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Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan
de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze be-
dieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u
het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
Wijzigingen
Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het
toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in
de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik
Het modelnummer komt overeen met de eerste cijfers op het typeplaatje. Deze handlei-
ding geldt voor:  

Modelnaam Type Maatsysteem

CombiCooler V6000 Supreme CCO6T-51096 90

Cooler V6000 Supreme CO6T-51098 90

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

© V-ZUG Ltd, CH-6302 Zug, 2020
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1 Veiligheidsvoorschriften
1.1 Gebruikte symbolen

Markeert alle voor de veiligheid be-
langrijke aanwijzingen.
Het negeren van deze aanwijzingen
kan letsel, schade aan het toestel of
aan de inrichting tot gevolg hebben! 

Informatie en aanwijzingen die in
acht genomen moeten worden.

Informatie over afvoer en verwer-
king aan het einde van de levens-
duur

Informatie over de bedieningshand-
leiding

Symbool ISO 7010 W021
WAARSCHUWING: Brandgevaar/
vuurgevaarlijke stoffen

▸ Markeert stappen die u achtereenvol-
gens moet uitvoeren.
– Beschrijft de reactie van het toestel

op uw stap.
▪ Markeert een opsomming.

1.2 Algemene
veiligheidsvoorschriften

▪ Neem het toestel pas in ge-
bruik na het lezen van de be-
dieningshandleiding. 

▪ Deze toestellen kunnen door
kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met beperkte fysie-
ke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of die de erva-
ring of kennis daarvoor ontbe-
ren, worden gebruikt als zij

onder toezicht staan of aan-
wijzingen hebben gekregen
hoe zij het toestel moeten ge-
bruiken en de daaruit voortko-
mende gevaren hebben be-
grepen. Kinderen mogen niet
met het toestel spelen. Reini-
ging of onderhoud door de
gebruiker mag niet door kin-
deren zonder toezicht worden
uitgevoerd.

▪ Als het toestel niet is voorzien
van een aansluitkabel en een
stekker of van andere midde-
len voor het ontkoppelen van
het stroomnet, die aan elke
pool een contactopening met
een breedte overeenkomstig
de voorwaarden van over-
spanning categorie III voor
volledige scheiding heeft,
moet een scheidingssysteem
volgens de installatievoor-
schriften in de vaste bedra-
ding worden ingebouwd.

▪ Als de aansluitkabel van het
toestel is beschadigd, moet
deze door de fabrikant, diens
service of een gelijk gekwalifi-
ceerd persoon worden ver-
vangen om gevaarlijke situa-
ties te voorkomen.
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1.3 Toestelspecifieke
veiligheidsvoorschriften

▪ Kinderen in de leeftijd van 3-8
jaar mogen koelkasten in- en
uitruimen.

1.4 Installatie van het toestel

▪ De installatie mag alleen door deskun-
dig personeel worden verricht.

▪ Alle stappen moeten achtereenvolgens
en volledig uitgevoerd en gecontroleerd
worden.

▪ Elektrische aansluitingen moeten door
vakkundig personeel, overeenkomstig
de richtlijnen en normen voor laagspan-
ningsinstallaties en in overeenstemming
met de bepalingen van de plaatselijke
energiebedrijven worden uitgevoerd.

▪ Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend
op een volgens de voorschriften geïn-
stalleerd stopcontact met randaarde
worden aangesloten. In huishoudelijke
installaties dient een voor alle polen ge-
schikte netscheidingsinrichting met een
contactopening van 3 mm geïnstalleerd
te worden. Schakelaars, stekkerinrich-
tingen, aardlekschakelaars en smeltze-
keringen die na de installatie van het
toestel vrij toegankelijk zijn en alle pool-
geleiders scheiden, gelden als betrouw-
bare scheiders. Een correcte aarding
en gescheiden geïnstalleerde nul- en
aardkabels zorgen voor een veilig en
storingsvrij bedrijf. Na de inbouw mo-
gen spanningvoerende onderdelen en
geïsoleerde kabels niet aangeraakt kun-
nen worden. Oude installaties controle-
ren.

▪ Informatie over de benodigde netspan-
ning, het stroomtype en de zekering
vindt u op het typeplaatje.

▪ Alle pleister-, gips-, behang- of schilder-
werkzaamheden dienen vóór de instal-
latie van het toestel uitgevoerd te wor-
den.

▪ Een correcte reparatie kan uitsluitend
worden gewaarborgd als een storings-
vrije deïnstallatie van het complete toe-
stel te allen tijde mogelijk is.

▪ Voor de icemaker (afhankelijk van het
model) is een aansluiting op het huis-
houdelijke waternet vereist. Hiervoor de
meegeleverde toevoerslang (met
schroefdraad 3/4” inch) gebruiken. De
waterdruk moet 0.05 MPa tot 0.5 MPa
bedragen (0.5 bar tot 5 bar). Afwijken-
de bedrijfsdrukwaarden kunnen tot sto-
ringen of lekkages in het hydraulische
circuit leiden. 

▪ Vóór de eerste inschakeling van de ice-
maker controleren of het waterfilter ge-
ïnstalleerd is en een spoeling van het
watercircuit uitgevoerd is.

▪ Het toestel mag alleen met drinkwater
worden gebruikt. De wateraansluiting
dient, voor zover noodzakelijk, vóór de
stroomaansluiting tot stand gebracht te
worden (afhankelijk van het model).

▪ Geen tuinslang (voor thuisgebruikers
enz.), draadapter of gevlochten toevoer-
leiding gebruiken. Hierdoor wordt de
schroefdraad van de magneet van de
wateraansluiting van het toestel bescha-
digd.
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1.5 Gebruiksaanwijzingen
Vóór de eerste inbedrijfstelling
▪ Het toestel mag uitsluitend volgens de

aparte installatiehandleiding ingebouwd
en op het stroomnet aangesloten wor-
den. De benodigde werkzaamheden
door een erkende installateur/elektri-
cien laten uitvoeren.

▪ Bouw het apparaat zo in dat de elektri-
sche veiligheid (aanraakbescherming)
is gegarandeerd.

▪ Als het toestel zichtbare beschadigin-
gen vertoont, mag het toestel niet in ge-
bruik worden genomen en dient u con-
tact met onze klantendienst op te ne-
men. Een toestel met beschadigd koel-
circuit mag niet in bedrijf worden ge-
steld.

▪ WAARSCHUWING: Het vereiste ruimte-
volume voor het toestel bedraagt min-
stens 1m3/8 g koelmiddel (isobutaan
R600a). In te kleine ruimten kan bij een
lek een brandbaar lucht-gasmengsel
ontstaan. Het vulgewicht van het koel-
middel staat op het typeplaatje.

▪ WAARSCHUWING: Zorg er bij het in-
bouwen van het toestel voor dat de
voedingskabel niet wordt ingeklemd of
beschadigd.

▪ WAARSCHUWING: Plaats verplaatsbare
stekkerdozen en voedingen voor de
stroomvoorziening niet achter het toe-
stel.

▪ Gebruik, indien nodig, geen verleng-
snoer.

▪ Let er bij ingebouwde toestand op dat
de ventileeropeningen (toevoer én af-
voer) niet zijn afgedekt of gesloten.

▪ Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvul-
dig, zodat u deze te allen tijde kunt
raadplegen.

▪ Gebruiksaanwijzingen voor het toestel
kunnen op www.vzug.com worden ge-
download.

▪ Voer het verpakkingsmateriaal af vol-
gens de plaatselijke voorschriften.

Reglementair gebruik
▪ Het toestel is bestemd voor het koelen

en opslaan van levensmiddelen binnen
een huishouden. Het toestel alleen ge-
bruiken zoals beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing.

▪ Dit toestel is bedoeld voor huishoudelijk
of soortgelijk gebruik, bijv.: door perso-
neel in keukens van winkels, kantoren
en andere commerciële sectoren; in
landbouwbedrijven; door klanten in ho-
tels, motels en andere woonvoorzienin-
gen; in B&B. Dit toestel is niet bestemd
voor professioneel gebruik.

▪ Het toestel voldoet aan de erkende re-
gels van de techniek en aan de gelden-
de veiligheidsvoorschriften. Om schade
en ongelukken te vermijden, is de cor-
recte omgang met het toestel een abso-
lute voorwaarde. De aanwijzingen in de-
ze gebruiksaanwijzing in acht nemen.

▪ Bij gebruik voor andere doeleinden, ver-
keerde bediening of niet vakkundige re-
paraties kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade.
In dit geval komen de garantie of een
eventuele verdere aansprakelijkheid te
vervallen.

▪ Reparaties, wijzigingen of manipulaties
aan of in het toestel, in het bijzonder
aan stroomgeleidende onderdelen, mo-
gen uitsluitend door de fabrikant, diens
klantenservice of een vergelijkbaar ge-
kwalificeerde persoon worden uitge-
voerd. Ondeskundige reparaties kunnen
ernstige ongevallen, schade aan het
toestel en de inrichting alsmede storin-
gen tot gevolg hebben. Bij een storing
aan het toestel of in geval van een re-
paratieopdracht de aanwijzingen in het
hoofdstuk «Service & Support» in acht
nemen. Indien nodig contact opnemen
met onze klantenservice.

▪ Uitsluitend originele reserveonderdelen
gebruiken. 



1 Veiligheidsvoorschriften

7

Over het gebruik
▪ Geen elektrische toestellen in de koel-

en/of vriesruimte gebruiken.
▪ Alcohol met een hoog percentage uit-

sluitend goed gesloten en rechtop be-
waren. Geen explosieve stoffen of spuit-
bussen in de omgeving van het toestel
of in het toestel zelf opslaan. Explosie-
gevaar!

▪ Dit toestel is vrij van CFK en HFK en
bevat geringe hoeveelheden van het mi-
lieuvriendelijke, maar brandbare koel-
middel isobutaan (R600a). Bij gebruik
van het toestel altijd erop letten dat het
koelcircuit niet wordt beschadigd. Vrij-
komend koelmiddel kan vlam vatten. In
geval van een beschadiging moeten
open vuur en alle mogelijke ontste-
kingsbronnen worden vermeden, aan-
gezien isobutaan brandbaar is. De ruim-
te enkele minuten goed ventileren. Het
toestel uitschakelen en de stroomtoe-
voer onderbreken. Geen energiebron-
nen inschakelen. Contact opnemen met
de klantenservice.

Voorzichtig, risico op letsel!
▪ Erop letten dat niemand met de vingers

in de deurscharnieren grijpt. Bij het be-
wegen van de toesteldeur bestaat an-
ders gevaar voor letsel. Met name bij
de aanwezigheid van kinderen voorzich-
tig te werk gaan.

▪ Bij het plaatsen van de uitschuifbare
elementen niet met de vingers in de ge-
leiderails grijpen.

▪ De stroomtoevoer vóór de reiniging on-
derbreken. De stekker uit het stopcon-
tact trekken of de zekering uitschake-
len. De stekker nooit aan de kabel eruit
trekken of met natte handen uit het
stopcontact trekken. Altijd de stekker
vasthouden en de stekker recht uit het
stopcontact trekken.

▪ Als de vriesruimte in bedrijf is, de bin-
nenwanden van staal niet met vochtige
of natte handen aanraken, aangezien
de huid aan de zeer koude wanden kan
blijven plakken.

▪ Langdurig huidcontact met ingevroren
producten vermijden. Ingevroren levens-
middelen en ijsblokjes niet meteen c.q.
te koud consumeren. Gevaar voor
brandwonden door bevriezing!

▪ Flessen/blikjes met drank niet geduren-
de langere tijd in het vriesvak leggen.
Met name verpakkingen van koolzuur-
houdende dranken kunnen bij het in-
vriezen kapot springen.

▪ Bij ingeschakelde verlichting niet recht-
streeks in het LED-licht kijken om oog-
schade te vermijden.

Voorzichtig, levensgevaar!
▪ Delen van de verpakking, zoals folie en

piepschuim, kunnen voor kinderen ge-
vaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpak-
kingsmateriaal uit de buurt van kinderen
houden.

▪ Bij onderhoudswerkzaamheden aan het
toestel, dus ook bij het vervangen van
lampen (indien deze werkzaamheden in
de gebruiksaanwijzing beschreven wor-
den), moet de stroomtoevoer naar het
toestel worden onderbroken: de zeke-
ringen uit de fittingen verwijderen c.q.
automatische zekeringen uitschakelen
of de stekker uit het stopcontact trek-
ken.

Schade aan het toestel vermijden
▪ Bij de reiniging alleen water of een mild

zeepsop gebruiken.
▪ Bij het verwijderen van ijs of vastgevro-

ren levensmiddelen geen spitse of
scherpe voorwerpen gebruiken.

▪ Om het ontdooien te versnellen, mogen
geen andere mechanische of andere
kunstmatige hulpmiddelen worden ge-
bruikt dan de aanbevolen hulpmidde-
len.

▪ Olie en vet in gesloten verpakkingen en
rechtop bewaren. Olie en vet niet in
aanraking laten komen met de kunst-
stof delen en met de afdichting van de
deur.



2 Eerste ingebruikstelling
Alvorens het nieuw geïnstalleerde toestel voor de eerste keer te gebruiken, moeten de
volgende stappen worden uitgevoerd:
▸ Verpakkings- en transportmateriaal uit de binnenruimte verwijderen en, indien aanwe-

zig, de beschermfolie verwijderen.
▸ De binnenruimte en het toebehoren met lauwwarm water of een mild zeepsop reinigen

en volledig nadrogen.
▸ Controleren of de afdichtingen van de toesteldeuren helemaal droog zijn en indien no-

dig nadrogen.
▸ Bij de eerste inschakeling van het toestel verdient het aanbeveling om minstens 12

uur te wachten voordat het toestel met levensmiddelen beladen wordt. De deuren die-
nen hierbij gesloten te blijven.

3 Beschrijving van het toestel
3.1 Opbouw
51096 CombiCooler V6000 Supreme 51098 Cooler V6000 Supreme

1

2

3

7

6

5

8

4
9

3

10 9

10

1

3

5

4

8

1 Bedienings- en display-elementen 6 Icemaker

2 Waterfilter 7 Vrieslades

3 LED-verlichting 8 Condensator

4 Verstelbare legborden 9 Inhangbakjes

5 Groentevakken 10 Inhangbakje voor flessen

Typeplaatje met serienummer (SN)
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3 Beschrijving van het toestel

3.2 Bedienings- en display-elementen

Navigatietoetsen
AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)

Home/startscherm

Alarm bevestigen

TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen

Navigatie touchdisplay

Functies Persoonlijke instelling

Snel koelen Datum

Snel invriezen* Tijd

Timer* Taal

MonoFridge* Temperatuureenheid °C / °F

Snel koelen MonoFridge*

IJsblokjesmodus Uitgebreide instellingen

Vakantiefunctie Fabrieksinstellingen herstellen

Sabbat-modus Waterfilter bericht*

Reiniging waterleiding*

Koelzones Condensator bericht

Koelruimte Demomodus

FreshBox* Informatie over het toestel

Vriesruimte* Service

(*) Afhankelijk van het model
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4 Bediening

4 Bediening
4.1 Principiële werkwijze

Uw toestel beschikt over een display met touchfunctie. Hier kunnen submenu's ge-
selecteerd, meldingen bevestigd en persoonlijke instellingen geactiveerd c.q. ge-
deactiveerd worden door de desbetreffende positie op het display aan te tippen.

▪ De verschillende functies en keuzemogelijkheden kunnen door het aantippen van het
desbetreffende symbool op het display of met behulp van de navigatietoetsen gese-
lecteerd worden.

▪ In te stellen waarden kunnen worden ingesteld door «naar boven» of «naar beneden»
te scrollen.

▪ Naar functies en instellingen kan worden genavigeerd door «naar links en rechts» te
vegen.

▪ Geactiveerde functies of instellingen worden oranje weergegeven, overige selecteer-
bare functies of instellingen worden wit weergegeven. Niet selecteerbare functies of
instellingen worden grijs weergegeven.

▪ Een wijziging van de bestaande instelling kan te allen tijde met behulp van de 
toets  worden geannuleerd, zonder dat de waarde van de bedieningsstap wordt
overgenomen. Na ca. 5 seconden zonder interactie wordt de instelling eveneens ge-
annuleerd. De ingestelde waarden worden niet overgenomen.

▪ Als de deur wordt geopend, worden de ingestelde werkelijke waarden weergegeven.
Zolang de temperaturen niet zijn bereikt, signaleert het toestel de status met behulp
van een pijlsymbool naast de temperatuurindicatie op het display. Een naar beneden
wijzende pijl signaleert een temperatuurverlaging, een naar boven wijzende pijl signa-
leert een temperatuurverhoging in de desbetreffende zone.

4.2 Overzicht van het startscherm

Startscherm bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096)

–

+ 5 °C

18°C

Ingestelde temperatuur in de koelruimte

Ingestelde temperatuur in de vriesruimte (*)

Navigatie naar de functies

Navigatie naar de instellingen

(*) Deze zone kan met behulp van de functie  MonoFridge naar een koelruimte of een
FreshBox omgeschakeld worden.
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4 Bediening

Startscherm bij de Cooler V6000 Supreme (51098)

+ 5 °C

Ingestelde temperatuur in de koelruimte

Navigatie naar de functies

Navigatie naar de instellingen

4.3 Toestel inschakelen
▸ De stekker in het stopcontact steken.
▸ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
– Het toestel is ingeschakeld.
– Het V-ZUG-logo (weergavesymbool) verschijnt.
– Eerste controle (duur ca. 3 minuten).

Een nieuw in bedrijf gesteld toestel heeft minstens 12 uur nodig (lege toestand) tot
de normale bedrijfstemperaturen zijn bereikt. De deuren dienen gedurende deze
12 uur gesloten te blijven. Tijdens deze periode wordt iedere foutmelding door het
indrukken van de alarmtoets gedeactiveerd.

Als de standby-melding niet verschijnt bij de eerste start van het apparaat, bete-
kent dit dat het toestel het koelen reeds heeft gestart. Tijdens de eerste inbedrijf-
stelling is het niet mogelijk om instellingen te wijzigen tot de ingestelde tempera-
tuur is bereikt.

4.4 Temperatuur instellen
De gewenste temperatuur door het aantippen van de desbetreffende zone op het display
invoeren.
Werkwijze bij de koelruimte van de CombiCooler V6000 Supreme (51096):

–

+ 5 °C

2 °C

18°C

– De toets  voor koelruimte,  voor FreshBox of
 voor vriesruimte aantippen.

Temperatuurbereiken:
–  Koelruimte: 2 °C tot 8 °C (35 °F tot 46 °F).
–  FreshBox: -2 °C tot 2 °C (28 °F tot 35 °F).
–  Vriesruimte: -22 °C tot -15 °C (-7 °F tot 5 °F).

11



4 Bediening

ON 

OK

°C+4

+5

+6

+3

+2

▸ De gewenste temperatuur voor de desbetreffende zone
selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.
– De geselecteerde waarde wordt oranje weergegeven.

ON 

OK

°C+4

+5

+6

+3

+2

▸ De ingevoerde waarde met de toets OK opslaan
– De temperaturen zijn succesvol ingesteld.
– De temperatuur wordt, afhankelijk van de instelling,

pas na een paar uur bereikt.

Als de deur gedurende langere tijd wordt geopend, of als warme levensmiddelen
in de koelkast zijn gezet, kan de effectieve temperatuur tijdelijk afwijken van de in-
gestelde gewenste temperatuur.

Bij een temperatuurinstelling van 2 °C kan de effectieve temperatuur tijdelijk lager
uitvallen en schade aan het product veroorzaken. In dit geval dient een hogere
temperatuur ingesteld te worden.

Het symbool  (wijzigen waarde geblokkeerd) geeft aan dat hier geen wijzigingen
aangebracht kunnen worden. Indien bepaalde functies (bijv. vakantiefunctie) wor-
den geactiveerd, wordt  weergegeven en wordt gesignaleerd dat de temperatuur
niet gewijzigd kan worden. Dit is het geval tot de desbetreffende functie gedeacti-
veerd wordt.

4.5 Toestel uitschakelen
▸ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
– De volgende vraag met Ja bevestigen.
– Het toestel is uitgeschakeld.

Indien het toestel buiten bedrijf wordt gesteld, bijv. voor reparatiewerkzaamheden of af-
voer:
▸ De stekker uit het stopcontact trekken.
▸ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: toestel uitruimen, reinigen

en de toesteldeuren en de lades geopend laten om onaangename geuren te vermij-
den.
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5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken

5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken
5.1 Werkwijze bij display met touchfunctie
Tijdsduur instellen
Bij de volgende functies kan de gewenste tijdsduur (dagen, minuten of uren) geselec-
teerd worden:
▪ Snel koelen (max. 12 uur), vakantiefunctie (max. 90 dagen)
▪ Snel invriezen* (max. 72 uur), snel koelen MonoFridge* (max. 12 uur) en timer* (max.

45 minuten).
(*) Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).
Zodra de ingestelde tijdsduur is afgelopen, wordt de gekozen functie automatisch beëin-
digd.
Werkwijze voor snel koelen:

+ 5 °C

+ 0 °C

▸ De toets  aantippen.

▸ De toets  selecteren.

NoYes

▸ De volgende vraag met Ja bevestigen.

OK

9

8

10

11

7

hour

De gewenste tijdsduur (max 12 uur) selecteren door naar
boven of naar beneden te scrollen.

▸ Met OK bevestigen.
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5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken

– De functie  wordt geactiveerd en in de functies
oranje weergegeven.

5.2 Functies en instellingen bedienen
Functie Beschrijving

MonoFridge De vriesruimte wordt als tweede koelruimte of als FreshBox ge-
bruikt. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ Gewenste zone selecteren:

– als  koelruimte of
–  FreshBox gebruiken.

▸ Met OK bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.
– De geactiveerde koelzone  of  verschijnt

vervolgens op het startscherm.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ De vriesruimte  selecteren en met  beves-

tigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.
– De vriesruimte  verschijnt vervolgens op

het startscherm.

Snel koelen Ideale voorbereiding van de koelruimte op het inruimen van le-
vensmiddelen/producten na het boodschappen doen.

Activeren Zie gebruik onder: Werkwijze bij display met tou-
chfunctie (zie pagina 13).

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Snel koelen activeren?» met Nee bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.
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Functie Beschrijving

Snel invriezen Ideale voorbereiding van de vriesruimte op het inruimen van le-
vensmiddelen/producten na het boodschappen doen. Beschik-
baar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096). 

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Snel invriezen activeren?» met Ja bevestigen.
▸ De gewenste tijdsduur (max. 72 uur) selecteren

door naar boven of naar beneden te scrollen.
▸ Met OK bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Snel invriezen activeren?» met Nee bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

Snel koelen Mon-
oFridge

Ideale voorbereiding van de tweede koelruimte (in de MonoFrid-
ge-modus) op het inruimen van levensmiddelen/producten na het
boodschappen doen. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Su-
preme (51096). 

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Ja

bevestigen.
▸ De gewenste tijdsduur (max. 12 uur) selecteren

door naar boven of naar beneden te scrollen.
▸ Met OK bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Nee

bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.
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Functie Beschrijving

Timer Akoestisch alarm na afloop van de geselecteerde tijdsduur (max.
45 minuten). Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme
(51096). 

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Timer activeren?» met Ja bevestigen.
▸ Gewenste tijdsduur (max. 45 minuten) selecte-

ren door naar boven of naar beneden te scrol-
len.

▸ Met OK bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Timer activeren?» met Nee bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

Vakantiefunctie Gereduceerd koelvermogen voor de koelruimte (14°C). De vries-
ruimte wordt gebruikt met een temperatuur van -18 °C.

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Vakantiefunctie activeren?» met Ja bevestigen.
▸ Gewenste tijdsduur (max. 90 dagen) selecteren

door naar boven of naar beneden te scrollen.
▸ Met OK bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Vakantiefunctie activeren?» met Nee bevesti-

gen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.
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Functie Beschrijving

Sabbat-modus Geen wijziging van de verlichting door het openen van de deur.
De icemaker en diverse functies zijn tijdelijk gedeactiveerd.

Activeren ▸ Tijdig vóór aanvang van de sabbat: de toets 
aantippen en  selecteren.

▸ «Sabbat-modus activeren?» met Ja bevestigen.
▸ De Sabbat-modus met Ja activeren.
– De functie  wordt geactiveerd. De aanwij-

zing «Sabbat-modus» verschijnt op het dis-
play.

Deactiveren ▸ De actieve Sabbat-modus beëindigen door het
display aan te tippen.

▸ «Sabbat-modus activeren?» met Nee bevesti-
gen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.
– De initialiseringsfase start gedurende 3 minu-

ten.
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Functie Beschrijving

IJsblokjesmodus Voor de regelmatige productie van ijsblokjes. Aanwijzing: PartyIce
en de maat van de ijsblokjes kunnen alleen worden geselecteerd
als de ijsblokjesmodus geactiveerd is. Beschikbaar bij de Com-
biCooler V6000 Supreme (51096).

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «IJsblokjesmodus activeren?» met Ja bevesti-

gen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ Voor het uitschakelen van de ijsblokjesmodus
(bijv. bij het ontdooien of bij de vervanging van
het waterfilter): de toets  aantippen en 
selecteren.

▸ «IJsblokjesmodus aan/uit?» selecteren en met
Nee bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

PartyIce ▸ Na het activeren van de ijsblokjesmodus: de
functie  selecteren.

▸ «PartyIce activeren?» met Ja bevestigen.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren
van PartyIce

▸ Bij actieve  ijsblokjesmodus:  selecteren.
▸ De dialoog «PartyIce activeren?» met Nee be-

vestigen.
–  wordt gedeactiveerd en in het overzicht

wit weergegeven.

 / Maat ijsblok-
jes

▸ Na het activeren van de ijsblokjesmodus de ge-
wenste «Maat ijsblokjes» selecteren:  voor
middelgroot of  voor groot selecteren.
– De geselecteerde maat wordt opgeslagen.
– Bijbehorend symbool:  voor middelgroot of

 voor groot wordt weergegeven.
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Instelling Beschrijving

Toegang tot de gebruikersinstellingen     en de uitgebrei-
de instellingen       .

Datum Datum instellen. 

Aanpassen ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Jaar, maand en dag» selecteren door naar bo-

ven of naar beneden te scrollen en met OK be-
vestigen.
– De ingestelde datum wordt opgeslagen.

Tijd Tijd instellen. 

Aanpassen ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ Tijdformaat «12» of «24 uur» selecteren.
▸ «Uren en minuten» selecteren door naar boven

of naar beneden te scrollen en telkens met OK
bevestigen.
– De ingestelde tijd wordt opgeslagen.

Taal Taal instellen.

Aanpassen ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ De gewenste «Taal» selecteren door naar bo-

ven of naar beneden te scrollen.
▸ Met OK bevestigen.
– De ingestelde taal wordt opgeslagen.

°C / °F Omschakelen van de temperatuureenheid.

Aanpassen ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ De gewenste eenheid in «°C» of «°F» aantip-

pen.
▸ Met OK bevestigen.
– De ingestelde temperatuureenheid wordt op-

geslagen.

Fabrieksinstellin-
gen

Fabrieksinstellingen herstellen.

Selectie ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ De volgende informatiemeldingen en vragen

met Ja bevestigen.
– De melding «Resetten bezig...» wordt weer-

gegeven.
– Wachten tot de melding «Resetten klaar»

wordt weergegeven.

19



5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken

Instelling Beschrijving

Waterfilter
bericht

Bericht voor de regelmatige vervanging van het waterfilter. 

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja

bevestigen.
– «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op

het display weergegeven.
▸ Om de dialoog te verlaten OK indrukken.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.
– Na 360 dagen wordt een bericht weergege-

ven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Volgend bericht…» met de indicatie van het

resterende aantal dagen wordt weergegeven,
met OK bevestigen.

▸ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee
bevestigen.

▸ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

Resetten ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Volgend bericht…» met de indicatie van het

resterende aantal dagen wordt weergegeven;
Resetten aantippen.

▸ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen.
– «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op

het display weergegeven.
– De functie  wordt gereset en in het over-

zicht oranje weergegeven.
– Na 360 dagen wordt een bericht weergege-

ven.
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Instelling Beschrijving

Reiniging
waterleiding

Reiniging van de waterleiding.

Selectie ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Manueel reinigen» met Ja bevestigen.
– De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt.

▸ «Reiniging starten» met Enter bevestigen.
– De aanwijzing en statusweergave «Reiniging

bezig» verschijnt.
– De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt.

▸ «IJsreservoir leegmaken» met OK bevestigen.
▸ Het ijsreservoir verwijderen, leegmaken en weer

in de hiervoor bestemde positie plaatsen.
– De functie  is succesvol uitgevoerd.
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Instelling Beschrijving

Condensator
bericht

Bericht voor de regelmatige reiniging van de condensator.

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja

bevestigen.
– «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op

het display weergegeven.
▸ Om de dialoog te verlaten OK indrukken.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.
– Na 180 dagen wordt een bericht weergege-

ven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Volgend bericht…» met de indicatie van het

resterende aantal dagen wordt weergegeven,
met OK bevestigen.

▸ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee
bevestigen.

▸ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

Resetten ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Volgend bericht…» met de indicatie van het

resterende aantal dagen wordt weergegeven;
Resetten aantippen.

▸ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen.
– «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op

het display weergegeven.
– De functie  wordt gereset en in het over-

zicht oranje weergegeven.
– Na 180 dagen wordt een bericht weergege-

ven.
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Instelling Beschrijving

Demomodus Met deze instelling kan de speciaalzaak het toestel in een demon-
stratiemodus zetten. Dankzij de demomodus kunnen functies wor-
den weergegeven zonder het toestel in te schakelen.
Aanwijzing: deze instelling wordt niet aanbevolen voor particulier
gebruik. De demomodus kan alleen met een geldig wachtwoord
geactiveerd worden. 

Activeren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Demomodus activeren?» met Ja bevestigen.
▸ Vereist wachtwoord invoeren.
– De functie  wordt geactiveerd en in het

overzicht oranje weergegeven.

Deactiveren ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Demomodus deactiveren?» met Ja bevestigen.
▸ Vereist wachtwoord invoeren.
– De functie  wordt gedeactiveerd en in het

overzicht wit weergegeven.

Informatie Informatie over het toestel.

Selectie ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
– Informatie over het toestel wordt weergege-

ven.

Service De serviceinstelling is alleen toegankelijk voor de klantenservice
met een geldig wachtwoord.

Selectie ▸ De toets  aantippen en  selecteren.
▸ «Naar servicebereik gaan? Wachtwoord nodig»

met Ja bevestigen.
▸ Vereiste servicecode invoeren.
– De servicegegevens worden weergegeven.

▸ Met Enter bevestigen.
– De test wordt gestart.
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5.3 Korte beschrijving van de functies van het toestel
 MonoFridge

In de MonoFridge-bedrijfsmodus wordt de vriesruimte als tweede koelruimte of als Fresh-
Box gebruikt. Voordat MonoFridge wordt geactiveerd, dienen levensmiddelen en produc-
ten die door een wijziging van de bedrijfsmodus ongewenst schade kunnen oplopen –
als gevolg van bevriezing of ontdooiing – op een andere plek bewaard te worden. Het
duurt meerdere uren voordat de nieuw ingestelde temperatuur is bereikt. De deur van de
tweede koelruimte gedurende deze tijd gesloten houden. De functie «Snel invriezen»
schakelt om naar «Snel invriezen MonoFridge».
Als het toestel als FreshBox wordt gebruikt, kunnen geschikte levensmiddelen tot wel
drie keer langer worden bewaard dan in een conventionele koelzone.

Afhankelijk van de temperatuurinstelling bestaat het gevaar dat producten in de
FreshBox bevriezen. In dit geval moet de temperatuur hoger ingesteld worden.

Aangezien levensmiddelen sneller bederven door de overdracht van kiemen, moe-
ten dierlijke en plantaardige levensmiddelen gescheiden van elkaar in de bakken
worden opgeslagen. Een verpakking verdient aanbeveling als deze levensmidde-
len vanwege ruimtegebrek bij elkaar worden bewaard.

Om het aroma en de kwaliteit van koudegevoelig fruit (bijv. zuid- en citrusvruchten)
en fruitgroenten (bijv. komkommers en tomaten) optimaal te behouden, verdient
het aanbeveling om deze buiten de FreshBox te bewaren.

 Snel koelen /  Snel koelen MonoFridge* /  Snel invriezen*
Met de functies snel koelen/invriezen worden grotere hoeveelheden levensmiddelen, bijv.
na het boodschappen doen of bij het invriezen van voorgekookte gerechten, sneller af-
gekoeld. Hierbij wordt de temperatuur van de koelzone (snel koelen, snel koelen MonoF-
ridge) gedurende maximaal 12 uur en de temperatuur van de vrieszone (snel invriezen)
gedurende maximaal 72 uur tot de koudste waarde verlaagd. Bij het snel koelen/invrie-
zen wordt het toestel met een verhoogd vermogen gebruikt, hetgeen tot een geluidsni-
veau leidt dat hoger is dan het normale geluidsniveau. De desbetreffende functies wor-
den automatisch uitgeschakeld. In geval van een stroomonderbreking moet de functie
opnieuw geactiveerd worden. Om het opwarmen van reeds ingeruimde levensmiddelen
te voorkomen: snel koelen/invriezen enkele uren van tevoren activeren (bijv. vóór het
boodschappen doen). Voor het invriezen moet de functie «Snel invriezen» minstens 24
uur vóór het inruimen van de verse producten geactiveerd worden. Bij het inruimen van
reeds ingevroren producten kan de tijdsduur vóór het inruimen korter zijn. (*) afhankelijk
van het model.

 Vakantiefunctie
Bij de vakantiefunctie wordt het vriesvak met een temperatuur van -18 °C gebruikt. De
koelruimte en de tweede koelruimte bij een actieve MonoFridge worden om hygiënische
redenen met een temperatuur van ca. 14 °C gebruikt. De toesteldeuren hiervoor geslo-
ten houden. De tijdsduur kan over een periode van 1 tot 90 dagen worden ingesteld, de
functie kan handmatig beëindigd worden. Voor het gebruik van de FreshBox bij een ac-
tieve MonoFridge is geen activering van de vakantiefunctie mogelijk. Na een stroomon-
derbreking blijft de functie geactiveerd. De vakantiefunctie is niet bestemd voor het op-
slaan van levensmiddelen in de koelruimte.
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 Sabbat-modus
Tijdens de Sabbat-modus worden alle visuele en akoestische waarschuwingen tot de
handmatige deactivering uitgeschakeld. Het openen van de deur leidt niet tot een wijzi-
ging van de verlichting. De icemaker en diverse functies worden door de activering van
de Sabbat-modus beëindigd en er weerklinkt geen alarmsignaal.

De toesteldeuren moeten goed gesloten zijn, aangezien visuele en akoestische
waarschuwingen uitgeschakeld zijn.

Tijdens de Sabbat-modus worden geen foutmeldingen weergegeven en worden
geen waarschuwingen uitgegeven. Het toestel schakelt eventueel om naar nood-
bedrijf of kan om andere redenen de koeltemperaturen niet meer houden. De kwa-
liteit van de levensmiddelen controleren en ontdooide levensmiddelen niet meer
consumeren!
Gevaar voor voedselvergiftiging.

 IJsblokjesmodus
Informatie onder: Inschakelen en gebruiken van de icemaker (zie pagina 26)

 Waterfilter bericht
Als de instelling is geactiveerd, wordt de hoeveelheid gefilterd water in liter weergegeven
alsook de resterende tijd tot het filter opgebruikt is. Met de reset wordt de registratie van
de gefilterde waterhoeveelheid en de sinds de laatste vervanging verstreken tijd terugge-
zet naar nul. De registratie moet bij iedere vervanging van de filterpatroon worden gere-
set.

 Reiniging waterleiding
Als de ijsblokjesmodus wordt gedeactiveerd, of als de icemaker gedurende een langere
periode niet wordt gebruikt, verdient een handmatige reiniging van de waterleiding aan-
beveling. Tijdens de reiniging het ijsblokjesreservoir of een voor het opvangen van het
water geschikt reservoir correct onder de icemaker positioneren en de lade sluiten. De
reiniging herhalen tot het water schoon is. Het reservoir vervolgens wassen.

De ijsblokjesmodus vóór de reiniging van de waterleiding deactiveren.

 Condensator bericht
Als de instelling wordt geactiveerd, verschijnt om de 180 dagen een bericht voor de
handmatige reiniging van de condensator. Werkwijze, zie: Verzorging en onderhoud (zie
pagina 30).
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6 Inschakelen en gebruiken van de icemaker
Vóór de eerste inschakeling van de icemaker controleren of het waterfilter geïn-
stalleerd is en een spoeling van het watercircuit uitgevoerd is.

Als de icemaker voor het eerst in bedrijf wordt gesteld, verdient het aanbeveling
om het eerste geproduceerde ijs af te voeren zodra het ijsreservoir vol is. Als het
toestel gedurende een maand of langer niet in bedrijf is geweest, moet het water-
filter vóór bedrijf van de icemaker worden gereinigd. IJsblokjes worden alleen in
de vriesruimte geproduceerd bij een gedeactiveerde  MonoFridge. IJsblokjes
worden ook geproduceerd als het ijsblokjesreservoir niet in de hiervoor bestemde
positie geplaatst is. De icemaker wordt automatisch uitgeschakeld als  vakantie-
functie geactiveerd wordt!

Het duurt 12 tot 24 uur voordat de ijsproductie automatisch plaatsvindt. De icemaker
produceert 10 ijsblokjes per cyclus bij ca. 10 cycli per 24 uur. Hierdoor kunnen onge-
veer 100 ijsblokjes binnen een tijdsbestek van 24 uur worden geproduceerd. De capaci-
teit van het toestel is afhankelijk van de in de vriesruimte ingestelde temperatuur, de om-
gevingstemperatuur en het aantal keren dat de deuren geopend werden. Het toestel pro-
duceert ijsblokjes tot het reservoir volledig gevuld is en wordt automatisch uitgeschakeld
zodra het maximaal toegestane niveau is bereikt. Als het toestel tijdens bedrijf niet op de
wateraansluiting aangesloten is, moet de ijsblokjesmodus uitgeschakeld zijn!
Met de functie  «Maat ijsblokjes» kan voor de maat van de ijsblokjes tussen groot en
middelgroot worden gekozen. Als de functie  «PartyIce« wordt geactiveerd, kan een
grotere hoeveelheid ijs geproduceerd worden. De functie wordt na 24 uur automatisch
uitgeschakeld. Als de ijsblokjes gedurende een langere periode niet worden verwijderd,
kunnen de reeds geproduceerde ijsblokjes langzaam kleiner worden, aan elkaar vast-
plakken en troebel worden. Bovendien kunnen de ijsblokjes geuren uit de omgeving op-
nemen en van smaak veranderen. Voorkomen van geuren:
▪ IJsblokjesreservoir regelmatig met warm water reinigen en afdrogen. Vóór het reinigen

controleren of de functie uitgeschakeld is.
▪ De vriesruimte op bedorven levensmiddelen/producten controleren. Levensmiddelen/

producten luchtdicht en goed verpakken om het ontstaan van geuren te vermijden.
▪ Waterfilter controleren en indien nodig in regelmatige intervallen vervangen.
▪ De kwaliteit van de wateraansluiting in het huis controleren.

Geen flessen of levensmiddelen in het ijsblokjesreservoir leggen om deze snel af
te koelen. De icemaker kan blokkeren en beschadigd worden.
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6.1 Waterfilter vervangen
Het waterfilter zorgt bij de productie van de ijsblokjes bij een waterhoeveelheid van maxi-
maal 3.000 l en een maximale tijdsduur van 12 maanden voor een optimale waterkwali-
teit. Als het waterfilter bijna is opgebruikt, verschijnt een melding op het display. 

Het filter bevindt zich achter de glasplaat aan de plafondkant
van de koelruimte.

▸ Aan de twee hendels aan de voorkant van de glasplaat trek-
ken om de vergrendeling te lossen.

▸ Voorzichtig aan de glasplaat trekken.
▸ De filterpatroon een kwartslag linksom draaien om deze uit

de houder te verwijderen.

Het is normaal dat hierbij een kleine hoeveelheid water uittreedt.

▸ De kap van de nieuwe patroon verwijderen, de patroon in de
houder plaatsen en een kwartslag rechtsom draaien tot de
patroon vastklikt.

7 Inrichting van de binnenruimte
De groente- en vrieslade en het ijsblokjesreservoir kunnen bij de CombiCooler V6000
Supreme (51096) verwijderd worden. De legborden evenals de inhangbakjes aan de
deur van de koelruimte kunnen in hoogte worden versteld. (*) afhankelijk van het model

Groentevak

De lade rust op geleiderails.

▸ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.

Vrieslade

De lade rust op geleiderails.

▸ De bevestigingsschroeven (2x) verwijderen.
▸ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.
▸ Voor het verwijderen van de onderste hoofdlade: de bevesti-

gingsgrepen (4×) van tevoren losschroeven.
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IJsblokjesreservoir*

Het ijsblokjesreservoir bevindt zich in de bovenste vrieslade.

▸ Na het eruit trekken erop letten dat het ijsblokjesreservoir
weer correct in de hiervoor bestemde positie geplaatst wordt.

Handen en vingers uit de buurt van de icemaker houden als deze in bedrijf is.

Legborden

De legborden kunnen in hoogte worden versteld.

▸ Hiervoor de achterste veiligheidsafdekking losmaken en het
legbord aan de voorkant optillen en licht kantelen.

Om het legbord te verwijderen:

▸ Het legbord optillen en eruit trekken.

Inhangbakjes

1

2

1

2

Om de inhangbakjes aan de binnenkant van de toesteldeur te
verstellen en te verwijderen:

▸ Het inhangbakje aan de zijkanten vasthouden en naar boven
drukken tot deze uit de houder klikt.

▸ Naar buiten trekken. Om het inhangbakje weer te plaatsen in
omgekeerde volgorde te werk gaan.

Bij nieuwe toestellen kan voor het verstellen van de inhangbakjes en legborden
meer kracht nodig zijn.
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8 Tips en trucs

8 Tips en trucs
8.1 Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel
▪ Bij het sluiten van een toesteldeur controleren of de afdichting rondom goed in het fra-

me is aangebracht en volledig afsluit.
▪ Het koelen van dranken en andere levensmiddelen van kamertemperatuur naar de

temperatuur in de koelruimte kan, afhankelijk van de opslag, meerdere uren duren.
▪ Het langdurig openen van de deur kan in de koelzones van het toestel tot een aan-

zienlijke temperatuurverhoging leiden.
▪ Bij het sluiten van de deur erop letten dat deze niet tegen producten op de glazen leg-

borden leunt of de producten laat omvallen.
▪ Oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen evenals bereikbare afvoer-

systemen moeten regelmatig worden gereinigd.
▪ Een wijziging van de temperatuurinstelling heeft geen invloed op de snelheid van het

afkoelen. De functies «Snel koelen» en «Snel invriezen» ondersteunen de afkoelsnel-
heid.

▪ Als zeer warme of zeer koude producten (bijv. in flessen gevulde warme saus of be-
vroren producten die moeten ontdooien) direct vóór een temperatuursensor (geïnte-
greerd in de rechter zijwand in het bovenste gedeelte van de koelruimte en boven de
bovenste lade in de vriesruimte) worden geplaatst, kan dit de temperatuurregeling van
de koelkast negatief beïnvloeden: er wordt te weinig of te veel gekoeld.

▪ De luchtuitlaten mogen niet volledig door levensmiddelen worden geblokkeerd.

8.2 Aanwijzingen m.b.t. koelen en invriezen
▪ De functie «Snel koelen» of «Snel invriezen»  vóór het inruimen van levensmidde-

len/producten (bijv. vóór het boodschappen doen) activeren.
▪ Eiwithoudende evenals vetrijke levensmiddelen zijn kwetsbaar en doorgaans nogal

kort houdbaar.
▪ Houdbaarheidsdatum en gebruiksdatum in acht nemen.
▪ Levensmiddelen in de koelruimte moeten worden verpakt of goed worden afgedekt

om uitdrogen en het aannemen van smaken te vermijden.
▪ De inhoud van geopende conservenblikjes in afsluitbare verpakkingen doen.
▪ Rauw vlees en rauwe vis in de koelkast altijd in hiervoor geschikte verpakkingen be-

waren, zodat deze niet met andere levensmiddelen in aanraking komen of hierop
druppelen.

▪ Het invriezen van verse producten brengt het risico met zich mee dat reeds ingevro-
ren producten warm zouden kunnen worden. Kleinere hoeveelheden invriezen en con-
tact met reeds ingevroren producten vermijden.

▪ De volgende verpakkingsmaterialen zijn geschikt, afhankelijk van het product: diep-
vrieszakjes, aluminiumfolie of kunststof bakjes. Vriesbrand kan worden voorkomen
door levensmiddelen zo luchtdicht mogelijk in te pakken.

▪ Eenmaal ontdooide producten mogen niet opnieuw worden ingevroren! Pas na het be-
reiden van maaltijden (gekookt of gebraden) kunnen gerechten opnieuw worden inge-
vroren.

▪ Groenten moeten vóór het invriezen geblancheerd worden. Aubergines, paprika, cour-
gettes, paddenstoelen, asperges en kruiden hoeven niet geblancheerd te worden.
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9 Verzorging en onderhoud

▪ De volgende producten zijn niet geschikt om in te vriezen: radijsjes, kropsla, komkom-
mers, rauwe eieren, gekookte eieren, melkproducten zoals yoghurt, roomkaas of
kwark en mayonaise.

▪ Ingevroren producten bij voorkeur bij kamertemperatuur of op de verwarming laten
ontdooien. In de koelruimte worden levensmiddelen behoedzaam ontdooid. Een snel
alternatief biedt het ontdooien in de magnetron of in de stoomoven.

8.3 Aanwijzingen om energie te besparen
▪ De af fabriek geplaatste lades, glazen legborden en inhangbakjes indien mogelijk in

de originele toestand laten zitten. Dit zorgt voor een optimale temperatuurverdeling en
efficiëntie.

▪ De toesteldeuren slechts kort en alleen zo vaak als nodig openen.
▪ Warme of hete levensmiddelen/producten eerst buiten het toestel laten afkoelen.
▪ Levensmiddelen die veel vocht afgeven in gesloten verpakkingen bewaren of goed af-

dekken. Vocht leidt tot een reductie van het koelvermogen.
▪ Voor een optimale luchtcirculatie: levensmiddelen/producten niet te dicht naast elkaar

plaatsen.

9 Verzorging en onderhoud
9.1 Algemene aanwijzingen bij de reiniging
De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te
kunnen bewaren. 

Het toestel vóór de reiniging altijd van het stroomnet loskoppelen!

Voor het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen of krassen veroor-
zakende doeken gebruiken. Bij het schoonmaken van kunststof oppervlakken niet
te hard op het oppervlak drukken.
Geen zuurhoudende of sterk alkalische reinigingsmiddelen op metalen oppervlak-
ken gebruiken. Erop letten dat het koelcircuit niet beschadigd wordt.
Gevaar voor beschadigingen aan het toestel.

▸ Voor de reiniging van stalen oppervlakken de microvezeldoek en de speciale spons
gebruiken. Deze behoren tot de leveringsomvang van het toestel. De microvezeldoek
vóór het afvegen regelmatig bevochtigen om de glans van het staal op te frissen. De
gedetailleerde gegevens bij de meegeleverde set in acht nemen.

▸ Bij het afvegen altijd in de richting van de satijnen structuur van het staal te werk
gaan.

▸ De spons niet op aluminium oppervlakken zoals de grepen en de profielen van de
glazen legborden gebruiken.
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9 Verzorging en onderhoud

9.2 Reiniging van de binnenruimte
De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te
kunnen bewaren.

Direct contact tussen koude glazen onderdelen (bijv. de legborden) en kokend wa-
ter vermijden! De demonteerbare uitrusting van de binnenruimte is niet geschikt
voor de vaatwasser.
Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of blijvende vervormingen.

▸ In de groentevakken en aan de glazen legborden kan, afhankelijk van de opgeslagen
producten en de hoeveelheid opgeslagen producten, condens ontstaan. Deze con-
dens regelmatig met een droge doek afvegen.

▸ De bodems van de lades van de FreshBox kunnen met ijs bedekt zijn (als een lage
temperatuur ingesteld is). Mocht dit het geval zijn, dient de temperatuur in de Fresh-
Box op +2 °C ingesteld te worden en dient de ontstane condens na ongeveer één
dag met een droge doek afgeveegd te worden. Als de ijslaag dikker is, kan het nood-
zakelijk zijn om de FreshBox uit te schakelen om het ijs te laten ontdooien.

▸ De binnenruimte regelmatig met een mild zeepsop reinigen en vervolgens volledig na-
drogen.

Geen water op elektrische onderdelen, lampen en bedieningsvelden gebruiken.
Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of aan onderdelen.

▸ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient het toestel uitgescha-
keld te worden. Het toestel uitruimen, reinigen en de toesteldeuren van de koel- en de
vriesruimte open laten staan.

9.3 Reiniging en onderhoud van de icemaker

Als de aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan de kwaliteit van de gepro-
duceerde ijsblokjes negatief worden beïnvloed.

Vóór de eerste inbedrijfstelling van het toestel en na iedere vervanging van het filter ver-
dient het aanbeveling om het tijdens de eerste 24 uur geproduceerde ijs niet te gebrui-
ken.
Het ijsblokjesreservoir mag voor de regelmatige reiniging alleen met stromend en koud
drinkwater gespoeld worden.
Het filter moet in ieder geval worden vervangen als de LED op het bedieningsveld gaat
branden of als het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (>30 dagen).
Het verdient aanbeveling om het systeem bij iedere vervanging van het filter met desin-
fectiemiddelen (op natriumhypochlorietbasis) te ontsmetten die geschikt zijn voor materi-
alen die met levensmiddelen in aanraking komen en die de materiaaleigenschappen niet
negatief beïnvloeden. Vóór gebruik met minstens twee liter water spoelen.
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10 Geluiden

9.4 Reiniging van de condensator
De condensator bevindt zich achter het ventilatierooster aan de voorkant in het onderste
gedeelte van het toestel. Bij de reiniging met een stofzuiger een zachte borstel met maxi-
male zuigkracht gebruiken en langs de gleuven van het ventilatierooster zuigen. Bij ster-
ke stofafzettingen kan het ventilatierooster worden verwijderd voor een grondige reini-
ging van de condensator. Om de 180 dagen wordt een bericht op het display weergege-
ven. De condensator reinigen en het bericht resetten. Werkwijze resetten  : Functies en
instellingen bedienen (zie pagina 14).

▸ Het toestel uitschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3
seconden indrukken en ingedrukt houden.

▸ Ongeveer 30 minuten wachten tot de condensator de omge-
vingstemperatuur heeft bereikt.

▸ Het rooster onder de toesteldeur(en) verwijderen.

Alle stofafzettingen op de condensator verwijderen en erop let-
ten dat de condensator niet beschadigd wordt.

▸ Het toestel weer inschakelen, hiervoor de toets  gedurende
3 seconden indrukken en ingedrukt houden.

De lamellen van de condensator zijn scherp! Geschikte beschermingsmiddelen
voor de handen en de armen dragen om de condensator veilig te reinigen.

10 Geluiden
Tijdens het bedrijf kunnen er verschillende geluiden ontstaan. Hoewel het toestel geluids-
geoptimaliseerd is, kunnen bepaalde geluiden niet helemaal worden voorkomen. De ge-
luiden zijn afhankelijk van de grootte van het toestel, de inbouwsituatie, de koelbehoefte
(bijv. snel koelen), de temperatuur op de plaats van opstelling en de omgeving van de
installatie. Direct na het inschakelen van de compressor zijn de bedrijfsgeluiden het bes-
te hoorbaar, zij worden echter in de loop van de bedrijfsduur zachter.
Ongebruikelijke geluiden ontstaan meestal door een ongeschikte inbouw. Het toestel
moet horizontaal en stabiel zijn ingebouwd. In open keukens of bij in scheidingswanden
ingebouwde apparatuur worden de normale bedrijfsgeluiden intensiever waargenomen.
Dit is geen storing, maar iets dat door de constructie/architectuur wordt bepaald.

11 Storingen verhelpen
In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen
eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Indien de storing niet kan worden verholpen,
dient u contact op te nemen met de klantenservice. Voordat u contact opneemt met de
klantenservice: 
▸ SN-nummer noteren (op het typeplaatje )
▸ Notitie over het ontstaan van de storing.
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11 Storingen verhelpen

Displaymelding / storing Oplossing / maatregelen

Displayweergave: stroomuitval ▪ Het toestel wordt na de stroomuitval au-
tomatisch ingeschakeld en geeft de
warmste geregistreerde temperatuur
weer.

▸ De toets  indrukken om de akoesti-
sche waarschuwingsmelding te bevesti-
gen.

▸ Gekoelde en ingevroren levensmiddelen
controleren en bij ernstig kwaliteitsverlies
eventueel afvoeren.

Displayweergave: toesteldeur open ▪ Eén of meerdere toesteldeuren zijn lan-
ger dan drie minuten open.

▸ De toesteldeur(en) sluiten.

Displayweergave: waterfilter vervangen ▪ De melding verschijnt zodra het filter een
resterende capaciteit van 20 % heeft.

▸ Het filter zo spoedig mogelijk vervangen.
Aanvullende informatie: Reiniging en on-
derhoud van de icemaker (zie pagina
31).

Displayweergave: koelruimte te warm
Displayweergave: FreshBox te warm
Displayweergave: vriesruimte te warm

▪ Het toestel geeft de warmste geregi-
streerde temperatuur in de desbetreffen-
de koelzone weer.

▸ De toets  indrukken om de akoesti-
sche waarschuwingsmelding te bevesti-
gen.

▸ Nog warme levensmiddelen niet direct
naast de temperatuursensor plaatsen.
Aanvullende informatie: Algemene aan-
wijzingen betreffende het gebruik van het
toestel (zie pagina 29).

Displayweergave: koelruimte te koud
Displayweergave: FreshBox te koud
Displayweergave: vriesruimte te koud

▸ 12 uur wachten.
▸ Als de storing blijft optreden, contact op-

nemen met de klantenservice.

Displayweergave: foutcode ▸ De toets  indrukken om de akoesti-
sche waarschuwingsmelding te bevesti-
gen.

▸ Contact opnemen met de klantenservice.

Displayweergave: klantenservice bellen ▸ De toets  indrukken om de akoesti-
sche waarschuwingsmelding te bevesti-
gen.

▸ Toesteldeuren gesloten houden.
▸ Contact opnemen met de klantenservice.
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11 Storingen verhelpen

Displaymelding / storing Oplossing / maatregelen

Displayweergave: condensator reinigen ▸ Om de 180 dagen verschijnt een mel-
ding.

▸ De condensator zo spoedig mogelijk rei-
nigen. Aanvullende informatie: Reiniging
van de condensator (zie pagina 32).

Toestel functioneert niet. ▪ In geval van een onderbreking van de
stroomtoevoer:

▸ Stroomtoevoer controleren.
▸ Zekering vervangen.
▸ Automatische zekering weer inschake-

len.
▪ In geval van een te hoge netspanning:
▸ Elektrische installatie door een vakman

laten controleren.
▪ Anders kan het toestel defect zijn:
▸ Contact opnemen met de klantenservice.

Verlichting functioneert niet. ▪ Sabbat-modus kan actief zijn.
▸ Sabbat-modus deactiveren. Aanvullende

informatie: Functies en instellingen be-
dienen (zie pagina 14).

▪ Als de Sabbat-modus gedeactiveerd is,
de verlichting echter niet functioneert:
LED-verlichting defect.

▸ Contact opnemen met de klantenservice.

Icemaker functioneert niet. ▸ Controleren of het toestel op de water-
aansluiting aangesloten is.

▸ Controleren of de icemaker ingescha-
keld is. Aanvullende informatie: Functies
en instellingen bedienen (zie pagina 14).

▸ De waterstroom kan worden beperkt als
het filter gedurende lange tijd niet ver-
vangen is. Aanvullende informatie: ver-
vanging van het filter: Reiniging en on-
derhoud van de icemaker (zie pagina
31).

Icemaker produceert geen grote hoeveel-
heden ijsblokjes

▪ De icemaker kan gemiddeld ca. 10 ijs-
blokjes per twee uur produceren.

De ijsblokjes vriezen vast tot een ijsblok. ▪ Als de ijsblokjes niet vaak worden ge-
bruikt, is het mogelijk dat de ijsblokjes
aan elkaar vastvriezen en een ijsblok
vormen.

▸ Het ijsblok verwijderen en wachten tot
het ijsreservoir opnieuw gevuld wordt.
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12 Technische gegevens

Displaymelding / storing Oplossing / maatregelen

De ijsblokjes hebben een vreemde smaak
of een vreemde kleur.

▪ Als de icemaker voor het eerst wordt ge-
bruikt, verdient het aanbeveling om het
eerste geproduceerde ijs af te voeren
zodra het ijsreservoir vol is.

▸ Eventueel moet de filterpatroon worden
vervangen, met name als het toestel lan-
ger dan een maand uitgeschakeld was
of als de filterpatroon meer dan zes
maanden geleden vervangen werd.

▸ Indien het probleem niet verholpen kan
worden: contact opnemen met een in-
stallateur of een vakman voor waterbe-
handelingssystemen.

12 Technische gegevens
Productgegevens
▸ Zie typeplaatje, energielabels en op www.vzug.com

Buitenafmetingen
▸ Zie de installatiehandleiding

Elektrische aansluiting
▸ Zie typeplaatje
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13 Afvoer

13 Afvoer
13.1 Verpakking

Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letsel-
of verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op
een milieuvriendelijke manier weg. 

13.2 Veiligheid
Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door
spelende kinderen) te vermijden:
▸ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit

door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel
afsnijden.

▸ Bij het afvoeren voorkomen dat de deur onbedoeld kan sluiten.
▸ Tijdens het afvoeren mag het koelcircuit niet beschadigd worden.
▸ Het koelcircuit en de isolatie van het toestel bevatten geen stoffen die de ozonlaag

kunnen beschadigen.

13.3 Afvoer

▪  Het symbool «doorgestreepte vuilnisbak» verplicht tot een gescheiden afvoer van
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dergelijke apparaten kunnen gevaar-
lijk zijn en milieugevaarlijke stoffen bevatten. 

▪ Deze apparaten moeten worden ingeleverd bij een inzamelingspunt voor het recyclen
van elektrische en elektronische apparatuur en kunnen niet worden weggegooid in on-
gesorteerd huishoudelijk afval. Daarmee draagt u bij aan de bescherming van hulp-
bronnen en het milieu.

▪ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.
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15 Service & Support
In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot
kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u
mogelijke kosten.

De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service
→Garantie. Lees deze aandachtig door.
Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service 
→Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de
garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u
het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op
het typeplaatje van uw toestel.
Mijn toestel-informatie:

SN: __________________________ Toestel: __________________________________

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Harte-
lijk dank.

Het typeplaatje  bevindt zich achter de
glasplaat aan het plafond van de koelruim-
te. Het typeplaatje is toegankelijk als de
glasplaat verwijderd wordt.

Uw reparatieopdracht
Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het
dichtstbijzijnde V‑ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging
V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt
uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over
onze vooruitstrevende servicecontracten.
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Korte handleiding

Navigatietoetsen
AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)

Home/startscherm

Alarm bevestigen

TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen

Navigatie touchdisplay

Functies Persoonlijke instelling

Snel koelen Datum

Snel invriezen* Tijd

Timer* Taal

MonoFridge* Temperatuureenheid °C / °F

Snel koelen MonoFridge*

IJsblokjesmodus Uitgebreide instellingen

Vakantiefunctie Fabrieksinstellingen herstellen

Sabbat-modus Waterfilter bericht*

Reiniging waterleiding*

Koelzones Condensator bericht

Koelruimte Demomodus

FreshBox* Informatie over het toestel

Vriesruimte* Service

(*) Afhankelijk van het model

V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
info@vzug.com, www.vzug.com

1098876-R01
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