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VOORDAT U DE VRIEZER IN GEBRUIK NEEMT

Omschrijving
Dit diagram kan iets anders zijn dan de indeling van de vriezer die u hebt gekocht.

PIZZA BOX

FROZEN-FOOD

CALENDAR

LID

ICE MAKER

(option)
DRAWER

SMALL D RAWER

SUPER STORE

ADJUST FEET

(trasport grips at front, trasport castors at back)

Grote lades, superopslagruimten en de kleine lade kunnen worden verwijderd om de opslagruimte in de 

vriezer te vergroten.

DEKSEL

PIZZADOOS

DIAGRAM VOOR 
INGEVROREN
VOEDSEL

IJSSYSTEEM
(optioneel)

LADE

SUPEROPSLAG

KLEINE LADE

STELPOOTJES
(handgreep voor vervoer aan voorkant, wieltjes aan achterkant)
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FUNCTIES

ECO 2-FUNCTIE: Als de temperatuur tussen -23ºC en -26ºC is ingesteld en de vriezer is gedurende 56 uur 

ingeschakeld, dan wordt de temperatuur automatisch op -22ºC ingesteld om energie te besparen en de 

etenswaren op een goede manier te bewaren. Gewone etenswaren kunnen op -18ºC of lager goed worden 

bewaard. De temperatuur te laag instellen zorgt voor een hoger stroomverbruik. (Deze functie dient niet 

handmatig te worden ingesteld.)

Wanneer het scherm is vergrendeld, is de A2-toets niet actief; enkel het pictogram van de kinderslotfunctie 

wordt geactiveerd wanneer de A3-toets wordt ingedrukt, de stroomfunctie van de A4-toets wordt vervol-

gens uitgeschakeld.

Controleer vervolgens het volgende: (1) Of de deur goed sluit en opent; (2) Of de deur vaak werd geopend 

of gedurende een lange tijd werd geopend; (3) Te veel voedsel tegelijkertijd in de vriezer is geplaatst; als 

bovenstaande omstandigheden aanwezig zijn, annuleer het alarm. Het weergegeven �HH" verdwijnt zodra 

de temperatuur binnenin de vriezer 0ºC of lager is.
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 1.1

Verwijder de scharnierkap aan de rechterkant met behulp 

van een platkopschroevendraaier. Maak vervolgens de 

aansluitklem die met de bovenkant van het scharnier is 

verbonden los.

1.2

Maak de scharnierschroeven los met behulp van een 

kruiskopschroevendraaier. Verwijder het bovenste schar-

nier.

1.3

Breng het deurgedeelte omhoog om te verwijderen.

 2.1

Haal de kleine kap aan de linkerkant van de kast af met 

behulp van een platkopschroevendraaier. Installeer deze 

in de opening aan de rechterkant van de kast.

2.2

Verwijder de afdekplaat vooraan de kast en trek vervol-

gens de signaaldraad naar de linkerkant van de kast.

2.3

Breng de signaaldraad in de groef in de voorste afdekplaat 

en bevestig deze met de voorste afdekplaat.

3.1

Verwijder de aslager van het scharnier op de rechterkant 

en de kap op de linkerkant van de deur.

3.2

Druk de signaaldraad op de rechterkant van de deur in de 

groef in de sierstrip en sluit de kap.

3.3

Trek de signaaldraad uit de groef in de linkerkant van de 

deur en duw deze in de aslager van het scharnier, breng 

vervolgens in de sierstrip.

4.1

Haal de metalen kruisvormige stopper op de rechterkant 

van het deurgedeelte af en installeer deze in de overeenk-

omstige positie op de linkerkant van het deurgedeelte.

   4.2

Verwijder het onderste scharnier met behulp van een 

kruiskopschroevendraaier.

6.1

Installeer het deurgedeelte op de as van het vakgedeelte.

7.1

Haal het extra scharnier en scharnierkap uit de vrieslade 

en steek het afgehaald scharnier met de scharnierkap in 

een tas alvorens op te bergen.

7.2

Breng het scharnier in de opening op de linkerkant van 

het deurgedeelte, maak het scharnier vervolgens vast met 

de schroeven en aard deze door sluitringen onder de 

schroeven te plaatsen.

7.3

Verbind de aansluitklemmen op de kast met de aansluitkl-

emmen op het deurgedeelte en bevestig vervolgens de 

scharnierkap.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSING

Onprettige geuren in de vriezer

De binnenkant van de 

vriezer is niet schoon

De binnenkant van de vriezer

moet worden gereinigd.

 Er ligt sterk ruikend voedsel

in de vriezer.

Maak de binnenkant van de vriezer schoon. (Zie 

Ontdooien en reinigen)

 Controleer of het voedsel is bedorven.

Verwijder sterk ruikend bedorven voedsel uit 

de vriezer.

U hoort

piepsignalen

De deur van de vriezer staat

open.

 De temperatuur van de 

vriezer is te hoog ingesteld.

 Sommige onderdelen

kunnen beschadigd zijn.

Sluit de deur of schakel het alarm handmatig uit.

 Het alarm is normaal wanneer het apparaat

voor het eerst wordt ingeschakeld of wanneer

er voor het eerst voedsel wordt bewaard. U 

kunt het alarm handmatig uitschakelen.

 Neem contact op met het servicecentrum.

ongewoon geluid

De vriezer bevindt zich niet op

een vlakke ondergrond.

 De vriezer raakt voorwerpen

eromheen aan.

Pas de stelpootjes aan om de vriezer waterpas te

maken.

 Verwijder objecten eromheen.

zacht geluid dat op 

stromend water lijkt

Dit is het geluid van het 

koelsysteem.

Dit is normaal.

De kast wordt warm Het koelsysteem werkt. Dit voorkomt condensatie en is normaal.

Naamplaat

De naamplaat bevindt zich binnenin het vriezercompartiment aan de onderkant van de linkerzijde.

De naamplaat bevat belangrijke informatie over het apparaat. Deze moet intact worden gelaten en 

mag niet worden verwijderd.

De capaciteit en het stroomverbruik die op de naamplaat worden genoemd zijn onderhevig aan de 

relevante normen.

binnenkant van het product.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur hieronder aangegeven

SN + 10°C~+32°C

+ 16°C~+32°C

+ 16°C~+38°C

+ 16°C~+43°C
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ST
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