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Inleiding

Belangrijke Veiligheidsinstructies
BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De lichtnetstekker mag niet omhoog gericht
zijn of aan de achterkant van
de koelvriescombinatie
beklemd raken.
Water kan in de stekker stromen
of de stekker kan beschadigd
raken wat brand of elektrische
schokken kan veroorzaken.

Deze handleiding bevat belangrijke
veiligheidsberichten. Lees alle
veiligheidsberichten en volg ze op.
w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool.
Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u
informeren over gevaren die u kunnen doden of
verwonden, of het product kunnen beschadigen.
Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan
door het veiligheid waarschuwingsymbool en het
gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET
OP. Deze woorden betekenen:

w GEVAAR

U zult gedood worden, of ernstig
gewond raken indien u de
instructies niet opvolgt.

w WAARSCHUWING

w LET OP

Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het
plaatsen van de koelkast niet afgeklemd of
samengedrukt wordt nadat de netstekker
tijdens het installeren is losgemaakt.
Hierdoor kan brand of een elektrische schok
ontstaan.
Wanneer u het toestel van de muur weg schuift,
wees dan voorzichtig dat het toestel niet over het
voedingssnoer heen rolt of het voedingssnoer
beschadigt.

U zult gedood worden,
of ernstig gewond
raken indien u de
instructies niet opvolgt.

Geeft een onvermijdelijke
gevaarlijke situatie aan die, indien
niet vermeden, kan leiden tot klein
of gemiddeld letsel, of alleen
productschade.

Let op dat de stroomkabel niet
gebogen wordt, of onder druk
komt te staan van een zwaar
voorwerp, dit leidt tot
beschadigingen.
De stroomkabel kan beschadigd
raken en brand vatten of leiden tot
elektrische schokken.

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en
zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt
verminderen, en wat kan gebeuren als u de
instructies niet opvolgt.

Verleng de lengte van de
stekker niet en pas deze ook
niet aan.
Dit leidt tot elektrische schokken of
brand door elektrische schade aan
de stroomkabel of elders.

w WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schokken,
verwondingen aan personen of schade te
voorkomen tijdens het gebruik van uw product,
volgt u basis veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
op, inclusief het volgende: Lees alle instructies
voordat u het apparaat gebruikt.

Trek de lichtnetstekker uit het stopcontact
voordat u het lampje aan de binnenkant
van de koelvriescombinatie schoon maakt,
los- of vastdraait of vervangt.
• Dit kan elektrocutie of letsel
veroorzaken.
• Zorg ervoor dat u bij het vervangen
van het lampje aan de binnenkant
van de koelvriescombinatie de
rubber ring voor het voorkomen van vonkvorming
in de fitting niet verwijdert.

1. Stroom aansluiten
Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt
te worden.
• Het gebruik van verschillende
apparaten op hetzelfde
stopcontact kan leiden tot brand.
• De elektrische lekkagebreker
kan voedsel beschadigen en de dispenser kan
gaan lekken.
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Raak de kabel en stekker niet
aan met natte handen.
Dit kan elektrocutie of andere
schade veroorzaken.

Wacht 5 minuten, of langer,
voordat u de stekker weer
insteekt.
Anders kan het gebruik van de
vriezer mislukken.

Verwijder water of stof van de
stroomstekker en plaats deze
met de uiteinden van de
pinnen goed vast.
Stof, water of onstabiele
aansluiting kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.

2. Het gebruik van de koelvriescombinatie

Na 5
minuten

Plaats geen zware voorwerpen of
voorwerpen die gevaar
opleveren (bijvoorbeeld een met
vloeistof gevulde bak of pan) op
de koelvriescombinatie.
Dit kan tijdens het openen en
sluiten van de deur vallen en letsel,
brand of elektrische schokken veroorzaken.

Trek de stroomstekker niet uit
aan de kabel, maar trek aan de
stekker.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting
en brand veroorzaken.

Let op aarding.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of
serviceman indien u de aardingsinstructies
niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent
of het toestel wel degelijk over aarding
beschikt.
Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische
schokken veroorzaken.
De stekker moet geaard zijn
en op een geaard stopcontact
gebruikt worden.
Niet-geaarde verlengkabels
kunnen brand veroorzaken.

Voorkom dat kinderen in de
koelkast kruipen.
Het is levensgevaarlijk als kinderen
in de koelkast kruipen.

NEDERLANDS

Ga niet aan de deur of de
schappen van de deur of het
koelcompartiment hangen.
De koelkast kan vallen en de
handen beschadigen. Let er vooral
op dat kinderen dit niet doen.

Aardekabel

Door het met geweld openen en sluiten van
de deur van de koelkast kunnen
levensmiddelen uit de deur vallen en letsel
aan de voeten veroorzaken.

Meer dan
76 centimete

Kopervlak

Installeer de koelvriescombinatie
niet op een vochtige plaats of op
een plaats waar hij bloot kan
staan aan regen of opspattend
water.
De isolatie van elektrische
onderdelen kan beschadigd raken
waardoor elektriciteit kan lekken.
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Indien de stroomkabel of de
stekker beschadigd is, of de
gaten van het stopcontact
zitten los, gebruikt u ze niet.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting
en brand veroorzaken.
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Gebruik of bewaar geen brandbare
stoffen zoals ether, benzeen,
benzine,
alcohol, medicijnen,
gasflessen, spuitbussen of
cosmetica bij of in de
koelvriescombinatie.
Dit kan leiden tot explosies en brand.

Trek de netstekker bij onweer
of wanneer de koelkast langere
tijd buiten gebruik is uit het
stopcontact.
Daardoor voorkomt u tevens
brandgevaar en het risico van een
elektrische schok.
Laat de koelvriescombinatie
door een vakman controleren
als deze in of onder water
heeft gestaan.
Dit kan elektrocutie of brand
veroorzaken.

Plaats in de koelvriescombinatie geen
brandende kaars om ongewenste
geurtjes te verwijderen. Gebruik
geen droogmiddelen zoals
silicagel om de binnenkant van de
koelkast te drogen en steek in de
koelkast geen kaars aan om
geurtjes te verdrijven.
Dit kan leiden tot explosies en brand.

Als er een gaslek is, raak dan de
koelvriescombinatie niet aan en ventileer
de ruimte onmiddellijk.
• Er kan een explosie ontstaan
door vonken.
• De koelvriescombinatie
gebruikt natuurlijk gas
(isobuteen, R800a) als milieuvriendelijk
koelmiddel. Ook kleine hoeveelheden van dit gas
(80~90g) zijn brandbaar. Als dit gas door een
ernstige beschadiging bij de aflevering, de
installatie of het gebruik van de
koelvriescombinatie weglekt, kunnen vonken
brand en brandwonden veroorzaken.

Bewaar geen medicijnen of
chemische stoffen in de
koelvriescombinatie.
Indien er materiaal met een strikte
temperatuurcontrole opgeslagen
wordt, kan dit bederven of er kan
een onverwachte reactie
plaatsvinden die leidt tot risico’s.
Gebruik in de buurt van de
koelvriescombinatie geen
spuitbussen met brandbare
stoffen.
Dit kan brand veroorzaken.

Sproei geen water op de buiten- of de
binnenkant van de
koelvriescombinatie en maak
hem niet schoon met benzeen
of thinner en dergelijke
brandbare vloeistoffen.
De isolatie van elektrische
onderdelen kan beschadigd raken waardoor
elektriciteit kan lekken.

Vermijd kachels. Installeer de
koelkast nooit dichtbij open
vuur of in een ruimte waar
brandbaar gas kan
vrijkomen.
Dit kan brand veroorzaken.

Als de koelvriescombinatie een vreemde
geur of rook afgeeft, trek de
netstekker dan onmiddellijk
uit het stopcontact en neem
contact op met de
leverancier of een
servicecentrum.
Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen vazen met bloemen,
koppen met thee of koffie, glazen
met drank, cosmetica, medicijnen
of bakken en pannen met water
op de koelvriescombinatie.
Dit veroorzaakt brand, elektrische
schokken, letsel of het voorwerp valt.
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Steek uw handen of metalen voorwerpen
niet in de uitblaasopening
voor koude lucht, het
deksel, de bodem van de
koelvriescombinatie of het
rooster van de
uitblaasopening aan de
achterkant.
Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.

Sta niet toe dat iemand
anders dan een
deskundige monteur de
koelvriescombinatie
demonteert, repareert of
verandert.
Dit kan letsel, elektrocutie of brand
veroorzaken.
Gebruik de koelvriescombinatie niet
voor andere dan huishoudelijke
toepassingen (het bewaren van
medicijnen, testen van
materialen, installatie aan
boord van een schip e.d.).
Hierdoor kan er een onverwacht
risico ontstaan, zoals brand,
elektrische schokken, bederf van opgeborgen
materiaal, of een chemische reactie.

w LET OP
Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of
schade aan huis of meubels veroorzaken.
Wees altijd voorzichtig.

Raak voedsel of bakken in de
vriezer niet aan met natte
handen.
Dit kan verwondingen
veroorzaken.

Leg het voedsel niet willekeurig in de
koelkast.
Bij het openen en sluiten van de deur van de
koelkast kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de
koelkast vallen en personen verwonden.

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te
worden door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, gevoelsmatige of
mentale mogelijkheden, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of
instructies betreffende het gebruik van het
apparaat zijn verstrekt door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Plaats geen flessen in de
vriezer.
De inhoud kan bevriezen en de fles
kan breken en letsel veroorzaken.

Let erop dat u kinderen niet alleen laat met
het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.
Steek uw vingers niet in de
onderkant van de
koelvriescombinatie.
De ijzeren plaat aan de onderkant
kan letsel veroorzaken.

Installeer de koelvriescombinatie op een
stevige ondergrond die
waterpas ligt.
Door de koelvriescombinatie op een
onstabiele plaats te installeren,
riskeert u ernstig letsel doordat de
kast in dat geval bij het openen en
sluiten van de deur kan omvallen.
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Verwijder het
verpakkingsmateriaal uit de
deur wanneer u de
koelvriescombinatie in gebruik
neemt.
Anders kan een kind zich opsluiten.

Inleiding
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Verplaats de koelvrieskast met behulp van de
handgreep aan de onderkant van de voorkant
en aan de bovenkant van de
achterkant.
Uw handen kunnen anders
wegglijden waardoor letsel
veroorzaakt kan worden.
De koelkast met toebehoren weegt zwaar. Met het
oog op het risico van (rug) letsel en ongelukken
mag de koeklast nooit door één persoon alleen
vervoerd worden.

Makkelijk bereikbare voedingsstekker
De voedingsstekker van de koel-en vriescombinatie
zou zich op een makkelijk te bereiken plaats
moeten bevinden. Zo kan het toestel snel worden
uitgeschakeld bij een eventuele noodsituatie.

Vervangen van het voedingssnoer
Indien het voedingssnoer beschadigd is, dan moet
dit, om gevaar te vermijden, worden vervangen
door de producent, door de serviceleverancier van
de producent of door een gelijkwaardig
gekwalificeerde persoon.

Wees voorzichtig bij het openen en sluiten
van de deuren van de koelvriescombinatie
omdat u hierdoor iemand in de omgeving
kunt verwonden.
Openen of sluiten van de deur
kan ervoor zorgen dat voeten
of handen vast komen te zitten
in de opening van de deur, of
een kind kan gewond raken
door een hoek.

Gevaar
Kinderen kunnen in het toestel vast komen te
zitten.
Haal de deuren van het toestel voor u de
afgedankte koel- en vriescombinatie bij het afval
plaatst.
Laat de schappen in het apparaat zitten, zodat
kinderen er moeilijk kunnen inkruipen.

Plaats geen levende dieren in
de koelvriescombinatie.

Niet bewaren
Bewaar of gebruik geen benzine of andere
ontvlambare gassen en vloeistoffen in de nabijheid
van dit toestel of andere huishoudtoestellen.

Voorzorgsmaatregelen
w WAARSCHUWING
• Deze koelvriescombinatie moet vóór de
ingebruikname op de juiste wijze volgens de
bijgeleverde installatie-instructies worden
geïnstalleerd en geplaatst.

Aarding
Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan
aardleiding (aarding) de kans op een elektrische
schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat
de elektrische stroom via een kabel weg kan
stromen. Om een eventuele elektrische schok te
voorkomen, moet dit toestel over aarding
beschikken. Een onjuist gebruik van de
aardingstekker kan een elektrische schok
veroorzaken.

• Trek de netstekker van de
koelvriescombinatie niet uit een stopcontact
door aan de netkabel te trekken. Pak altijd
het stekkerhuis zelf beet en trek dit recht uit het
stopcontact.
• Raak als de koelvriescombinatie
ingeschakeld is de koude oppervlakken in
het diepvriesvak niet met blote handen aan
– en vooral niet als uw handen vochtig of
nat zijn. Uw huid zou kunnen blijven kleven aan
deze uiterst koude oppervlakten.
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w WAARSCHUWING

w LET OP
• Indien het stopcontact los zit, steek dan de
stekker niet in het stopcontact.
Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of
brand veroorzaken.

w Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het
al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.
w Gebruik geen mechanische apparaten of
andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen, met uitzondering van de door de
fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
w Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
w Gebruik geen elektrische apparaten in de
vakken waar voedsel wordt bewaard in het
toestel, met uitzondering van door de
fabrikant aangeraden apparaten.
w Het in het toestel gebruikte koelende en
isolerende spuitgas moet op een speciale
manier worden verwerkt bij de
afvalverwerking. Neem contact op met uw
serviceleverancier of met een gelijkwaardig
gekwalificeerde persoon voor inlichtingen
over de correcte procedure voor de
afvalverwerking.

• Haal de stekker van de koelkast nooit uit het
stopcontact door aan het voedingssnoer te
trekken. Neem de stekker steeds stevig vast
en trek hem in één enkele ruk uit het
stopcontact.
Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een
kabel lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.
• Maak de stekker nooit schoon met behulp
van een natte of vochtige doek. Verwijder
vreemde stoffen van de pinnen van de
stekker.
Indien u dat niet doet, dan kan dit brand
veroorzaken.

Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid
isobutaan- koelstof (R600a), een natuurlijk gas
dat zeer milieu- vriendelijk is maar dat ook
brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert
en installeert, wees dan voor-zichtig en zorg
ervoor dat er geen elementen van het
koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die
uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of
oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek
vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open
vlammen maakt en vermijd andere mogelijke
ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de
kamer waarin het toestel staat goed verlucht.
De omvang van de kamer waarin het toestel staat,
bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt
gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen
dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat
wanneer er een lek is in het koel-circuit. De kamer
moet 1 m2 groot zijn per 8 g R600a koelvloeistof
binnenin het toestel. Op het identificatie-plaatje
aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan
welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt
gebruikt.
Start een toestel dat zichtbare schade vertoont
nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met
uw verdeler.

• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het
stopcontact.
Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.
• Zorg ervoor dat kinderen het
bedieningspaneel aan de voorzijde van het
toestel niet kunnen aanraken of ermee
kunnen spelen.
• De koelvloeistof die in de koel-en
vriescombinatie wordt gebruikt en de gassen
die aanwezig zijn in het isolatiemateriaal,
moeten op geëigende wijze worden
vernietigd. Voor u het toestel bij het afval
plaatst, gaat u best na of er geen schade is
aan de pijpen aan de achter-zijde van het
toestel.

w WAARSCHUWING
Was de onderste laden niet in de vaatwasser; de
hoge temperatuur kan de manden beschadigen,
waarnaar ze niet meer bruikbaar zijn.
9
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• Nadat u de stekker van het toestel uit het
stopcontact heeft getrokken, wacht u ten
minste vijf minuten voor u deze opnieuw in
het stopcontact steekt.
Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt
bediend, dan kan dit materiële schade
veroorzaken.

Inleiding

Overzicht van de onderdelen
Naam model : GW-F401****

Led-statuslampje

Zuivelvak

Gemakkelijke
handgreep (optie
voor kort/midden)

Glasplaat
(Optional)

Flessenrek
(Optional)
Ledstatuslampje

Watertank

Deurvak

Groentelade

Waterpas-schroeven

Opmerking
• Indien bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn in uw toestel, dan betekent dit dat deze onderdelen
enkel beschikbaar zijn in andere modellen.
• Het uiterlijk met geopende deur kan per model verschillen.
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Installatie

Naam model : GW-B401****

Led-statuslampje

Zuivelvak

Gemakkelijke
handgreep (optie
voor kort/midden)

Glasplaat
(Optional)

Flessenrek
(Optional)
Ledstatuslampje

Deurvak

NEDERLANDS

Groentelade

Waterpas-schroeven

Opmerking
• Indien bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn in uw toestel, dan betekent dit dat deze onderdelen
enkel beschikbaar zijn in andere modellen.
• Het uiterlijk met geopende deur kan per model verschillen.
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Installatie

Opstarten

1. Kies een goed plaats.

Laat de koelkast 2-3 uur rustig staan - zonder er
levensmiddelen in te doen - nadat u hem hebt
geïnstalleerd, Zo kan hij eerst wennen aan de
omgevingstemperatuur.
Indien het voedingssnoer uit het stopcontact werd
gehaald, laat het toestel dan 5 minuutjes rusten
voor u het opnieuw opstart.
Daarna is de koelkast klaar voor gebruik.

Zet de koelkast neer waar u er makkelijk bij
kunt.

2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
warmtebronnen, in rechtstreeks zonlicht of
vochtigheid.

3. Om trillingen te vermijden, moet het apparaat
waterpas staan. Pas indien nodig de
waterpasschroeven aan om een ongelijke vloer
te corrigeren.
De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger
moeten staan dan de achterzijde.
Dit zorgt ervoor dat de deur makkelijker dicht
gaat.
Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u
gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien.
Draai de waterpasschroeven in met de wijzers
mee (
) om het apparaat hoger te zetten en
in tegen de wijzer in (
) om het lager te
zetten.

Klimaatklasse
Dit apparaat is geschikt voor een beperkt
temperatuurgebied, afhankelijk van de
klimaatzone. Gebruik het apparaat niet bij een
temperatuur buiten dit gebied. De klimaatklasse
van uw apparaat is vermeld op het etiket met
technische gegevens dat aan de binnenzijde van
het diepvriesvak is aangebracht.

4. Maak de koelkast zorgvuldig schoon en veeg al
het stof af dat zich tijdens het vervoer heeft
opgehoopt.

5. Sluit het voedingssnoer (of de stekker) aan op
het stopcontact. Plaats slechts één enkel toestel
per stopcontact.

6. Een kast met een
handgreep moet aan
de scharnierende kant
ten minste 55 mm van
de wand worden
geplaatst om de deur
tot 90° te kunnen
openen.

Ten
minste
50 mm

7. De warme lucht aan de
onderkant en de zijkanten
van de kast moet kunnen 100 mm
ontsnappen. Is dat niet het
geval, dan verbruikt de 50 mm
kast meer elektrische
energie.
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Klasse

Symbool

Bereik
omgevingstemperatuur in °C

Uitgebreid
gematigd

SN

+10 ~ +32

Gematigd

N

+16 ~ +32

Subtropisch

ST

+16 ~ +38

Tropisch

T

+16 ~ +43

Uitgebreid
gematigd
-Tropisch

SN-T

+10 ~ +43

Werking

Instellen van de temperatuur
Uw koelkast heeft bedieningsknoppen die het mogelijk maken de temperatuur in de compartimenten van
de koelkast in te stellen.

Scherm voor het instellen van de temperatuur
Instellen van de Temperatuur en van de functies

De bedrukking kan afhankelijk van het model verschillen.

Milieuvrien-delijk

Snelkoelen

Kinderslot

deuralarm
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Voeding aan/uit

Koelkasttemperatuur

Werking

Snelkoelen

Milieuvriendelijk

< Vrijstaand type >

< Vrijstaand type >

• Met deze functie kunt u verse levensmiddelen snel
afkoelen.
• Druk één keer op de knop Express Cool. Vervolgens begint
het proces van snel koelen terwijl het lampje aan is.
• Het Express Cool proces duur ongeveer 12 uur.
Als dit programma voltooid is, keert het diepvriesvak
automatisch naar de eerder ingestelde temperatuur terug.
Als u het proces van snel koelen wilt beëindigen, drukt u
de knop Express Cool nogmaals in, Het lampje gaat uit en
het Express Cool proces stopt, De koelkast keert terug naar
de vorige temperatuurinstelling.

• Wanneer u deze functie inschakelt, werkt de
koelvriescombinatie in energiebesparende stand,
Gebruik dit als u bijvoorbeeld met vakantie gaat.
Door op 'ECO FRIENDLY' te drukken, schakelt u
deze stand in (statuslampje brandt). Door nog
een keer op deze knop te drukken, schakelt u de
energiebesparende stand uit.
Opmerking
Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke)
stand “ON”inschakelt, werken de andere
knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand
uitschakelt, werken de overige knoppen weer als
normaal en keert de koelvriescombinatie terug
naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen.

Zo regelt u de temperatuur van de
diepvriesruimte
< Vrijstaand type >

Zelftest
• Deze functie detecteert automatisch storingen,
bijvoorbeeld wanneer de koelkast niet goed
werkt.
• Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen
niet werken of indien de normale functieweergave het niet doet, trek de stekker dan niet uit
het stopcontact en neem zo vlug mogelijk
contact op met uw plaatselijke serviceleverancier.
• Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de
technicus veel tijd nodig om na te gaan welk
onderdeel defect is.

• De begintemperatuur van de koelruimte is 3°C.
U kan nu de gewenste temperatuur instellen in
het koel-en vriesvak.
Door op de knop te drukken kunt u de
temperatuur veranderen.

Opmerking
De werkelijke binnentemperatuur hangt af van
de toestand van het voedsel. De vermelde
temperatuur is de streeftemperatuur en niet de
effectieve binnen- temperatuur van het toestel.
Bij het opstarten is de koelfunctie eerder zwak.
Stel de temperatuur in op boven-vermelde wijze
wanneer u de koelkast 2~3 dagen in gebruik
heeft.
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Vergrendeling

Groentelade

< Vrijstaand type >

1
2

Unlock
Lock
Unlock
• Door op deze knop te drukken, worden alle
andere knoppen uitgeschakeld.
• “Vergrendelen” of “ontgrendelen” wordt
herhaald door het indrukken van de knop.
(Voor “Vergrendelen” duwt u de “LOCK” knop
3 seconden in.
Voor “Ontgrendelen” drukt u 3 seconde lang op
de “LOCK” knop).
• De andere knoppen werken niet indien de
vergrendelingsfunctie ingeschakeld is.

1. Vochtbalans groentelade
De structuur van de
bovenkant van het deksel
houdt fruit en groente
langer knapperig en vers.
2. Groentelade Speciaal voor groente en fruit.

De groentelade verwijderen

Voeding aan/uit

Om de groentelade te verwijderen moet u eerst de
onderste mand wegnemen. Dit doet u door de lade
voorzichtig naar voren te trekken en op te lichten.

Deuralarm

Het afdekplaatstuk verwijderen

• Als iemand de deur van het koelcompartiment
open laat staan, wordt u door een geluidssignaal
gewaarschuwd.
Neem contact op met het plaatselijke
servicecenter indien de waarschuwing nog steeds
weerklinkt wanneer de deur dicht is.
• Door even op de deuralarmknop te drukken kunt
u het deuralarm in-en uitschakelen.

On (Aan)

Off (Uit)

1

2

3

Om de groentelade te verwijderen trekt u de
groentelade naar u toe en licht u de lade
vervolgens iets omhoog.
1. Licht de voorzijde van de afdekplaat enigszins
op en trek de afdekplaat naar u toe.
2. Laat de afdekplaat, enigszins naar één kant
overhellen.
3. Trek de afdekplaat, naar buiten.

On (Aan)
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• Deze knop schakelt het apparaat in en uit.
• Door op de AAN/UIT-knop te
drukken, kunt in- en uitschakelen
herhalen. (Om het apparaat uit te
schakelen, drukt u de AAN/UIT-knop 7 seconden
lang in. Om het apparaat in te schakelen, hoeft u
deze knop maar even in te drukken.

Werking

Werking

Uitneembare glasplaat

Vullen van WATERTANK
Watertank verwijderen

• De montage gebeurt in omgekeerde volgorde
van de demontage.
• Wees voorzichtig en druk niet op het klephuis.
• Ga voorzichtig te werk bij het installeren van de
watertank in de deur. Zorg ervoor dat u goed
vast zet.

1. Licht de voorzijde van de uitneembare glasplaat

1. Trek de watertank voorzichtig los.

op.

Open vervolgens het deksel.

2. U kunt de watertank vullen met totaal 2,3 L

2. Trek de uitneembare glasplaat plm. 14 cm in de

water.

richting van de deur.

3. Vul het tankje vervolgens met drinkwater

3. Kantel de glasplaat enigszins opzij.
4. Verplaats de glasplaat naar de gewenste plaats.

en sluit het deksel.

Dispenser

1. Druk met een beker op het dispenser pad.
2. Druk eerst (5 seconden, 3 keer) op de

De-condensatie

drukplaat.

• De-condensatie vindt automatisch plaats.
• Het condenswater stroomt omlaag naar de
verdampbak en wordt automatisch verdampt.

3. Verwijder het kopje langzaam van de
onderzetter om te voorkomen dat er water uit
de sproeier druppelt.
4. Als u de beker langzaam verwijderd van het
pad, zult u niet morsen.

Water Dispenser (Optional)
w LET OP
Drukpaneel
automaat

Handgreep Deksel

Watertank

Deksel van
reservoir

• Gebruik geen andere drank (melk, sap,
frisdrank) dan bronwater.
U dient vooral geen dranken met vruchtvlees
te gebruiken (kan leiden tot defect).
• Wanneer u de watertank met warm water
vult, laat dit dan eerst afkoelen voordat u de
watertank in de koelruimte plaatst.
- Heet water veroorzaakt storing

w WAARSCHUWING

Afvoerklep

Gebruik voor het vullen uitsluitend drinkwater.
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Tips om voedsel te bewaren

Voedsel bewaren
w LET OP

Tips voor energiebesparing

• Bewaar voedsel dat snel slecht wordt, zoals
bananen en meloen, niet in lage temperaturen.

• Laat de deuren niet open staan. Sluit de deuren
zo snel mogelijk.

• Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het
in de koelruimte of het diepvriesvak plaatst. Door
warm voedsel in de koelruimte te plaatsen kan
ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig
veel elektrische energie.

• Voorkom dat de koel/vriescombinatie overvol
raakt. Er moet genoeg ruimte blijven om de
koude lucht ongehinderd te laten circuleren.
• Stel de temperatuur van de koel/vriescombinatie
niet lager in dan nodig is. Plaats geen voedsel
vlakbij of tegen de temperatuursensor.

• Gebruik een recipiënt met een deksel wanneer u
warme gerechten bewaart. Zo vermijdt u dat het
voedsel uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook
voor dat het voedsel haar smaak en
voedingswaarde bewaart.

• Laat verwarmd voedsel eerst afkoelen voordat u
het in de koel/vriescombinatie plaatst. Door
warm voedsel in de koelruimte te plaatsen kan
ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig
veel elektrische energie.

• Zorg ervoor dat voedsel de ventilatieopeningen
niet blokkeert. Wanneer de koude lucht
ongehinderd kan circuleren, blijft de temperatuur
in de koelruimte gelijkmatig verdeeld.

• Blokkeer de luchtopeningen niet met voedsel.
Wanneer de koude lucht ongehinderd kan
circuleren, blijft de temperatuur in de koelruimte
gelijkmatig verdeeld.

• Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de
deur komt warme lucht in de koelruimte of het
diepvriesvak en loopt de temperatuur op.

• Open de deuren niet vaker dan nodig is. Bij het
openen van de deur komt warme lucht in de
koelvriescomcombinatie en loopt de temperatuur
op.

• Bewaar nooit te veel voedingswaren in het
deurvak. Dit kan ervoor zorgen dat de deur niet
helemaal dicht kan.

• Bewaar geen medicijnen, wetenschappelijk
materiaal of andere temperatuurgevoelige
producten in de koel/vriescombinatie. Producten
die een nauwkeurige temperatuurregeling
vereisen, mogen in deze koel/vriescombinatie
niet worden bewaard.
• Als u nieuw voedsel snel wilt koelen, plaatst u dit
op de middelste plank van het
koelkastcompartiment, en drukt u vervolgens op
de knop Super Cooling.
Opmerking
Als u deze koel/vriescombinatie in een warme en
vochtige ruimte plaatst, de deur ervan vaak
opent of er veel groenten tegelijk in doet, kan
zich condensatiedauw vormen die echter geen
invloed heeft op de werking van de kast.
Verwijder de dauw met een pluisvrije doek.
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• De meest efficiënte methode van
energiebesparing is de onderdelen zoals manden,
laden en rekken in de stand te plaatsen die door
de fabrikant is bedoeld.

• Vries eerder ontdooide etenswaren niet opnieuw
in. Dit leidt tot een verlies aan smaak en
voedingswaarde.

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud

Algemene informatie

Schoonmaken

Stroomonderbreking

Voor het schoonmaken

• Een stroomonderbreking van 1 tot 2 uur kan
geen kwaad voor het bewaarde voedsel. Probeer
de deur niet al te vaak te openen en te sluiten.

Haal de stekker uit het stopcontact.

Buitenkant
Maak de buitenkant van de koelkast schoon met
een zachte doek nadat u deze nat hebt gemaakt in
warm water of een lauw sopje. Als u een
schoonmaakmiddel gebruikt, neem het dan daarna
nog een keer af met een schoon, vochtig doekje.

Verhuizen
• Neem de levensmiddelen uit de kast en zet losse
onderdelen stevig met tape vast.
• Draai de waterpasschroeven zo ver mogelijk in
voor u de koel-en vriescombinatie verplaatst.
Indien u dat niet doet, dan kunnen de schroeven
de vloer beschadigen of dan kan u het toestel
niet verplaatsen.

Binnenkant
Hetzelfde als hierboven.

Na het schoonmaken

Deuren omwisselen

Controleer of de stekker niet beschadigd is en dat
de stekker niet oververhit is. Steek de stekker weer
stevig in het stopcontact.

• Deze koelvriescombinatie is ontworpen met
omkeerbare deuren. Daardoor kunt u de deuren
aan de linker of rechter kant van de kast laten
scharnieren en aanpassen aan de indeling van
uw keuken.

w WAARSCHUWING
Droog het apparaat altijd af nadat u het met een
vochtig doekje heeft afgedaan.
Gebruik geen schuurmiddelen, petroleum,
benzeen, benzine, thinner, zoutzuur, kokend
water, ruwe borstels e.d. omdat deze de
diepvrieskast kunnen beschadigen.

Voor het installeren van koelkasten in tweetallen
• Uw koelkast kan samen met een diepvriezer
worden geïnstalleerd.
• Daarvoor zijn speciale toebehoren vereist.

Druiplade
Veeg het vocht rond de deur en de druipbak met
een schone doek weg.

w LET OP
Buiten Dispenser

Roep de hulp in van een servicetechnicus als u
de draairichting van de deuren wilt veranderen.
Het veranderen van de draairichting van de
deuren en de manier van installatie worden niet
door onze fabrieksgarantie gedekt.

Vochtafzetting op de automaat en op het
drukpaneel van de automaat kunt u het best met
een goed uitgeknepen doek verwijderen.
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Neem deze lijst even door voor u een beroep doet op uw serviceleverancier.
Het kan u heel wat tijd en geld besparen.
In deze lijst vindt u een aantal veel voorkomende problemen die niet voortvloeien uit een defect
aan het toestel of aan de materialen waaruit het toestel werd vervaardigd.

Probleem
De koel-en
vriescombinatie
doet het niet

Mogelijke oorzaken
• De stekker zit misschien niet in het stopcontact.
Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Er is een zekering gesprongen of er is een circuit buiten werking.
Controleer en/of vervang de zekering en schakel de stroomonderbreker
opnieuw aan.
• Stroomonderbreking.
Controleer of de lichten in huis werken.
• De temperatuur werd niet op de juiste stand ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk over het instellen van de temperatuur.
• Het toestel staat in de nabijheid van een warmtebron.
• Het is warm weer-de deuren worden vaak geopend.
• De deur is lange tijd open blijven staan.
• Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet volledig dicht of de
verluchtingsopeningen worden geblokkeerd in het vriesvak.

Het toestel trilt of
maakt een
rammelend of
abnormaal geluid

• De ondergrond waarop de koelkast/diepvrieskast staat is ongelijk of
de koelkast/diepvrieskast is uit balans.
Plats het toestel waterpas door aan de waterpasschroeven te draaien.
• Aan de achterkant van de koelkast/diepvrieskast zijn overbodige
voorwerpen aanwezig.

Rijm of ijskristallen
op het bevroren
voedsel

• Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet
goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag.
• De deuren werden te vaak of te lang geopend.
• Rijm aan de binnenzijde van het pakje is normaal.

Er vormt zich
condens aan de
binnenzijde van de
koelkast

• Dit fenomeen is normaal in een vochtige ruimte.
Dep het droog met een droge doek.

Er hoopt zich
condens op aan de
binnenzijde

• De deuren worden de lang of te vaak geopend.
• Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast wanneer de deuren
worden geopend.

Er hangt een
geurtje in de
koelkast

• Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of
bedekt.
• Ga na of er bedorven voedsel in de koelkast ligt.
• De koelkast is aan een schoonmaakbeurt toe.
Raadpleeg het hoofdstuk over schoonmaken.
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De temperatuur in
het koel-of
vriesvak is te hoog

Oplossen van problemen

Oplossen van problemen

De deur sluit niet
goed

• Een voedselpakje houdt de deur open.
Verplaats het voedsel zo dat de deur ongehinderd dicht kan.
• De koelkast/diepvrieskast staat niet waterpas (horizontaal).
Plaats het toestel waterpas met behulp van de waterpasschroeven.
• De ondergrond waarop de koelkast/diepvrieskast staat is ongelijk of
de koelkast/diepvrieskast is uit balans.
Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met behulp van de
waterpasschroeven.

Het binnenlampje
doet het niet

• Het stopcontact levert geen stroom.
• Roep de hulp in van een LG servicetechnicus om de lamp te
vervangen.

Opmerking
Ga voor meer informatie over de service en het gebruik van de koel/vrieskast
naar de officiële website van LG (www.lg.com) en zoek daar “Frequently Asked
Questions” (Veelgestelde vragen ) op.

UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het
huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die
door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu
en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact
op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
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Product Informatie

Model
Fabrikant
Categorie
Capaciteit (l)

ISO Bruto

Totaal
Vriezer
Koelkast
Totaal
Vriezer
Koelkast

ISO Opslag

Gewicht (kg)

Netto/Verpakt
Breedte x Hoogte x Diepte

Vrijstaand/Inbouw
Ontdooisysteem

Product
Verpakt
Integrada

Integrada

No frost

No frost

Geluidsvermogen (dB)
Energieklasse
Energieverbruik (kWh/jaar)
Stijgingstijd temperatuur (u)
NEDERLANDS

Vriescapaciteit (kg/24 u)
Koelmiddel
Aantal Sterren
Klimaatklasse
Klimaatklasse: SN - T (Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen de
16°C en 43°C.)
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