly, 
you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be 
caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information 
about recycling of this product, please 
contact your local city offi ce, your 
household waste disposal service or the 
shop where you purchased the product.
Packaging and the Environment 
Packaging materials protect your machine 
from damage that may occur during 
transportation. The packaging materials 
are environmentally friendly as they are 
recyclable. The use of recycled material 
reduces raw material consumption and 
therefore decreases waste production.
Notes:

• Please read the instruction manual 
carefully before installing and 
using your appliance.  We are not 
responsible for the damage occurred 
due to misuse.

• Follow all instructions on your 
appliance and instruction manual, and 
keep this manual in a safe place to 
resolve the problems that may occur 
in the future.

• This appliance is produced to be used 
in homes and it can only be used in 
domestic environments and for the 
specified purposes. It is not suitable 
for commercial or common use. Such 
use will cause the guarantee of the 
appliance to be cancelled and our 
company will not be responsible for 
the losses to be occurred. 

• This appliance is produced to be 
used in houses and it is only suitable 
for cooling / storing foods. It is not 
suitable for commercial or common 
use and/or for storing substances 
except for food. Our company is 
not responsible for the losses to be 
occurred in the contrary case.
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2 DESCRIPTION OF THE 
APPLIANCE

1
2
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This presentation  is only for 
information about the parts of the 

appliance. Parts may vary according to the 
appliance model.
A) Refrigerator compartment
B) Freezer compartment
1) Thermostat box
2) Lamp cover
3) Refrigerator shelves
4) Crisper cover
5) Crispers
6) Freezer upper baskets
7) Freezer bottom basket
8) Kick plate
9) Levelling feet
10) Freezer glass shelves *
11) Bottle shelf
12) Door shelves

13) Egg holder
14) Ice box tray

* In some models

3 USING THE APPLIANCE

3.1 Information on No-Frost Technology

No-frost refrigerators have a different 
operating system to static 
refrigerators. 
In normal (static) 
fridges, the humidity 
entering the fridge due 
to opening the door and 
the humidity inherent 
in the food causes ice 
to form in the freezer 
compartment. To remove 
the frost and ice from the 
freezer compartment, it 
is required to periodically 
switch the fridge off 
and place frozen food 
in a separate cooled 
container.
The situation is 
completely different in 
No-frost fridges. A built-in 
fan blows dry and cold air 
evenly into the cooler and 
freezer compartments. 
The cold air disperses uniformly between 
the shelves, ensuring all your food is 
cooled evenly, thus preventing humidity and 
icing to occur.
Therefore, your No-frost fridge allows ease 
of use, in addition to its huge capacity and 
stylish appearance.
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3.2. Thermostat Setting

The freezer and refrigerator thermostats 
automatically regulate the temperature 
inside the compartments. Rotate the 
knob to a higher position, from 1 to 6, to 
obtain colder temperatures. During cooler 
seasons, set the thermostat to lower 
positions to reduce energy consumption.

Thermostat knob

Thermostat settings:
1 – 2 : For short-term storage of food in the 
freezer compartment.
3 – 5 : For long-term storage of food in the 
freezer compartment.
5 – 6 :  For freezing fresh food. The 
appliance will work longer. Once the food 
is fully frozen, reset the thermostat to its 
original position.

3.3 Temperature Adjustment Warnings

• It is not recommended that you 
operate your fridge in environments 
colder than 10°C in terms of its 
efficiency. 

• Do not start another adjustment 
while you are already making an 
adjustment.

• Temperature adjustments should be 
made according to the frequency of 
door openings, the quantity of food 
kept inside the fridge and the ambient 
temperature in the location of your 
fridge.

• In order to allow your fridge to reach 
the operating temperature after being 
connected to mains, do not open 
the doors frequently or place large 
quantities of food in the fridge. Please 

note that, depending on the ambient 
temperature, it may take 24 hours 
for your fridge to reach the operating 
temperature. 

• A 5 minute delay function is applied to 
prevent damage to the compressor 
of your fridge when connecting or 
disconnecting to mains, or when an 
energy breakdown occurs. Your fridge 
will begin to operate normally after 5 
minutes. 

• Your appliance is designed to operate 
in the ambient temperature (T/N = 
16°C - 43°C)  intervals stated in the 
standards, according to the climate 
class displayed on the information 
label. We do not recommend 
operating your appliance out of the 
stated temperature limits in terms of 
cooling effectiveness.

Climate 
Class Ambient Temperature oC

T Between 16 and 43  (°C)

ST Between 16 and 38  (°C)

N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)

3.4 Accessories

3.4.1 Ice Tray
• Fill the ice tray with water and place in 

the freezer compartment.
• After the water has completely frozen, 

you can twist the tray as shown below 
to remove the ice cubes.
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4 FOOD STORAGE

4.1 Refrigerator Compartment

• To reduce humidity and avoid the 
consequent formation of frost, always 
store liquids in sealed containers 
in the refrigerator. Frost tends to 
concentrate in the coldest parts of the 
evaporating liquid and, in time, your 
appliance will require more frequent 
defrosting.

• Never place warm food in the 
refrigerator. Warm food should be 
allowed to cool at room temperature 
and should be arranged to ensure 
adequate air circulation in the 
refrigerator compartment.

• Make sure no items are in direct 
contact with the rear wall of the 
appliance as frost will develop and 
packaging will stick to it. Do not open 
the refrigerator door frequently.

• We recommend that meat and clean 
fish are loosely wrapped and stored 
on the glass shelf just above the 
vegetable bin where the air is cooler, 
as this provides the best storage 
conditions.

• Store loose fruit and vegetable items 
in the crisper containers.

• Store loose fruit and vegetables in the 
crisper.

• Storing fruit and vegetables separately 
helps prevent ethylene-sensitive 
vegetables (green leaves, broccoli, 
carrot, etc.) being affected by 
ethylene-releaser fruits (banana, 
peach, apricot, fig etc.).

• Do not put wet vegetables into the 
refrigerator.

• Storage time for all food products 
depends on the initial quality of 
the food and an uninterrupted 
refrigeration cycle before refrigerator 
storage.

• To avoid cross-contamination do not 
store meat products with fruit and 

vegetables. Water leaking from meat 
may contaminate other products in the 
refrigerator. You should package meat 
products and clean any leakages on 
the shelves.

• Do not put food in front of the air flow 
passage.

• Consume packaged foods before the 
recommended expiry date.
NOTE: Potatoes, onions and garlic 
should not be stored in the refrigerator.

The table below is a quick guide to show 
you the most efficient way to store the 
major food groups in your refrigerator 
compartment.

Food Maximum 
storage time

How and where to 
store

Vegetables 
and fruits 1 week Vegetable bin 

Meat and 
fish 2 - 3 Days

Wrap in plastic foil, 
bags, or in a meat 
container and store 
on the glass shelf

Fresh 
cheese 3 - 4 Days On the designated 

door shelf

Butter and 
margarine 1 week On the designated 

door shelf

Bottled 
products 
e.g. milk 
and 
yoghurt

Until the 
expiry date 
recommended 
by the 
producer

On the designated 
door shelf

Eggs 1 month On the designated 
egg shelf

Cooked 
food  All shelves

4.2 Freezer Compartment

• The freezer is used for storing frozen 
food, freezing fresh food, and making 
ice cubes.

• To freeze fresh food, ensure that as 
much of the surface of the food as 
possible is in contact with the cooling 
surface.

• Do not store fresh food next to frozen 
food as it can thaw the frozen food.

• Before freezing fresh food, divide it 
into portions that can be consumed in 
one sitting.
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• Consume thawed frozen food within a 
short period of time after defrosting

• Never place warm food in the freezer 
compartment as it will thaw the frozen 
food.

• Always follow the manufacturer's 
instructions on food packaging when 
storing frozen food. If no information 
is provided food, should not be stored 
for more than 3 months from the date 
of purchase.

• When purchasing frozen food, make 
sure that it has been stored under 
appropriate conditions and that the 
packaging is not damaged.

• Frozen food should be transported in 
appropriate containers and placed in 
the freezer as soon as possible.

• Do not purchase frozen food if the 
packaging shows signs of humidity 
and abnormal swelling. It is probable 
that it has been stored at an 
unsuitable temperature and  that the 
contents have deteriorated. 

• The storage life of frozen food 
depends on the room temperature, 
the thermostat setting, how often the 
door is opened, the type of food, and 
the length of time required to transport 
the product from the shop to your 
home. Always follow the instructions 
printed on the packaging and never 
exceed the maximum storage life 
indicated.

• The maximum amount of fresh food (in 
kg) that can be frozen in 24 hours is 
indicated on the appliance label.

• To use the maximum capacity of the 
freezer compartment, use the glass 
shelves for the upper and middle 
section, and use the lower basket for 
the bottom section.

• Place food you would like to freeze 
initially on the upper shelf of the 
deep freeze section. Take care not to 
exceed the declared freezing capacity 
of your refrigerator. You may place 
your food next to other frozen food 
once it has frozen (after at least 24 

hours).
• We recommend the thermostat is set 

at level 3,5.
• For optimum appliance performance 

to reach maximum freezing capacity, 
turn the thermostat knob to the 
coldest setting 24 hours before 
placing fresh food in the freezer.

• It is generally sufficient to set the 
thermostat to the coldest setting for a 
further 24 hours after placing the fresh 
food in the freezer. After this time, 
reduce the thermostat  knob setting if 
required.

• Attention. To save energy, if you are 
only freezing small amounts of food, 
do not set the thermostat knob to the 
coldest setting.

NOTE: If you attempt to open the freezer 
door immediately after closing it, you 
will find that it will not open easily. This 
is normal. Once equilibrium has been 
reached, the door will open easily.
Important note:

• Never refreeze thawed frozen food.
• The taste of some spices found 

in cooked dishes (anise, basilica, 
watercress, vinegar, assorted spices, 
ginger, garlic, onion, mustard, thyme, 
marjoram, black pepper, etc.) changes 
and they assume a strong taste when 
they are stored for a long period of 
time. Therefore, add small amounts 
of spices to food to be frozen, or the 
desired spice should be added after 
the food has thawed.

• The storage time of food is dependent 
on the type of oil used. Suitable oils 
are margarine, calf fat, olive oil and 
butter. Unsuitable oils are peanut oil 
and pig fat.

• Food in liquid form should be frozen in 
plastic cups and other food should be 
frozen in plastic folios or bags.
The table below is a quick guide to 
show you the most efficient way to 

store the major food groups in your freezer 
compartment.
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Meat and fish Preparation Maximum storage time
(months)

Steak Wrap in foil 6 - 8

Lamb meat Wrap in foil 6 - 8

Veal roast Wrap in foil 6 - 8

Veal cubes In small pieces 6 - 8

Lamb cubes In pieces 4 - 8

Minced meat In packaging without using spices 1 - 3

Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

Bologna sausage/salami Should be kept packaged even if it has a membrane  

Chicken and turkey Wrap in foil 4 - 6

Goose and duck Wrap in foil 4 - 6

Deer, rabbit, wild boar In 2.5 kg portions or as fillets 6 - 8

Freshwater fish 
(Salmon, Carp, Crane, 
Catfish)

After cleaning the bowels and scales of the fish, 
wash and dry it. If necessary, remove the tail and 
head.

2

Lean fish (Bass, Turbot, 
Flounder) 4

Fatty fishes (Tuna, 
Mackarel, Bluefish, 
Anchovy)

2 - 4

Shellfish Clean and in a bag 4 - 6

Caviar In its packaging, or in an aluminium or plastic 
container 2 - 3

Snails In salty water, or in an aluminium or plastic container 3

NOTE: Thawed frozen meat should be cooked as fresh meat. If the meat is not cooked after defrosting, it 
must not be re-frozen.

Vegetables and Fruits Preparation Maximum storage time 
(months)

String beans and beans Wash, cut into small pieces and boil in water 10 - 13

Beans Hull, wash and boil in water 12

Cabbage Clean and boil in water 6 - 8

Carrot Clean, cut into slices and boil in water 12

Pepper Cut the stem, cut into two pieces, remove the core 
and boil in water 8 - 10

Spinach Wash and boil in water 6 - 9

Cauliflower Remove the leaves, cut the heart into pieces and 
leave it in water with a little lemon juice for a while 10 - 12

Eggplant Cut into pieces of 2cm after washing 10 - 12

Corn Clean and pack with its stem or as sweet corn 12

Apple and pear Peel and slice 8 - 10

Apricot and Peach Cut into two pieces and remove the stone 4 - 6

Strawberry and 
Blackberry Wash and hull 8 - 12
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Cooked fruits Add 10 % of sugar to the container 12

Plum, cherry, sourberry Wash and hull the stems 8 - 12

Maximum storage time 
(months)

Thawing time at room 
temperature (hours)

Thawing time in oven 
(minutes)

Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Phyllo dough 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Dairy products Preparation Maximum storage time 
(months) Storage conditions

Packet (Homogenized) 
Milk In its own packet 2 - 3 Pure Milk – in its own packet

Cheese - excluding 
white cheese In slices 6 - 8

Original packaging may be 
used for short-term storage. 
Keep wrapped in foil for 
longer periods.

Butter, margarine In its packaging 6

5 CLEANING AND 
MAINTENANCE

Disconnect the unit from the power 
supply before cleaning.
Do not wash your appliance by 
pouring water on it.
Do not use abrasive products, 
detergents or soaps for cleaning the 

appliance. After washing, rinse with clean 
water and dry carefully. When you have 
finished cleaning, reconnect the plug to the 
mains supply with dry hands.

• Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
components.

• The appliance should be cleaned 
regularly using a solution of 
bicarbonate of soda and lukewarm 
water.

• Clean the accessories separately by 
hand with soap and water. Do not 
wash accessories in a dish washer.

• Clean the condenser with a brush at 
least twice a year. This will help you 
to save on energy costs and increase 
productivity.

The power supply must be 
disconnected during cleaning.

5.1 Defrosting

• Your appliance performs automatic 
defrosting. The water formed as a 
result of defrosting passes through 
the water collection spout, flows into 
the vaporisation container behind your 
appliance and evaporates there.

• Make sure you have disconnected the 
plug of your appliance before cleaning 
the vaporisation container.

• Remove the vaporisation container 
from its position by removing the 
screws as indicated. Clean it with 
soapy water at specific time intervals. 
This will prevent odours from forming.



EN - 15

5.2 Replacing the Light Bulb

Important note: Unplug the unit from 
the power supply before start the 

process.

1

2

3

1. Press the hooks on light cover.
2. Pull out the cover towards arrow remove 

it. (Fig. 1)
3. Turn the light bulb counter clockwise and 

remove it. (Fig. 2)
4. Change the present light bulb with a new 

one of not more than 15 W. (Fig. 2)
5. Implement the steps in reverse order. 

(Fig. 3)
6. After waiting 5 minutes, plug the unit.
Replacing LED Lighting

If your fridge has LED lighting contact 
the help desk as this should be 

changed by authorized personnel only.

6 SHIPMENT AND 
REPOSITIONING

6.1 Transportation and Changing 
Positioning

• The original packaging and foam 
may be kept for re-transportation 
(optional).

• Fasten your appliance with thick 
packaging, bands or strong cords 
and follow the instructions for 
transportation on the packaging.

• Remove all movable parts (shelves, 
accessories, vegetable bins, and 
so on) or fix them into the appliance  
against shocks using bands when re-

positioning or transporting.
Always carry your appliance in the 
upright position.

6.2 Repositioning the Door

• It is not possible to change the 
opening direction of your appliance 
door if door handles are installed on 
the front surface of the appliance 
door.

• It is possible to change the opening 
direction of the door on models 
without handles.

• If the door-opening direction of your 
appliance can be changed, contact 
the nearest Authorised Service Centre 
to change the opening direction.

7 BEFORE CALLING AFTER-
SALES SERVICE

If you are experiencing a problem with your 
refrigerator, please check the following 
before contacing the after-sales service.
Your refrigerator does not operate
Check if:

• Your fridge is plugged in and switched 
on

• The fuse has blown
• The thermostat setting is on position 

'1'
• The socket is faulty. To check this, 

plug another working appliance into 
the same socket.

Your refrigerator is performing poorly
Check if:

• The appliance is overloaded
• The doors are closed properly
• There is any dust on the condenser
• There is an adequate distance 

between the appliance and 
surrounding walls

Your refrigerator is operating noisily
The following noises can be heard during 
normal operation of the appliance.

Cracking (ice cracking) noise occurs:
• During automatic defrosting.
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• When the appliance is cooled or 
warmed (due to expansion of 
appliance material).

Clicking noise occurs: When the 
thermostat switches the compressor on/
off. 
Motor noise: Indicates the compressor 
is operating normally. The compressor 
may cause more noise for a short time 
when it is first activated. 
Bubbling noise and splashing 
occurs: Due to the flow of the 
refrigerant in the tubes of the system.
Water flowing noise occurs: Due 
to water flowing to the evaporation 
container. This noise is normal during 
defrosting.
Air blowing noise occurs: During 
normal operation of the system due to 
the circulation of air.

There is a build-up of humidity inside 
the fridge
Check if:

• All food is packed properly. Containers 
must be dry before being placed in the 
fridge.

• The fridge doors are opened 
frequently. Humidity of the room will 
enter the fridge each time the doors 
are opened. Humidity increases faster 
if the doors are opened frequently, 
especially if the humidity of the room 
is high.

• There is a build-up of water droplets 
on the rear wall. This is normal 
after automatic defrosting (in Static 
Models).

The doors are not opening or closing 
properly
Check if:

• There is food or packaging preventing 
the door from closing

• The door compartments, shelves and 
drawers are placed properly

• The door gaskets are broken or torn
• Your fridge is level.

The edges of the fridge in contact with 
the door joint are warm
Especially during summer (warm weather), 
the surfaces in contact with the door joint 
may become warmer during operation of 
the compressor. This is normal.
Important Notes:

• In the case of a power failure, or 
if the appliance is unplugged and 
plugged in again, the gas in the 
cooling system of your refrigerator will 
destabilise, causing the compressor 
protective thermal element to open. 
Your refrigerator will start to operate 
normally after 5 minutes.

• If the appliance will not be used for a 
long period of time (such as during 
holidays), disconnect the plug. Defrost 
and clean the refrigerator, leaving the 
door open to prevent the formation of 
mildew and odour.

• If the problem persists after you have 
followed all the instructions above, 
please consult the nearest Authorised 
Service Centre.

• This appliance is designed for 
domestic use and for the stated 
purposes only. It is not suitable for 
commercial or common use. If the 
consumer uses the appliance in a 
way that does not comply with these 
instructions, we emphasise that the 
manufacturer and the dealer will not 
be responsible for any repair or failure 
within the guarantee period.

• The lifetime of your appliance stated 
and declared by the Department of 
the Industry is 10 years (the period for 
retaining parts required for the proper 
functioning of the appliance).
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8 TIPS FOR SAVING ENERGY

1 Install the appliance in a cool, well-
ventilated room, but not in direct sunlight 
and not near a heat source (such as a 
radiator or oven) otherwise an insulating 
plate should be used.

2 Allow warm food and drinks to cool before 
placing them inside the appliance.

3 Place thawing food in the refrigerator 
compartment. The low temperature 
of the frozen food will help cool the 
refrigerator compartment while the food 
is thawing. This will save energy. Frozen 
food left to thaw outside of the appliance 
will result in a waste of energy.

4 Drinks or other liquides should be 
covered when inside the appliance. If 
left uncovered, the humidity inside the 
appliance will increase, therefore the 
appliance uses more energy. Keeping 
drinks and other liquids covered helps 
preserve their smell and taste.

5 Avoid keeping the doors open for long 
periods and opening the doors too 
frequently as warm air will enter the 
appliance and cause the compressor to 
switch on unnecessarily often.

6 Keep the covers of the different 
temperature compartments ( such as the 
crisper and chiller) closed.

7 The door gasket must be clean and 
pliable. Replace gaskets if worn.
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EN PRODUCT FICHE

1 Model
ST444989 Breeze 190 Red
ST444987 Breeze 190 Black
ST444988 Breeze 190 Creme

2 Product category 7 (Fridge - Freezer)

3 Energy class A+

4 Annual energy consumption* 305 kWh

5 Total gross volume 335 l

6 Total net volume 318 l

7 Refrigerator gross volume 237 l

8 Refrigerator net volume 231 l

9 Chiller compartment net volume  -

10 Freezer gross volume 98 l

11 Freezer net volume 87 l

12 Star rating  ****

13 Refrigeration system NO FROST

14 Temperature rise time (-18°C/-9°C) 13 Hours

15 Freezing capacity 4,2 Kg / 24 h

16 Climate class ** T/N (16°C - 43°C)

17 Noise emission 45 dB(A)

*

Energy consumption of 305 kWh per year, calculated on the basis of 
results obtained in 24 hours under normalised test conditions. Real energy 
consumption depends on the conditions in which the equipment is used as 
well as where it is placed.

** This appliance is designed for use at an ambient temperature within the T/N 
(16°C - 43°C) range.
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Wij danken u dat u voor dit product hebt gekozen.
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en instructies die 
zijn bedoeld u te helpen in de bediening en het onderhoud van uw apparaat. 
Neem de tijd om deze gebruikershandleiding door te lezen voordat u uw apparaat in 
gebruik neemt en bewaar hem als naslagwerk voor de toekomst.

Symbool Type Betekenis

WAARSCHUWING Risico op ernstig of dodelijk letsel

RISICO OP ELEKTRISCHE 
SCHOK Risico van gevaarlijke spanning

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

LET OP Risico op letsel of beschadiging aan eigendom

BELANGRIJK Correcte bediening van het systeem
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1 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

Lees deze instructies zorgvuldig en volledig voor 
u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze op 
een handige locatie voor eventuele raadpleging in 
de toekomst.

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen 
van de koelkast vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische 
apparaten of andere middelen om het 
ontdooiingsproces te versnellen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen andere 
elektrische apparaten in de koelkast met freezer.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Om persoonlijk letsel of 

schade te voorkomen dient dit apparaat in 
overeenstemming met de instructies van de fabrikant 
te worden geďnstalleerd.

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.

Als uw apparaat de koelvloeistof R600a bevat (u 
ziet dit in de informatie op het etiket op de koelkast), 
moet u tijdens vervoer en installatie heel voorzichtig 
zijn om te voorkomen dat de koelelementen van het 
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apparaat beschadigen. R600a is wel een 
milieuvriendelijk en natuurlijk gas. Maar omdat het 
explosief is, moet u de ruimte waar het apparaat wordt 
geplaatst een paar minuten ventileren en open vuur 
weg houden, voor het geval dat door beschadiging 
van de koelelementen gas lekt.
• Tijdens het dragen en plaatsen van de koelkast moet 

het koelgascircuit niet beschadigd worden.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals 

spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik of 

soortgelijke toepassing, zoals:
 –personeelskeukens in winkels, kantoren en andere 
bedrijfsomgevingen,
 –boerderijen en gasten in hotels, motels of andere 
verblijfsomgevingen,
 –omgevingen voor overnachting met ontbijt,
 – catering en soortgelijke niet-commerciële 
toepassingen.

• Als de stekker van de koelkast niet past in het 
stopcontact moet deze om gevaar te voorkomen 
vervangen worden door de fabrikant, zijn 
serviceagent of soortgelijk gekwalificeerd persoon.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 
personen (inbegrepen kinderen) met gereduceerde 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een 
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder 
toezicht staan of instructies kregen betreffende het 
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gebruik van het apparaat door een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen 
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat 
ze niet spelen met het apparaat.

• De stroomkabel van uw koelkast is van een speciale 
geaarde stekker voorzien. Deze stekker dient met 
een speciaal geaard stopcontact worden gebruikt 
met een waarde van minimaal 16 ampčres. Als u niet 
over een dergelijk stopcontact in uw huis beschikt, 
dient u deze door een gekwalificeerde elektricien te 
laten aanleggen.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen 
vanaf 8 jaar en personen met gereduceerde fysieke, 
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek 
aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan 
of instructies kregen betreffende het veilige gebruik 
van het apparaat en de gevaren ervan inzien. Laat 
kinderen niet spelen met het apparaat. Kinderen 
mogen zonder toezicht geen reinigings- en gebruiker
sonderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

• Als het stroomsnoer beschadigd is, moet deze 
om gevaar te voorkomen vervangen worden 
door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk 
gekwalificeerd persoon.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes 
van boven de 2000 m.
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1.2 Installatie waarschuwingen

Vóór het uitpakken en manoeuvreren 
van uw koelkast adviseren wij u om de 
volgende informatie aandachtig door te 
nemen:

• Bedrijfsspanning voor uw koelkast is 
220-240 V bij 50Hz.

• LET OP! Vervang nooit elektrische 
onderdelen in uw koelkast. Neem 
contact op met een erkend technisch 
servicebedrijf als er iets vervangen 
moet worden.

• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 
die voortkomt uit onjuist gebruik.

• Plaats uw koelkast dusdanig dat 
deze niet aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld.

• Uw apparaat dient minimaal 50 cm 
van hittebronnen zoals een fornuis, 
oven en radiator te worden geplaatst 
en minimaal 5 cm van elektrische 
ovens.

• Het apparaat mag nooit buitenshuis 
gebruikt worden of in de regen gezet 
worden.

• Als uw koelkast naast een diepvriezer 
wordt geplaatst, moet er minstens 2 
cm ruimte tussen hen in zijn om vocht 
op de buitenkant te voorkomen.

• Aan de bovenkant van uw apparaat 
is een ruimte van ten minste 150 
mm vereist. Niets op uw apparaat 
plaatsen.

• De verstelbare voorpootjes moeten 
op een geschikte hoogte worden 
gestabiliseerd om uw koelkast stabiel 
en juist te kunnen laten werken. Draai 
de pootjes met de klok mee om ze 
te verstellen (of in tegengestelde 
richting). Dit moet worden gedaan 
voordat er etenswaar in de koelkast 
wordt geplaatst.

• Installeer de kunststof afstandshouder 
(het onderdeel met de 
zwarte vinnen op de 
achterkant) door deze 
90° te draaien zoals 
aangegeven in de 
afbeelding om te 
voorkomen dat de 
condensator de wand raakt.

• De koelkast moet tegen een wand 
geplaatst worden met een vrije ruimte 
van niet meer dan 75 mm.

1.3 Veiligheidswaarschuwingen

• Gebruik geen verdeelstopcontacten of 
verlengsnoeren.

• Gebruik geen stekkeradapter.
• Steek geen beschadigde, gescheurde 

of oude stekkers in het stopcontact.
• Het snoer niet buigen, uitrekken of 

beschadigen.
• Als uw stroomsnoer beschadigd is, 

moet het worden vervangen door een 
erkend servicebedrijf  om iedere vorm 
van gevaar te voorkomen.

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik 
door volwassenen, dus laat kinderen 
niet met het apparaat spelen .

• Breek of schraap het ijs niet met een 
scherp voorwerp zoals een mes of 
iets dergelijks.

• Raak de stekker in het stopcontact 
niet met natte handen aan om 
elektrocutie te voorkomen!

• Zet geen glazen flessen of 
frisdrankblikjes in het vriesvak. 
Flessen of blikjes kunnen ontploffen.

• Zet voor uw veiligheid geen explosieve 
of ontvlambare materialen in de 
koelkast. Plaats dranken met een 
hoger alcoholgehalte met goed 
gesloten hals verticaal in het 
koelschap.

• Raak bij het uitnemen van ijs uit 
het vriesvak het ijs niet aan. Dit 
kan ijsverbranding en/of sneden 
veroorzaken.
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• Raak bevroren etenswaar niet met 
natte handen aan! Nuttig geen roomijs 
of ijsblokjes onmiddellijk nadat u 
deze uit het diepvriesgedeelte heeft 
genomen!

• Vries ontdooide levensmiddelen 
niet opnieuw in. Dit kan 
gezondheidsproblemen zoals 
voedselvergiftiging veroorzaken.

• Maak de accessoires in de koelkast 
tijdens het vervoer vast om schade 
aan de accessoires te voorkomen.

Oude en Defecte Koelkasten
• Als uw koelkast voorzien is van 

een slot moet u dit slot breken of 
verwijderen voor u het apparaat 
weggooit. Dit om te vermijden dat 
kinderen in de koelkast zouden 
kunnen geklemd raken en een 
ongeluk veroorzaken.

• Oude koelkasten en diepvriezers 
bevatten isolatiemateriaal en 
koelmiddel met CFK. Om die reden 
moet u erop letten het milieu niet te 
beschadigen wanneer u uw oude 
koelkast weggooit.

EG-Conformiteitsverklaring
We verklaren dat onze producten voldoen 
aan de van toepassing zijnde Europese 
richtlijnen, besluiten en voorschriften in de 
normen waarnaar wordt verwezen.
Afvoeren Van Uw Oude Machine
Dit symbool op het product of 
op de verpakking geeft aan dat 
dit product niet mag worden 
behandeld als huishoudelijk 
afval. In plaats daarvan moet 
het worden afgevoerd naar het geschikte 
verzamelpunt voor de hergebruik van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
Door de correcte afvalverwerking van dit 
product helpt u mee aan de voorkoming 
van potentiële negatieve gevolgen voor het 
milieu en de menselijke gezondheid, die 
wel zouden kunnen ontstaan door foutieve 
afvalverwerking van dit product. Voor meer 
informatie over het hergebruik van dit 
product, kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijk stadskantoor, de afvalservice 

voor huishoudelijk afval of de winkel waar u 
dit product hebt aangeschaft.
Verpakking En Het Milieu
Verpakkingsmateriaal beschermt 
uw machine tegen beschadiging die 
tijdens het transport kan optreden. Het 
verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en 
recyclebaar. Het gebruik van gerecycled 
materiaal vermindert het verbruik van 
grondstoffen en daarmee de afvalproductie.
Opmerkingen:

• Lees de handleiding zorgvuldig voor 
u uw apparaat installeert en gebruikt.  
We zijn niet verantwoordelijk voor 
schade veroorzaakt door incorrect 
gebruik.

• Volg alle instructies van uw apparaat 
en handleiding en bewaar deze 
handleiding op een veilige plaats om 
problemen die zich kunnen voordoen 
in de toekomst op te lossen.

• Dit apparaat wordt geproduceerd 
voor gebruik thuis en het mag 
enkele binnen in huis en voor de 
gepreciseerde doeleinden. Het is 
niet geschikt voor commercieel of 
algemeen gebruik. Een dergelijk 
gebruikt leidt tot een annulering van 
de garantie van het apparaat en ons 
bedrijf is niet verantwoordelijk voor 
eventuele opgelopen verliezen. 

• Dit apparaat wordt geproduceerd 
voor gebruik in huizen en het is enkel 
geschikt om etenswaren af te koelen 
/ op te slaan. Het is niet geschikt 
voor commercieel of algemeen 
gebruik en/of voor het opslaan van 
zaken die geen etenswaren zijn. Ons 
bedrijf is niet verantwoordelijk voor 
de opgelopen verliezen in andere 
gevallen.
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2 DE ONDERDELEN VAN 
HET APPARAAT EN DE 
COMPARTIMENTEN

1
2
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Deze presentatie dient enkel als 
informatie over de onderdelen van het 

apparaat. Onderdelen kunnen variëren 
naargelang het model van het apparaat.
A) Koelgedeelte
B) Vriesgedeelte
1) Thermostaat
2) Lamp van de koelkast
3) Glazen plateau van koelgedeelte
4) Glas boven de groentelade
5) Groentelade
6) Middenlade
7) Onderlade
8) Snackplateau
9) Nivelleringsvoeten
10) Glasplaat *
11) Flessenhouder

12) Bovenste plateau
13) Eierhouder
14) Ijslade

* In sommige modellen

3 GEBRUIK VAN HET APPARAAT

3.1 Informatie over No-Frost technologie

No-Frost koelkasten verschillen van andere 
statischekoelkasten in 
hun operationeel 
principe. 
In normale koelkasten 
wordt vochtigheid 
veroorzaakt door het 
openen van de deur en 
door het vochtgehalte in 
het eten wat vervolgens 
zorgt voor ijsvorming in 
het vriesgedeelte. Om 
het ijs van het vriesvak 
te ontdooien moet u 
de koelkast periodiek 
uitschakelen. In dat geval 
plaatst u de etenswaren 
die bevroren moeten 
blijven in een afzonderlijk 
gekoelde container en u 
verwijdert het verzamelde 
ijs uit het vriesvak.
De situatie is volledig 
anders voor No-Frost 
koelkasten. Droge en koude lucht wordt 
homogeen en gelijkmatig in de koel- en 
vriesvakken geblazen van verschillende 
punten via een blaasventilator. Koude 
lucht die homogeen en gelijkmatig tussen 
de laden wordt verdeeld, koelt al uw 
etenswaren gelijk en uniform af en dit belet 
vocht en bevriezen.
Om die reden biedt uw No-Frost koelkast 
u gebruiksgemak bovenop de enorme 
capaciteit en het stijlvolle uiterlijk.
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3.2. Instelling Thermostaat

De thermostaat regelt automatisch 
de binnentemperatuur van het 
koelingscompartiment en het 
vriezercompartiment. Door de knop 
van stand 1 naar 6 te draaien wordt de 
temperatuur kouder.

Thermostaatvak

Instelling van de thermostaat voor koel- 
en vriezercompartiment
1 - 2 : Voor het bewaren van voedsel in 
de vriezer gedurende korte tijd kunt u de 
knop tussen de laagste en de mediumstand 
zetten.
3 - 4 : Voor het bewaren van voedsel in de 
vriezer gedurende langere tijd, kunt u de 
knop in de mediumstand zetten.
5 - 6 : Voor het invriezen van vers voedsel. 
Het apparaat zal langer blijven werken. Dus 
nadat het voedsel is ingevroren moet u de 
thermostaat in de vorige stand zetten.

3.3 Waarschuwingen met betrekking tot 
temperatuur instellingen

• Het wordt afgeraden uw koelkast te 
gebruiken in omgevingen die kouder 
zijn dan 10°C in termen van efficiënte.

• Temperatuurveranderingen kunnen 
optreden naar gelang de regelmaat 
dat de deur wordt geopend en de 
hoeveelheid etenswaren die wordt 
bewaard in de koelkast.

• Zodra de stekker in het stopcontact 
is gestopt moet de koelkast 
ononderbroken 24 uur lang de 
gewenste temperatuur kunnen 
bereiken. Open de deuren van 
uw koelkast niet en plaats geen 

etenswaren in de koelkast tijdens die 
periode.

• Bij het aansluiten van de koelkast, 
of opnieuw inschakelen van de 
koelkast of na een stroomstoring 
wordt er een vertragingsfunctie van 
5 minuten toegepast om schade aan 
de compressor van de koelkast te 
vermijden. Uw koelkast begint na 5 
minuten weer normaal te werken.

• Uw koelkast kan worden gebruikt 
in de omgevingstemperatuur die 
wordt vermeld op het informatie 
label. Voor een efficiënte koeling 
raden wij u af om uw koelkast te 
gebruiken die buiten de vermelde 
temperatuurwaarden valt.

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik 
bij een omgevingstemperatuur tussen 
de 16°C - 43°C.

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur oC

T Tussen 16 en 43  (°C)

ST Tussen 16 en  38  (°C)

N Tussen 16 en  32  (°C)

SN Tussen 10 en  32  (°C)

3.4 Accessoires

3.4.1 Ijsblok bakje
• Vul de Ijsblok bakje
•  met water en plaats deze in het 

vriezercompartiment.
• Zodra het water helemaal is veranderd 

in ijs kunt u de bakje buigen zoals 
hieronder getoond, om de ijsklontjes 
te kunnen pakken.
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4 HET PLAATSEN VAN 
LEVENSMIDDELEN

4.1 Koelkast compartiment

• Om vochtigheid en dus een toename 
van vorst te verminderen mag u 
nooit vloeistoffen in onbedekte 
containers in de koelkast plaatsen. 
Vorst concentreert zich gewoonlijk 
de koudste delen van de verdamper 
en na verloop van tijd zult u vaker 
moeten ontdooien.

• Plaats nooit warme etenswaren in 
de koelkast. Warme etenswaren 
moet u eerst laten afkoelen tot 
kamertemperatuur en moeten daarna 
zodanig geplaatst worden dat er 
voldoende luchtcirculatie mogelijk is in 
het koelkast compartiment.

• Niets mag in aanraking komen met de 
achterwand want dit veroorzaakt vorst 
en de verpakkingen kunnen aan de 
achterwand plakken. Open de deur 
van de koelkast niet te vaak.

• Rangschik het vlees en gereinigde vis 
(verpakt in pakketten of plastic folie) 
die u binnen 1-2 dagen zult gebruiken 
in de onderste sectie van de koelkast 
(boven de groentelade) want dit is de 
koudste sectie en dit garandeert de 
beste opslagvoorwaarden.

• U kunt groenten en fruit in het 
groentevak plaatsen zonder 
verpakking.
NIET DOEN: Geen aardappelen, uien 
of knoflook in de koelkast bewaren. 

Vlees dat niet werd bereid na ontdooien 
niet weer invriezen.
Hieronder vindt u een aantal suggesties 
bij het plaatsen en opslaan van uw 
etenswaren in de koelkast.

Etenswaren Bewaartijd Waar plaatsen in de 
koelkast

Groenten 
en fruit 1 week Vegetable bin 

Vlees en vis 2 - 3 Dagen

Wrap in plastic foil, 
bags, or in a meat 
container and store 
on the glass shelf

Verse kaas 3 - 4 Dagen On the designated 
door shelf

Boter en 
margarine 1 week On the designated 

door shelf

Producten 
in flessen 
Melk en 
Yoghurt

Tot de 
vervaldatum 
aanbevolen 
door de 
producent

On the designated 
door shelf

Eieren 1 maand On the designated 
egg shelf

Bereide 
etenswaren  All shelves

4.2 Vriesvakken

• Gebruik het diepvriesgedeelte van uw 
koelkast voor het langdurig bewaren 
van ingevroren levensmiddelen en het 
maken van ijs.

• Om de maximum capaciteit van 
het vriesvak te benutten, gelieve 
enkel glasplaten te gebruiken in het 
bovenste en middelste gedeelte. 
Gelieve voor het onderste gedeelte de 
lage mand te gebruiken.

• Plaats de levensmiddelen die u 
wilt invriezen eerst in de bovenste 
lade van de diepvriezer zodat de 
vriescapaciteit van uw koelkast 
niet wordt overschreden. U kunt 
uw levensmiddelen naast reeds 
ingevroren levensmiddelen plaatsen 
wanneer deze etenswaren (minimaal 
24 uur) zijn ingevroren.

• Het verdient aanbeveling om de 
thermostaat op niveau 5 te houden.

• Zorg ervoor dat in te vriezen 
levensmiddelen niet tegen reeds 
ingevroren levensmiddelen aan 
komen te liggen.
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• U dient de levensmiddelen die u wilt 
invriezen (vlees, stukjes vlees, vis 
enz.) te verdelen in porties die u per 
keer kunt consumeren.

• Vries ontdooide levensmiddelen niet 
opnieuw in. Dit kan uw gezondheid 
in gevaar brengen omdat het 
problemen als voedselvergiftiging kan 
veroorzaken.

• Plaats geen warme maaltijden in 
uw diepvriezer voordat deze zijn 
afgekoeld. Hierdoor kunnen reeds 
ingevroren levensmiddelen in de 
diepvriezer gaan ontdooien en rotten.

• Indien u reeds ingevroren 
levensmiddelen koopt, controleer of 
deze onder de juiste omstandigheden 
werden ingevroren en of de 
verpakking niet is beschadigd.

• Bij het bewaren van ingevroren 
levensmiddelen, dient u de 
bewaaromstandigheden zoals 
vermeld op de verpakking in acht te 
nemen. Mochten er geen instructies 
vermeld staan, dan dienen de 
levensmiddelen binnen de korst 
mogelijke tijdsperiode geconsumeerd 
te worden.

• Bevroren levensmiddelen dienen 
te worden verplaatst voordat ze 
ontdooien en dienen zo snel mogelijk 
in de snelvrieslade te worden 
geplaatst. Gebruik de deurschappen 
niet voor het invriezen.

• Als de verpakking van ingevroren 
levensmiddelen vochtig is geworden 
of een geur afgeeft, kan het zijn dat 
deze producten onder ongunstige 
omstandigheden werden opgeslagen 
en zijn gaan rotten. Deze soort 
levensmiddelen niet kopen!

• De bewaartermijn van ingevroren 
levensmiddelen is afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur, het 
frequent openen en sluiten van de 
deuren, thermostaatinstellingen, soort 
levensmiddel en de tijdsduur die is 
verstreken sinds de levensmiddelen 
werden gekocht tot het moment waar 

op ze in de vriezer werden geplaatst. 
Neem altijd de aanwijzingen op de 
verpakking in acht en overschrijd nooit 
de bewaartermijn.

• Tijdens langere perioden van 
stroomstoring, de deur of het 
diepvriesgedeelte niet openen. In 
een omgevingstemperatuur van 25°C 
handhaaft uw koelkast uw ingevroren 
levensmiddelen gedurende 13 uur. 
In hogere omgevingstemperaturen 
neemt deze periode af. In geval van 
stroomstoringen die langer duren, 
dient u de levensmiddelen niet 
opnieuw in te vriezen maar zo snel 
mogelijk te consumeren.

Indien u de deur van uw vriescompartiment 
direct opnieuw opent, nadat u deze heeft 
gesloten, kan het moeilijk zijn om hem 
open te krijgen. Dit is normaal en nadat 
de freezer weer de evenwichtstoestand 
heeft bereikt, zal de deur weer gemakkelijk 
opengaan.
Belangrijk:

• Eenmaal ontdooide 
diepvriesproducten dienen te worden 
bereid zoals verse levensmiddelen. 
Indien deze ontdooide levensmiddelen 
niet kunnen worden bereid, mogen ze 
NIET meer worden ingevroren.

• De smaak van een aantal kruiden in 
bereide schotels (anijs, basilicum, 
waterkers, azijn, kruidenmix, gember, 
knoflook, ui, mosterd, tijm, marjolein, 
zwarte peper, enz.) verandert en 
versterkt bij langdurige opslag. 
Daarom adviseren wij u om een kleine 
hoeveelheid kruiden toe te voegen 
als u van plan bent om het gerecht 
in te vriezen, of u kunt eventueel 
de gewenste kruiden achteraf na 
ontdooiing toevoegen.

• De opslagperiode van voedsel is 
afhankelijk van de gebruikte olie. 
Geschikte oliën zijn margarine, 
kalfsvet, olijfolie en boter en 
ongeschikte oliën zijn pinda-olie en 
varkensvet.
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• Voedsel in vloeibare vorm dient in plastic bekers te worden ingevroren en het andere 
voedsel in plastic folie of zakken.
Hieronder vindt u een aantal suggesties bij het plaatsen en opslaan van uw 
etenswaren in de vriezer.

Vlees en vis Voorbereiden Maximale bewaarperiode
(maand)

Biefstuk Verpakt in folie 6 - 8

Lamsvlees Verpakt in folie 6 - 8

Kalfsbraadstuk Verpakt in folie 6 - 8

Kalfsvlees in blokjes In kleine stukjes 6 - 8

Lamsvlees in blokjes In stukjes 4 - 8

Gehakt Verpakt zonder kruiden 1 - 3

Orgaanvlees (in stukjes) In stukjes 1 - 3

Bolognese-worst/salami Moet worden verpakt zelfs als er een vel omzit  

Kip en kalkoen Verpakt in folie 4 - 6

Gans en eend Verpakt in folie 4 - 6

Hert, konijn, wildzwijn In porties van 2,5 kg en als filets 6 - 8

Zoetwatervissen 
(Zalm, Karper, Crane, 
Siluroidea)

Ontdoe de vis van de ingewanden en schubben, was 
en droog het; snij indien nodig de staart en kop af.

2

Magere vis; zeebaars, 
tarbot, tong 4

Vette vis (tonijn, 
makreel, zeeforel, 
ansjovis)

2 - 4

Schelpdieren Schoongemaakt en in zakken 4 - 6

Kaviaar In zijn verpakking, in aluminium of plastic bakje 2 - 3

Slakken In zout water, in aluminium of plastic bakje 3

Opmerking: Ingevroren vlees dient als vers vlees te worden bereid nadat het werd ontdooid. Als vlees niet 
is bereid na te zijn ontdooid, mag dit nooit opnieuw worden ingevroren.

Groenten en fruit Voorbereiden Maximale bewaarperiode 
(maanden)

Snijbonen en bonen Was en snij ze in kleine stukjes en kook ze in water 10 - 13

Bonen Dop en was ze en kook ze in water 12

Kool Was en kook in water 6 - 8

Wortel Was en snij in stukjes en kook in water 12

Paprika Snij de steel eraf, snij doormidden en verwijder de 
zaadlijsten en kook in water 8 - 10

Spinazie Was en kook in water 6 - 9

Bloemkool  Haal het blad eraf, snij het hart in stukjes en laat het 
even staan in water met wat citroensap 10 - 12

Aubergine Wassen en in stukken van 2 cm snijden 10 - 12

Maďs Was en verpak met steel of als maďskolf 12

Appel en peer Schil en snij in plakken 8 - 10

Abrikoos en perzik Snij doormidden en verwijder de pit 4 - 6
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Aardbeien en bosbessen Voeg 10% suiker aan het bakje toe

Gekookt fruit

Pruimen, kersen, zure 
bessen Wassen en de steeltjes verwijderen 8 - 12

Maximale 
bewaarperiode 

(maanden)

Ontdooiperiode op 
kamertemperatuur

(in uren)

Ontdooiperiode in oven
(in minuten)

Brood 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Koekjes 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Gebak 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Taart 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Filodeeg 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Zuivelproducten Voorbereiden
Maximale 

bewaarperiode 
(maanden)

Bewaarwijze

Pak (homogene) melk In eigen verpakking 2 - 3 Pure melk - In eigen 
verpakking

Kaas, met uitzondering 
van witte kaas In plakken 6 - 8

Oorspronkelijke verpakking 
kan gebruikt worden voor 
korte bewaarperiode. Voor 
langere perioden moet het in 
folie worden gewikkeld.

Boter, margarine In eigen verpakking 6

5 SCHOONMAKEN EN 
ONDERHOUD

Zorg dat de koelkast van het 
stroomnet is afgekoppeld voordat u 

deze schoonmaakt.
Giet geen water in en over uw 
koelkast.
Verwijder de onderdelen één voor één 
en reinig met zeepwater. Was ze niet 

in de vaatwasmachine.
• U kunt de binnen- en buitenzijden 

van het apparaat reinigen met een 
zachte doek of een spons en warm 
zeepwater.

• Gebruik voor reiniging nooit 
brandbare, explosieve of bijtende 
middelen zoals verdunner, gas of 
zuur.

• De condensator (het zwarte onderdeel 
op de achterkant met zwarte vinnen) 
moet minstens eenmaal per jaar 
worden gereinigd met een stofzuiger 
of een droge borstel. Dit helpt uw 

vriezer efficiënter te werken en laat u 
energie besparen.

De stekker moet hıervoor uıt het 
stopcontact worden verwıjderd.

5.1 Ontdooien

• Uw koelkast ontdooit volledig 
automatisch. Het water dat 
gevormd wordt als gevolg van 
het ontdooiproces, loopt in de 
waterverzamelbak, stroomt in de 
verdampingsbak aan de achterzijde 
van uw koelkast en verdampt daar.
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• Controleer voor het reinigen van de 
verdampingsbak of u de stekker uit 
het stopcontact hebt getrokken.

• Verwijder de verdampingsbak 
door de schroeven los te draaien 
zoals aangegeven. Maak de bak 
regelmatig schoon met water met 
een reinigingsmiddel. Zo voorkomt u 
geurvorming.

5.2 Het vervangen van de lamp in de 
koelkast

Belangrijk: Verwijder eerst de stekker 
uit het stopcontact.

1

2

3

1. Druk op de haakjes aan de zijkant van 
de Lampenkapje en verwijder het kapje.

2. Vervang de oude gloeilamp door een 
nieuwe lamp van niet meer dan 15 W.

3. Plaats de afdekking van de lamp terug, 
wacht 5 minuten en steek vervolgens de 
stekker weer in het stopcontact.

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.

6 TRANSPORT EN 
VERANDERING VAN PLAATS

6.1 Transport en verandering van de 
installatieplaats

• 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.

6.2 De positie van de deur wijzigen

• Het is niet mogelijk de 
openingsrichting van de deur van uw 
koelkast te wijzigen als de handvaten 
op uw koelkastdeur bevestigd zijn.

• 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 installateur om de 
openingsrichting laten wijzigen.
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7 VOORDAT U EEN 
BEROEP DOET OP DE 
KLANTENSERVICE

Als uw koelkast niet goed werkt, dan is dit 
mogelijk te wijten aan een klein probleem. 
Controleer eerst de volgende punten 
voordat u met een elektricien contact 
opneemt. Dat bespaart u tijd en geld.
Uw koelkast doet het niet, controleer of:

• De stroom niet uitgevallen is;
• De hoofdschakelaar ingeschakeld is;
• De thermostaat niet in de stand “1” 

staat;
• De wandcontactdoos OK is; dit 

controleert u door daarop een ander 
apparaat aan te sluiten waarvan u 
weet dat het goed werkt;

Wat moet ik doen als de koelkast niet 
naar behoren functioneert? Controleer 
of ;

• Het apparaat niet overladen is met 
producten;

• De deuren perfect gesloten zijn;
• Er geen stof is op de condensor;
• Er aan de achterzijde genoeg ruimte 

is;
Normale geluiden;

Krakend (krakend ijs) geluid:
• Tijdens automatisch ontdooien.
• Wanneer het apparaat gekoeld of 

verwarmd wordt (door uitzetting van 
het materiaal van het apparaat).

Kort kraken: Te horen wanneer de 
thermostaat de compressor aan-uit 
schakelt.
Compressor geluid (normaal motor 
geluid): Dit geluid betekend dat de 
compressor naar behoren werkt. De 
compressor kan kort meer geluid 
maken wanneer deze ingeschakeld 
wordt.
Bubbelend geluid en spetteren: Dit 
geluid is het gevolg van de stroom 
koelvloeistof in de leidingen van het 
systeem.

Stromend water geluid: Normaal 
geluid van stromend water naar de 
opvangbak voor verdamping tijdens 
ontdooien. Dit geluid kan gehoord 
worden tijdens ontdooien.
Luchtstroom geluid (normaal geluid 
ventilator): Dit geluid kan gehoord 
worden in een No-Frost koelkast tijdens 
normaal gebruik van het systeem door 
de circulatie van lucht.

Indien vocht zich opbouwt in de 
koelkast;

• Zijn de etenswaren correct verpakt? 
Zijn de houders goed afgedroogd 
voordat deze in de koelkast werden 
geplaatst?

• Worden de deuren van de koelkast 
vaak geopend? Wanneer de deur 
geopend wordt, komt het vocht in de 
lucht van de kamer in de koelkast. In 
het bijzonder in kamers met een te 
hoge luchtvochtigheid, hoe vaker de 
deur geopend wordt hoe sneller de 
vocht opbouw is.

• Het is normaal dat waterdruppels 
gevormd worden op de achterwand 
volgend op het automatische 
ontdooiproces. (In statische modellen)

Indien de deuren niet correct geopend 
en gesloten worden;

• Belemmeren de verpakkingen van 
etenswaren de sluiting van de deur?

• Zijn de deuren, mandjes en ijsbak 
goed geplaatst?

• Zijn de rubbers van de deuren stuk of 
gescheurd?

• Staat uw koelkast waterpas?
Indien de randen van de behuizing waar 
het deurrubber contact maakt warm zijn;
In het bijzonder 's zomers (warm weer), kan 
het oppervlakken waar het rubber contact 
maakt warm worden tijdens de werking van 
de compressor, dit is normaal.
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Belangrijke Opmerkingen:
• De zekering van de compressor zal 

uitvallen na plotseling stroomuitval of 
nadat het apparaat uit het stopcontact 
getrokken wordt omdat het gas in het 
koelsysteem niet gestabiliseerd is.  Dit 
is normaal, en de koelkast zal na 4 of 
5 minuten weer starten.

• De koeleenheid van uw koelkast is 
verborgen in de achterwand. Hierdoor 
kunnen waterdruppels of ijs ontstaan 
op de achterkant van uw koelkast 
door werking van de compressor op 
specifieke intervallen. Dit is normaal. 
Het is niet nodig uw vriezer te 
ontdooien tenzij de opbouw van ijs 
overmatig is.

• Indien u de koelkast gedurende 
langere tijd niet gebruikt (bijv. 
zomervakantie) trek deze uit het 
stopcontact. Maak uw koelkast 
conform hoofdstuk 4 schoon en laat 
de deur open om vocht en geurtjes 
tegen te gaan.

• Het apparaat dat u gekocht heeft 
is ontworpen voor huishoudelijk 
gebruik en kan alleen thuis en voor 
aangegeven doeleinden gebruikt 
worden.  Het is niet geschikt voor 
commercieel of algemeen gebruik. 
Indien de consument het apparaat 
gebruikt op een manier niet in 
overeenstemming met deze functies, 
benadrukken wij dat de fabrikant noch 
de dealer verantwoordelijk is voor 
reparaties en storingen binnen de 
garantietermijn.

• Indien het probleem blijft nadat 
u de instructies hierboven heeft 
opgevolgd, neem contact op met een 
geautoriseerde service verlener.

8 TIPS OM ENERGIE TE 
BESPAREN

1 Installeer het apparaat in een koele, 
goed geventileerde ruimte, maar niet in 
direct zonlicht en niet in de buurt van 
een warmtebron (radiator, fornuis, etc.). 
Zo niet moet u een isolerende plaat 
gebruiken. 

2 Laat warme dranken en etenswaren eerst 
afkoelen buiten het apparaat. 

3 Plaat ingevroren etenswaren in het 
koelvak. De lage temperatuur van 
de ingevroren etenswaren zullen het 
koelvak helpen koel houden wanneer 
ze ontdooien. Zo bespaart u energie. 
Als u de ingevroren etenswaren gewoon 
buiten de koelkast plaatst, verliest u 
energie.

4 Wanneer u dranken in de koelkast 
plaatst, moet u ze afdekken. Zo niet 
verhoogt de vochtigheid in het apparaat. 
Dit verhoogt de werkingstijd. Afdekken 
van dranken helpt de geur en smaak te 
bewaren.

5 Wanneer u etenswaren en dranken 
plaatst, moet u de deur van het apparaat 
zo kort mogelijk openen. 

6 Houd de deksels gesloten van andere 
vakken met verschillende temperaturen 
in het apparaat (groentevak, koeler, 
...etc). 

7 De pakking van de deur moet schoon 
en vouwbaar zijn. Vervang versleten 
pakkingen.
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NL PRODUCT FICHE

1 Model
ST444989 Breeze 190 Red
ST444987 Breeze 190 Black
ST444988 Breeze 190 Creme

2 Productcategorie 7 (Koelkast - Vriesvak)

3 Energieklasse A+

4 Jaarlijks energieverbruik* 305 kWh

5 Totaal brutovolume 335 l

6 Totaal nettovolume 318 l

7 Koelkast brutovolume 237 l

8 Koelkast nettovolume 231 l

9 Chiller-gedeelte netto inhoud  -

10 Diepvriezer brutovolume 98 l

11 Diepvriezer nettovolume 87 l

12 Ster klassering  ****

13 Koelingsysteem NO FROST

14 Duur temperatuurverhoging (-18°C/-
9°C) 13 uur

15 Vriesvermogen 4,2 Kg / 24 u

16 Klimaatklasse ** T/N (16°C - 43°C)

17 Geluidsemissie 45 dB(A)

*

Energieverbruik van 305 kWh per jaar, berekend op basis van de resultaten 
na 24 uur onder normale testvoorwaarden. Reëel energieverbruik hangt af 
van de voorwaarden waaronder het apparaat wordt gebruikt en waar het 
wordt geplaatst.

** Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur 
binnen een bereik van 16°C - 43°C range.
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Geachte gebruiker;
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Stoves Product! Een kwaliteitsproduct waar u vele 
jaren plezier van gaat beleven.
We adviseren u om voor ingebruikname van de koelkast de gebruiksaanwijzing aandachtig 
door te lezen. Mocht er zich ondanks de zorgvuldige eindcontroles een storing voordoen, 
dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Glen Dimplex Consumer Appliances Europe.
Om aanspraak te maken op de garantie is het van belang dat u de koelkast 
registreert. Hiervoor hebben wij een speciale site gemaakt. Op deze site staan de 
eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Stoves.

Let op:
De gegevens van uw koelkast vindt u in de gebruikershandleiding.
U kunt uw koelkast registreren op: www.gdbservice.com

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe
Adres: Saturnus 8 

NL-8448 CC 
Heerenveen

Tel:     +31 (0) 513 656 500
Email: info@stoves.nl
Info:    www.stoves.nl
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