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NEDERLANDS
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Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de koelkast in
gebruik neemt en bewaar het zodat u het altijd weer kunt raadplegen.
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Elektrische aansluitingen

(Alleen in het VK)
Belangrijk

De draden in de hoofdkabel zijn gekleurd volgens de volgende codes:
GROEN EN GEEL: AARDE
BLAUW: NEUTRAAL
BRUIN: LEVEN
Dit apparaat moet geaard zijn.

Groen en Geel (Aarde)
Bruin (Leven)
Blauw (Neutraal)

Zekering
Draadbinder

Aangezien de kleuren van de draden in de hoofdkabel van dit apparaat niet overeen
kunnen komen met de kleurmarkeringen van de aansluitingen in uw stekker, gaat u
als volgt te werk:
De Geel en Groene draad moet aangesloten worden op de aansluiting in de stekker
die gemarkeerd is met de letter E of door het aardesymbool (
) of Groengekleurd
of Groen en Geel gekleurd is.
De blauwgekleurde draad moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd
met de letter N of die zwartgekleurd is.
De bruingekleurde draad moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd
met de letter L of die roodgekleurd is.

NEDERLANDS

Als een 13 amp (BS 1363) stekker gebruikt wordt, moet deze uitgerust worden met
een 13 amp BS 1362 zekering.

V
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Introductie

Ingang
Het model en de serienummers kunt u vinden op de binnenplaat aan de
achterkant of zijkant van het koelcompartiment van dit apparaat. Deze nummers
zijn uniek voor dit apparaat en zijn niet beschikbaar voor anderen. U dient
opgevraagde informatie hier bij te houden en deze gids te bewaren als een
permanent verslag van uw aankoop. Niet uw aankoopbon hier vast.
Aankoopdatum
Gekocht van dealer
Adres van dealer
Telefoonnr. van dealer
Model nr
Serienr.

Toe
v

Ve
de

:
:
:
:
.
:

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Voor ingebruikname dient deze koelkast op juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te zijn
in overeenstemming met de installatie instructies in dit document. Deze koelkast is
alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Koppel uw koelkast nooit los van de stroomvoorziening door aan het snoer te trekken.
Houd de stekker altijd stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.
Wanneer u uw apparaat van de muur af haalt, zorg er dan voor dat u niet over het snoer
rijdt of het snoer op de een of andere manier beschadigt.
Nadat uw koelkast aan staat dient u de koude oppervlakten in het vriescompartiment niet
aan te raken, zeker niet wanneer uw handen vochtig of nat zijn. De huid kan vastplakken
aan deze extreem koude oppervlakten.
Haal de stekker uit het stopcontact indien u de koelkast schoonmaakt of ander
onderhoud uitvoert. Raak het apparaat niet met natte handen aan omdat u een
elektrische schok kunt krijgen of uzelf kunt verwonden.

NEDERLANDS

Beschadig, druk, buig, trek of draai het snoer niet aangezien schade aan het snoer brand
of een elektrische schok kan veroorzaken. Raak het snoer nooit aan als u er niet zeker
van bent dat het apparaat op de juiste wijze geaard is.
De zekering van de koelkast moet vervangen worden door een gekwalificeerde monteur
of servicebedrijf.
- Als u dit niet doet kan dat leiden tot een elektrische schok of persoonlijk letsel.
Plaats nooit glazen voorwerpen in de vriezer aangezien dit kan breken door uitzetting van
de inhoud tijdens het invriezen.
Stop uw hand nooit in de opslagbak van de automatische ijsmachine, aangezien u
verwond kunt raken als deze in werking is.
Het apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht gebruikt te worden door jonge kinderen
of invalide personen.
Er moet toezicht gehouden worden op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat
spelen.

3
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Sta nooit iemand toe op de deur van het minibar te klimmen, zitten, staan of te hangen.
Deze acties kunnen de koelkast beschadigen en hem zelfs om laten vallen, wat zwaar
persoonlijk letsel kan veroorzaken.
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Introductie
Gebruik geen
verlengsnoer

Het wordt geadviseerd om dit apparaat op een apart stopcontact aan te sluiten om te
voorkomen dat dit en andere apparaten het circuit overbelasten wat een
stroomonderbreking kan veroorzaken.

Toegankelijkheid
van de stekker

Het apparaat dient zodanig geplaatst te worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk
is voor een snelle ontkoppeling als zich een ongeluk voordoet.

Vervanging van
de stroomkabel

Wanneer de stroomkabel beschadigd is dient het vervangen te worden door de fabrikant
of de onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om ongelukken te
voorkomen.

WAARSCHUWING

Wijzig of verleng de stroomkabel niet. Dit kan een elektrische schok of brand
veroorzaken.
Sluit de stekker in de juiste positie aan met het snoer naar beneden hangend.
- Als u de stekker andersom aansluit kan het draad afgesneden worden wat brand of een
elektrische schok kan veroorzaken.
Zorg ervoor dat de stekker niet klem komt te zitten of beschadigd wordt door de
achterkant van de koelkast.

Opsluiting van
kinderen

GEVAAR: Risico op opsluiting van kinderen.
Voordat u uw oude koelkast wegdoet verwijdert u de deuren maar laat u de planken
zitten zodat er geen kinderen in kunnen klimmen.

WAARSCHUWING

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, gevoels- of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen in verband met
het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Er moet toezicht gehouden worden op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen.
Niet opslaan

WAARSCHUWING
Aarding

In het geval van kortsluiting, vermindert aarding de kans op een elektrische schok door
een uitvalsdraad voor de elektrische stroom.

WAARSCHUWING

Om mogelijke elektrische schokken uit te sluiten, moet dit apparaat geaard zijn. Onjuiste
aansluiting van de aardestekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een
gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als de aarde-instructies niet volledig
begrepen worden, of als u twijfelt of het apparaat op de juiste wijze geaard is.

NEDERLANDS

Sla niet op of gebruik geen gas of andere ontvlambare gassen en vloeistoffen in de buurt
van dit of enig ander apparaat.

Verplaats de koelkast niet terwijl deze in gebruik is.
De compressor kan een tijdelijk ratelgeluid produceren.
(Dit is normaal en zal geen invloed hebben op de prestatie of de levensduur van de
compressor. Het ratelgeluid zal stoppen nadat de koelkast tot rust is gekomen.)
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Introductie

WAARSCHUWING

•

 oud ventilatieopeningen in de kamer waar het apparaat geïnstalleerd is vrij van
H
blokkades.

•

 ebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiingsproces
G
te versnellen, anders dan de aanbevolen middelen door de fabrikant.

•

Beschadig het koelmiddel circuit niet.

•

 ebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten voor opslag van
G
etenswaren van het apparaat, behalve als ze van het type zijn die aanbevolen wordt
door de fabrikant.

•

 erwijderingsprocedures. Indien u dit apparaat wilt verwijderen, raadpleeg dan de
V
servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon voor meer informatie.

•

 ewaar in dit apparaat geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
B
ontvlambaar drijfgas.

•

 ebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
G
-S
 puitbussen gebruikt in de buurt van de koelkast kunnen een explosie of brand
veroorzaken.

Dit apparaat kan (Controleer het label voor het type en de hoeveelheid koelvloeistof.
Slechts van toepassing op sommige modellen) een kleine hoeveelheid van isobutane
koelvloeistof (R600a) bevatten, een natuurlijk gas met een hoge
omgevingscompatibiliteit. Bij het transport en de installatie van het apparaat moet er
voor gezorgd worden dat geen delen van het koelvloeistofcircuit beschadigd raken.
Koelvloeistof dat uit de pijpen spuit kan ontvlammen of een oogletsel veroorzaken.
Als er een lek wordt gevonden, vermijd dan naakte vlammen of potentiële bronnen van
ontsteking en lucht de kamer waarin het apparaat staat gedurende enkele minuten.

NEDERLANDS

Om de creatie van een ontvlambaar gas- en luchtmengsel te vermijden als er een lek in
het koelvloeistofcircuit optreedt, is de ruimte van de kamer waarin het apparaat
geplaatst is afhankelijk van de hoeveelheid koelvloeistof die gebruikt wordt.
De kamer moet 1m2 zijn voor iedere 8g van R600a koelvloeistof in het apparaat.
De hoeveelheid koelvloeistof in uw specifieke apparaat wordt getoond op het
identificatieplaatje in het apparaat. Start nooit een apparaat die tekenen van schade
heeft. Als u twijfelt raadpleeg dan uw dealer.
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Introductie

Identificatie van onderdelen
Model: GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31****
Vriescompartiment

Koelcompartiment
Zuivelhoek

Extra deurrek
(optie)

LED-lamp
Plank

Automatische
ijsmachine

Wine rack (Optioneel)
Deurrek

Plank

Minibar (Optioneel)

LED-lamp
Het vriesproces
vindt het snelst
plaats op de
aangeduide lade

Plank
Geen sanitair IJs &
Water (Optioneel)

Deurrek

Eierhouder (Optioneel)
Lade (2)

Deurrek
Groentelade

Deurrek

Deurrek

Model: GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****
Vriescompartiment Koelcompartiment
Space plus

Eierhouder
Zuivelhoek
Filter (alleen model
met een binnenfilter
LED-lamp
Deurrek
Plank

Deurrek
Automatische
ijsmachine
LED-lamp

Geen sanitair IJs &
Water (Optioneel)

Het vriesproces
vindt het snelst
plaats op de
aangeduide lade

Deurrek

Deurrek

NEDERLANDS

Minibar (Optioneel)

Plank

Groentelade

Lade (2)

Deurrek

Onderste deksel

OPMERKING
•

Onderdelen, kenmerken en opties zijn afhankelijk van het model. Het is mogelijk dat uw
model niet iedere optie bevat.

6
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Installatie

Waar te installeren
Kies een goede
locatie

1. Plaats uw koelkast op een plaats waar hij makkelijk te
gebruiken is.

Houd een juiste
afstand.
Meer dan 5 cm
tot de achterkant.

2. Plaats het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, direct zonlicht of vocht. Gebruik het
apparaat niet buiten waar het direct of indirect
blootgesteld wordt aan zon, wind en regen.
3. Zorg voor voldoende ruimte rond de koelkast/diepvries
aan beide kanten evenals boven en zorg voor een
afstand van 5 cm tussen de achterkant en de muur
omwille van de luchtcirculatie.

wat

4. Om vibraties te vermijden moet het apparaat waterpas staan.
5. Plaats het apparaat niet in temperaturen lager dan 5°C omdat dit de prestatie kan
beïnvloeden.
Gebruikstoepassingen
van het
apparaat

Dit apparaat is bedoeld gebruikt te worden in het huishouden of vergelijkbare
toepassingen, zoals;
- personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkgelegenheden;
- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed and breakfasts;
- catering en vergelijkbare toepassingen.

Voor installatie

Het apparaat moet dusdanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is na installatie.

WAARSCHUWING

Gebruik nooit gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemafleidingsleidingen
als aarde.
- Onjuist gebruik van de aarding kan tot een elektrische schok leiden.

Ver

vries

Indien het apparaat een vreemd geluid laat horen, een brandlucht of rook veroorzaakt, haal
de stekker dan meteen uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
Als er stof of water in de koelkast ligt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met uw LG Electronics servicecentrum.
- Er bestaat een risico op brand.

NEDERLANDS

De watertoevoer van deze koelkast moet alleen geïnstalleerd/aangesloten worden door
een geschikt, gekwalificeerd persoon en dient alleen op drinkwatertoevoer aangesloten te
worden.
Gebruik alleen de ijsmachine die bij de koelkast geleverd is.
Wanneer u de koelkast installeert, onderhoudt of achter de koelkast schoonmaakt, zorg er
dan voor dat u het apparaat recht naar u toetrekt en weer recht terugduwt nadat u klaar
bent.
Na het uitpakken houdt u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Er bestaat een risico op de verstikkingsdood als kinderen het materiaal over hun hoofden
trekken.
Zich van het
oude toestel
ontdoen

Dit toestel bevat vloeistof (koelvloeistof, smeermiddel) en is gemaakt van onderdelen en
materialen die herbruikbaar en/of recyclebaar zijn.
Al het verpakkingsmateriaal dient naar het verzamelpunt voor recyclen gebracht te
worden. Voor informatie over uw plaatselijk recyclecentrum neemt u contact op met uw
gemeente.
7
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Installatie

Verwijdering van de deur
Gevaar op elektrische schokken
Ontkoppel de stroom voordat u de koelkast installeert.
Dit niet doen kan resulteren in de dood of zwaar
letsel. Als uw voordeur te nauw is om de koelkast
door naar binnen te dragen, haalt u de deuren van
de koelkast eraf en draagt u de koelkast zijdelings naar binnen.

m
kant.

Alleen van toepassing voor het
model met IJs en Water zonder
Leiding-functie

Onderste deksel

Watertoevoerslang

Pijp watertoevoer

Verwijder
watertoevoerpijp

Duw de watertoevoerpijp in terwijl u de connector naar beneden houdt, zoals in de
afbeelding rechts getoond wordt.
OPMERKING
•

Verwijder de deur
van het
vriescompartiment

Als het einde van de slang vervormd of geschaafd is, snijd het einde dan met een scherp
mes af totdat het perfect rond is.
Scharnierkap

1) Verwijder de klep van de scharnier door
de schroeven los te draaien. Haal dan de
verbindingskabels uit elkaar.

Verbindingskabels

Bovenste scharnier

2) Verwijder de houder door deze linksom te draaien
() en til dan de bovenste scharnier op ().

Houder

Bovenste
scharnier

OPMERKING
•

3) Verwijder deur van het vriescompartiment door hem naar
boven te tillen. De deur moet hoog genoeg opgetild
worden om de watertoevoerpijp er volledig uit te halen.
OPMERKING
•

Verwijder de deur
van het
koelcompartiment

Als u de deur van het koelcompartiment heeft
verwijderd om de koelkast door een toegangsdeur te
krijgen, leg de deur dan neer, maar wees voorzichtig
dat u de watertoevoerpijp niet beschadigt.

1) Maak de klep van de scharnier los en haal
de klep weg. Verwijder de verbindingskabels.

Voldoende om
de watertoevoerpijp
er volledig uit te
trekken.

NEDERLANDS

Bij het verwijderen van het bovenste scharnier moet
u voorzichtig zijn dat de deur niet naar voren valt.

Onderste scharnier

Verbindingskabels

8
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Installatie
Bovenste scharnier

Houder

2) Verwijder de houder door deze rechtsom te draaien
() en verwijder dan de bovenste scharnier door hem
op te tillen ().

3) Verwijder deur van het koelcompartiment door hem
naar boven te tillen.
Onderste scharnier

Verplaats de
koelkast

Verplaats de koelkast op de zijkant door de
toegangsdeur zoals rechts afgebeeld is.
Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Vervanging van de deur
Als de koelkast door de toegangsdeur is kunt u de deuren weer plaatsen door de
verwijderinstructies in omgekeerde volgorde op te volgen.

Installatie van de watertoevoerpijp
Voor installatie

NEDERLANDS

•

De automatische ijsmachine heeft een waterdruk van 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm2)
nodig (De druk is juist wanneer een papieren beker (180cc) in 3 seconden is).

•

Als de waterdruk de waarde van 147 kPa (1,5 kgf/cm2) of lager niet bereikt, is het nodig
om een aparte drukpomp voor normaal automatisch ijs- en koud water toevoer te
kopen.

•

 oud de totale lengte van de watertoevoerpijp op minder dan 6,5m en wees voorzichtig
H
dat de pijp niet buigt. Als de pijp langer dan 6,5m is kunnen er problemen ontstaan bij
de watertoevoer waardoor de waterdruk afneemt.

•

Installeer de watertoevoerpijp op een plaats vrij van hitte.

•

Verbind enkel op drinkwatervoorziening.

WAARSCHUWING

Sluit enkel aan op drinkwatervoorziening. (voor Loodgieters-type)

•

Vul enkel met drinkwater. (voor Niet-loodgieters-type)

•

 aadpleeg de instructies met waterfilterkit voor de installatie.
R
Zorg ervoor dat de waterpijp dezelfde kleur heeft.
• Voor gebruik dient er gecontroleerd te worden op lekkage.
• LG Garantie dekt geen WATERLEIDING INSTALLATIE.
• De kosten van aansluiting op drinkwatervoorziening is op kosten van de klant, behalve
indien het in de leveringskosten opgenomen is (raadpleeg de leveringsovereenkomst
met de verkoper)
• Neem a.u.b. contact op met de loodgieter of een geautoriseerde installateur voor
installatie indien noodzakelijk.
• Als er een waterlekkage ontstaat door onjuiste installatie, raadpleeg dan de installateur.
•
•

9
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Installatie

Hoogte-aanpassing van de deur
Model: GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31****
- Methode 1 wordt aanbevolen.
- Gebruik 1 moersleutel voor de vriezer.
 Methode 1 (aanbevolen)
Open de deur en pas de hoogte aan door een moer van de
aanpassingsschroef voor de hoogte met een moersleutel
aan te draaien aan de lage kant van de deur.
deur
DeDedeur
verhogen
verhogen

Hoogteverschil

Moersleutel

De deur
verlagen

Moer om het loslaten
te voorkomen
Aanpassen van
scharnierpin

 Methode 2 (voor type met leidingaansluiting)
1. Gebruik de brede kant van de moersleutel, draai de moeren om het loslaten te
voorkomen (
) rechtsom om de strakheid van de moeren losser te maken.

)

dig

) rechtsom of (
) linksom met
2. Draai de scharnierpin om aan te passen of (
de smalle kant van de moersleutel om het verschil in hoogte aan te passen tussen de
koelkast- en diepvriesdeur.

htig
j

3. Na het aanpassen van de deurhoogte, draait u de moeren om het loslaten te
voorkomen (
) linksom naar het einde.

De deur
verhogen

LET OP

•

Na het
aanpassen van
de deurhoogte

Aanpassen van
scharnierpin
De deur
verlagen

Het vastmaken
van de moer

Pas het hoogteniveau niet te veel aan. De scharnierpin kan eruit vallen.
(Bereik van hoogte-aanpassing: max. 3mm)

NEDERLANDS

Het loslaten van
de moer

Moer om het loslaten
te voorkomen

De koelkastdeuren zullen geleidelijk sluiten door de voorkant aan te passen met een
hoogte-aanpassingsschroef. Als de deuren niet juist sluiten kan de prestatie aangetast
worden.
1. Veeg alle stof dat tijdens het transport opgehoopt is weg en maak uw apparaat grondig
schoon.
2. Installeer de accessoires zoals de ijsblokjesdoos, deksel van de lade, enz. op de juiste
plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging te voorkomen tijdens het
transport.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik niet meerdere apparaten op hetzelfde
stopcontact.

Volgende

10
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Installatie

Hoogte-aanpassing van de deur
Model: GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****

Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( – ) in de gleuf van de linker
stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok  te draaien.

Als de deur van de
diepvriezer lager
hangt dan die van
de koelkast



Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( – ) in de gleuf van de
rechter stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok  te draaien.

Als de deur van
de diepvriezer
hoger hangt dan
die van de
koelkast



NEDERLANDS

De deuren zullen gemakkelijker dichtvallen als u de voorzijde van de koelkast wat
hoger opstelt met behulp van de stelschroeven. Als de deuren niet goed sluiten, kan
het rendement nadelig worden beïnvloed.

Na de hoogteinstelling van de
deuren

1. Veeg al het stof weg dat zich tijdens het transport heeft opgehoopt en reinig uw
toestel grondig.

Vervolgens

2. Installeer het toebehoren, zoals het ijsblokbakje, de verdampingslade, enz. op de
daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging
tijdens het transport te voorkomen.
3. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten
aan op hetzelfde stopcontact.
11
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a
d

Bediening

Beginnen
Nadat uw koelkast geïnstalleerd is, laat hem dan 2 tot 3 uur stabiliseren in normale
temperaturen voordat u hem vult met verse of ingevroren producten. Wanneer de
koelkast onverwachts stopt met werken, wacht dan 5 minuten voor u deze weer opstart.

tempe
het
partim

OPMERKING
•

Laat het apparaat 2 uur na installatie staan.

De temperaturen en functies aanpassen
Model: GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31****
Functie-display
< Type-1>

< Type-2>

Minibar

NEDERLANDS

< Dispenser >

OPMERKING
•
•

H
 et is mogelijk dat uw model niet iedere optie bevat.
Het bedieningspaneel wordt middels aanraking bediend. Overmatig vocht in het
bedieningspaneel kan leiden tot storingen. Houd het display droog en schoon.

12
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Bediening

De temperaturen en functies aanpassen
Model: GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****

ma
het
Verfrissingscentrumknop

Verfrissingscentrum

Optioneel

Functie schermbord

Type-1

NEDERLANDS

Type-2

OPMERKING
•
•

Het is mogelijk dat uw model niet iedere optie bevat.
Het bedieningspaneel wordt middels aanraking bediend. Overmatig vocht in het
bedieningspaneel kan leiden tot storingen. Houd het display droog en schoon.

13
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Bediening
U kunt de temperaturen van de koel- en vriescompartimenten aanpassen.
Hoe de
temperatuur van
het vriescompartiment aan te
passen

Vriescompartiment temperatuuraanpassing
Instellingstemperatuur

Model: GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31****

Model: GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****

Hoe de
temperatuur van
het koelcompartiment aan te
passen

Refrigerator Compartment temperature adjustment

Instellingstemperatuur

Model: GSL54*****, GSP54*****, GWL31****, GWP31****

De actuele binnentemperatuur varieert afhankelijk van de status van het
etenswaren. De aangegeven temperatuur is een doeltemperatuur, niet de actuele
temperatuur binnen de koelkast.
• U
 w koelkast presteert niet optimaal zolang deze niet tot rust is gekomen na het
transport. Het duurt 2 tot 3 dagen voordat de koelkast gestabiliseerd is.
Pas de temperatuur in deze periode zoals hierboven aangegeven aan.
•

NEDERLANDS

Model: GSL32*****, GSP32*****, GWL27****, GWP27****
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Bediening
Gebruik van de
dispenser
(op sommige
modellen)

•

 ies uit gemalen ijs, water en ijsklontjes en druk de schakelaar van de dispenser naar
K
achteren met een glas of een container.
IJsklontjes

Water

Gemalen ijs

Selecteer ijsklontjes door
op de keuzeknop te
drukken, die op zal lichten.

Selecteer water door op de
keuzeknop te drukken, die
op zal lichten.

Selecteer gemalen ijs door
op de keuzeknop te
drukken, die op zal lichten.

• NB : W
 acht a.u.b. 2~3 seconden voordat u het glas onder de dispenser uit haalt om
ervoor te zorgen dat er geen ijs of water meer uitkomt.

Automatische
ijsmachine in de
deur (op sommige
modellen)
Schakelaar

Voelarm

 e ijsmachine maakt automatisch 6 ijsklontjes per keer, wat gelijk is aan ongeveer
D
50-60 klontjes per dag. Deze hoeveelheden kunnen echter variëren afhankelijk van de
klimaatomstandigheden. Bijv. de duur en het aantal keer dat de deur van de koelkast
geopend wordt.
• Het ijs maken stopt wanneer de opslagkom voor ijs vol is.
• Als u de automatische ijsmachine niet wilt gebruiken zet u de schakelaar op OFF (uit).
Als u de automatische ijsmachine weer wilt gebruiken zet u de schakelaar weer op ON
(aan).
•

NEDERLANDS

OPMERKING
Het geluid van vallend ijs in de opslagbak is normaal, en wordt niet veroorzaakt door
een defect.
• Druk niet steeds op de testknop wanneer de lade gevuld is met ijs of water.
- Het overstromen van water of vastzitten van ijs kan voorkomen.
• Wanneer de kom niet geplaatst is zal de ijsmachine niet werken.
•

WAARSCHUWING

•

Stop uw handen niet in de ijsmachine als deze werkt. U kunt u hiermee verwonden.

•

Sla geen ijs(klontjes) gedurende langer dan twee weken op, zij kunnen voor een
storing zorgen als de ijsklontjes samenklonteren.
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ma
het

Bediening
Voorzorgsmaatregelen voor
het gebruik van de
dispenser
(op sommige
modellen)

Om koud water te krijgen
Het water uit de dispenser zal niet ijskoud zijn, maar gewoon koel of koud. Als u kouder
water wilt hebben, pak dan eerst ijs voordat u water pakt.
Indien u problemen heeft om de ijs opslagkom te vervangen
Draai het draaigedeelte in 1/4 cirkel zoals in de afbeelding getoond en druk het naar
achteren.
②
①
OPMERKING


•

De afbeelding is afhankelijk
van het model.

Wanneer de ijsdispenser niet juist werkt
Het is normaal dat de ijsmachine niet juist werkt wanneer er een kleine hoeveelheid ijs in
de opslagkom achterblijft. Geef de ijsmachine ongeveer een dag om voorraad aan te
maken.
Als het ijs tot een klomp samenklontert en de werking van de automatische ijsmachine
belemmert, verwijder dan de opslagkom voor het ijs, haal het ijs uit elkaar, gooi het ijs
dat aan elkaar vast blijft zitten weg en stop de bruikbare ijsstukjes terug in de kom. Het
niet geleidelijk afgeven van ijs is normaal. Omdat ijs vast kan komen te zitten en het
vallen van het ijs kan blokkeren dient u de stortbak van het ijs regelmatig te controleren
en obstakels te verwijderen.
①

②

OPMERKING
•

WAARSCHUWING

De afbeelding is afhankelijk
van het model.

Stop uw hand of ander object nooit in de stortbak van het ijs, aangezien dit delen van
de dispenser kan beschadigen of letsel aan de hand kan veroorzaken.
• Als het ijs een vreemde kleur heeft, stop dan het gebruik van de dispenser en bel het
servicecentrum.
• Raak de schijf  a niet aan want dit kan uw
hand verwonden.
• Stop uw handen nooit in de ijsmachine tijdens
de werking. Dit kan letsel veroorzaken .
• Laat uw kinderen niet aan de ijsdispenser of
aan de opslagkom hangen. Dit kan tot letsel
leiden.
•

NEDERLANDS
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Bediening
Wanneer de
ijsmachine niet
vloeiend werkt

Het ijs klontert aan elkaar
• Wanneer het ijs aan elkaar klontert neemt u de ijsklompen uit de opslagkom, breek het
in kleine stukjes en plaats deze terug in de opslagkom.
• Wanneer de ijsmachine kleine stukjes of aan elkaar geklonterd ijs maakt dient de
watertoevoer wellicht aangepast te worden. Neem contact op met het servicecentrum.
* Als het ijs niet regelmatig gebruikt wordt, kan het aan elkaar gaan klonteren.
Stroomuitval
• Het ijs kan smelten en in het vriescompartiment druppelen. Neem de opslagkom voor
het ijs eruit en gooi al het ijs weg en droog de kom voor hem terug te plaatsen.
Wanneer het apparaat weer aangaat wordt automatisch gemalen ijs geselecteerd.
Het apparaat wordt nieuw geïnstalleerd.
• Het duurt zo'n 12 uur voor een nieuw geïnstalleerde koelkast om ijs te maken in het
vriescompartiment.

LET OP

Wanneer de deur open is zal de ijs- en waterdispenser niet werken.
Als u de deur hard sluit kan dit leiden tot het overlopen van water uit de ijsmachine.
•O
 m het laten vallen van de ijsbak te voorkomen dient u twee handen te gebruiken bij het
verwijderen.
• Om letsel te voorkomen, zorgt u ervoor dat u al het gemorst ijs en water schoonmaakt van
de vloer.
• Voor gebruik dient er gecontroleerd te worden op lekkage.
• Om het laten vallen van de ijsbak te voorkomen dient u twee handen te gebruiken bij het
verwijderen.
• Als er een waterlekkage ontstaat door onjuiste installatie, raadpleeg dan de installateur.
•
•

De andere
functies

Deur open waarschuwing
• Een waarschuwingstoon zal 3 keer iedere 30 seconden te horen zijn als de minibar-deur
langer dan een minuut opengelaten is.
• Neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum wanneer de waarschuwing blijft
doorgaan terwijl de deur gesloten is.

NEDERLANDS

Diagnose (storingsdetectie) functie
• De diagnosefunctie detecteert automatisch het probleem wanneer een storing
gevonden wordt tijdens het gebruik van de koelkast.
• Als er een fout optreedt en geen enkele knop of functie van de koelkast werkt, zet dan
niet de stroom af maar neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum. Eenmaal
uitgeschakeld kan het voor een servicemonteur niet mogelijk zijn om de
diagnosefunctie te gebruiken om de oorzaak van de storing op te sporen.

WAARSCHUWING

•
•

Gebruik alleen de LED-lampen geleverd door de fabrikant of het servicecentrum.
Demonteer of repareer de koelkast niet zelf.
-U
 loopt hierbij het risico op brand, storing en/of persoonlijk letsel. In geval van een
storing neemt u contact op met uw servicecentrum.
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Bediening
Hoe wordt ijs/
koud water
geleverd

Het water wordt gekoeld terwijl het opgeslagen is in de watertank van het
koelcompartiment en vandaar naar de dispenser gestuurd. IJs wordt in de automatische
ijsmachine gemaakt en wordt dan naar de dispenser gestuurd als gemalen ijs of ijsblokjes.
OPMERKING
Het is normaal dat het water in het begin niet erg koud is. Als u kouder water wilt
hebben, voeg dan wat ijs toe aan het glas.

•

WAARSCHUWING

NEDERLANDS

Gooi het eerste ijs (ongeveer 20 stukjes) en het eerste water (ongeveer 7 glazen) weg
dat door het apparaat gaat wanneer de koelkast voor het eerst geïnstalleerd is.
Het eerste ijs en water kan kleine deeltjes of geur van de watertoevoerpijp of de
watertoevoerbox bij zich dragen. Dit zou ook gedaan moeten worden wanneer de koelkast
gedurende een langere tijd niet gebruikt is.
Houd kinderen weg bij de dispenser.
Het is mogelijk dat kinderen de dispenserschakelaar onjuist indrukken of de dispenser
beschadigen door onderdelen kapot te maken. Dit kan hen ook letsel bezorgen.
Zorg er altijd voor dat de stortbak niet geblokkeerd wordt door voedsel.
Als etenswaren voor de ingang van de stortbak van het ijs geplaatst worden kan er geen ijs
afgegeven worden. De stortbak voor het ijs kan bedolven worden onder ijspoeder als er
regelmatig gemalen ijs gebruikt wordt. Verwijder het opeengehoopte ijspoeder.
Sla voor een snelle koeling nooit blikjes drinken of ander voedsel op in de opslagbak
voor ijs.
Dit kan de automatische ijsmachine beschadigen.
Gebruik nooit kristallen glazen of aardewerk om het ijs op te vangen.
Zulke glazen of containers kunnen snel breken.
Vul het glas eerst met ijs voordat u water of andere drank toevoegt.
Water kan spetteren als ijs na de drank toegevoegd wordt.
Raak het gedeelte waar ijs uitkomt nooit met handen of een ander werktuig aan.
Dit gedeelte aanraken kan leiden tot het breken of letsel aan de hand.
Haal het deksel van de ijsmachine nooit weg. Het kan nodig zijn om het ijs in de
ijsopvangbak te verspreiden zodat de bak evenredig gevuld wordt.
Als er ijs opstapelt in de buurt van de ijsmachine kan de ijsmachine denken dat de bak al vol
is en zal dan stoppen met het maken van ijs.
Als het ijs een vreemde kleur heeft, stop dan het gebruik van de dispenser en bel
direct het servicecentrum.
Er kan ijs vastzitten in de stortbak wat tot een storing van de koelkast leidt.
Gebruik nooit smalle of diepe glazen wanneer u de ijsmachine gebruikt
omdat het ijs terug kan lopen in de stortbak wat tot een storing leidt.
Houd het glas op een juiste afstand van waar het ijs uit komt.
Een glas te dicht bij de uitlaat van het ijs kan het ijs hinderen bij het eruit vallen.
Sla geen artikelen op bovenop het apparaat.
-W
 anneer u de deur open- en dichtdoet, kunnen deze artikelen vallen en persoonlijk letsel
veroorzaken en/of schade aan materiaal.
• Stop uw handen niet onder de onderkant van het apparaat.
- Iedere scherpe rand kan persoonlijk letsel veroorzaken.
• Laat de deuren van de koelkast niet open terwijl de koelkast onbewaakt is en laat geen
kinderen in de koelkast.
-E
 r is een risico op het opsluiten van kinderen en serieus persoonlijk letsel door de lage
temperatuur.
• Laat kinderen niet op het deksel van de la stappen. - Het kan breken en een risico op
uitglijden vormen.
•
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Bediening
Slot

Deze knop sluit de andere knoppen

Snelvriezen

•

Sluiten of loslaten wordt herhaald wanneer de
ingedrukt wordt gedurende meer dan
3 seconden.

•

Indien u de slot-knop gebruikt, zal geen enkel
andere knop werken totdat u ze ontgrendelt.

VERGRENDELEN

ONTGRENDELEN

Selecteer deze functie voor het snel invriezen.

Dispenser licht
(op sommige
modellen)

•

 FF  ON  OFF wordt herhaald wanneer u
O
de
knop indrukt.

•

 et pijltje blijft aan nadat deze 4 keer geknipperd
H
heeft bij het selecteren

•

 nelvriezen zal automatisch uitschakelen nadat
S
een vaste tijd verstreken is.

Aan

Uit

Aan

Uit

Deze knop zet het licht van de dispenser
aan en uit.
•

Staat van het filter
(filter
vervangingscyclus)
display-functie
(op sommige
modellen)

De functie dispenser licht wordt AAN of UIT
gezet door het indrukken van de knop

.

 r is een indicatorlampje voor vervanging van het waterfilter op de
E
dispenser.
• Het waterfilter moet iedere zes maanden vervangen worden.
• Het licht van het filter gaat branden als een
herinnering om het filter te vervangen.
• Na het vervangen van het filter houdt u de
knop
gedurende meer dan 3 seconden
in om de indicator te resetten.
•

NEDERLANDS

Staat van de
watertank (op
sommige
modellen)

vo
d
m
kin

 et volgende icoon geeft de conditie van de watertank op een niet-sanitair model
H
aan.
• Wanneer de watertank juist geïnstalleerd is zal het
indicatielampje gaan branden. Anders zal het
lampje niet gaan branden.
• Deze knop heeft geen functie.
verbonden uit elkaar
*A
 lle iconen zullen na 20 seconden uitgaan om
energie te besparen als de situatie gewijzigd is.
•
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Bediening

Minibar (Slechts van toepassing op sommige modellen)
Hoe te
gebruiken

Open de deur van de minibar.
• U kunt bij de minibar zonder de koelkastdeur te openen, en
dus elektriciteit te besparen.
• De lamp in het koelcompartiment gaat aan wanneer de
minibar geopend wordt, waardoor het gemakkelijk wordt om
de inhoud te onderscheiden.

ENN

Gebruik de
deur van de
minibar als een
plateau

 ebruik de deur van de minibar nooit als een snijplank en
G
zorg ervoor dat u de deur niet beschadigd met scherpe
voorwerpen.
• Rust of druk nooit op de geopende deur van de minibar.
•

Verwijder het
deksel aan de
binnenkant van
de minibar niet.

 e minibar kan niet juist functioneren zonder het deksel.
D
Is alleen van toepassing op modellen met een deksel aan
de binnenkant van de minibar.

•

 e deur van de minibar zal niet alleen beschadigen, maar
D
kinderen kunnen verwond raken.

NEDERLANDS

Plaats nooit
zware
voorwerpen op
de deur van de
minibar en laat
kinderen er niet
op hangen of
zitten.

•

aar
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Bediening

Plank
Hoe te
gebruiken

U kunt een bijgerecht of gekoeld voedsel op de plank
zetten met voldoende ruimte tussen de containers.

Hoe te
demonteren

Ve

1. H
 oud de achterkant van de plank licht omhoog en
trek het naar voren.

luch

2. T
 il de plank licht omhoog nadat u het tot
halverwege uitgetrokken heeft.

3. T
 erwijl u de plank vasthoudt kantelt u de plank en
trekt hem eruit.

Zuivelhoek
Hoe te gebruiken

U kunt zuivel opslaan zoals boter, kaas, enz.

v
Hoe te
demonteren

Houd het bakje met beide handen vast en terug het eruit
door het op te tillen (1).

NEDERLANDS

 Als u de koelkastdeur sluit met de zuivelhoek open
kan het zijn dat de deur van de koelkast niet juist sluit.
Daarom moet u voorzichtig zijn.

Wijnhouder (Slechts van toepassing
op sommige modellen)
Flessen kunnen zijdelings opgeslagen worden
met dit wijnrek.
21
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Bediening

Luchtverfrisser (Slechts van toepassing op sommige
modellen)
Dit systeem absorbeert sterke geuren op
efficiënte wijze door een optische
katalysator te gebruiken.
Dit systeem heeft geen effect op
opgeslagen voedsel.

Verse luchtfilter

Hoe het
luchtverfrissende
systeem te
gebruiken

•

•

Luchtverfrissend
systeem
Groentecompartiment
Opti Temp (Optioneel)/
Verscompartiment
(Optioneel)

De luchtverfrisser bevindt zich achter het groentecompartiment. Het kan verwijderd
worden om van tijd tot tijd met warm zeepwater schoongemaakt te worden.
Gebruik gesloten containers om scherp ruikend voedsel te bewaren. Geurtjes worden
eenvoudig opgenomen door ander voedsel in het compartiment.

Vriescompartiment (Slechts van toepassing op
sommige modellen)
Als een grote hoeveelheid voedsel in het vriescompartiment
geplaatst moet worden:
De middelste lade van het vriescompartiment dient uit het apparaat
gehaald te worden en het voedsel dient direct op de draadplaat
gestapeld te worden.
Het vriescompartiment heeft draadplaten om te zorgen voor een
maximale capaciteit van voedselopslag.
De lade wordt geleverd om gemakkelijk waterig vlees of halfvloeibaar voedsel op te slaan.

NEDERLANDS

Als er al voedsel in het compartiment is, stel het vriezen dan in op
het koudst (afhankelijk van het type: -23/-24°C) en druk enkele uren
voor het plaatsen van vers voedsel in het vriescompartiment op de
"Express frz"-knop om de maximale capaciteit te benutten, 4 uur
is een geschikte regel.

Max
vriescapaciteit
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Bediening

Eierhouder (Afhankelijk van
het model)
OPMERKING
•
•

Gebruik de eierhouder nooit als een ijsopslagbak. Daardoor kan het breken.
Bewaar de eierhouder nooit in het vriescompartiment of verscompartiment.

Deurrek gebruiken (Slechts van toepassing op
sommige modellen)
Als de ijsmachine niet gebruikt wordt is er meer ruimte beschikbaar voor voedsel.
•

Demonteer en maak de automatische ijsmachine leeg.

•

Zet de ijsmachine uit ().

•

Monteer het deurrek met zorg.

•

 oer () in het onderste
V
gat () in.

•

 ewaar voedsel op een
B
manier waarop ze er
niet uit kunnen vallen bij
het openen van de deur.

1

2
3

Vries/Koel deurrek
Hoe te
gebruiken

U kunt kleine verpakkingen bevroren voedsel (Freezer basket), kleine verpakkingen
gekoeld voedsel en drank (Fridge basket) zoals melk, bier, enz. Maar bewaar hier geen
ijs of voedsel voor een langere periode (Freezer basket) enz.

NEDERLANDS

Hoe te
demonteren

Houd de mand met beide handen vast en til het lichtjes op
aan de voorkant en trek het eruit.

Hoe weer in
elkaar te zetten

Houd de mand met beide handen vast en zet
hem per kant op de juiste plaats en druk het
erin.

Twee sterren sectie
(Slechts van toepassing op sommige modellen)
Freezer basket
(twee sterren
sectie)

•
•

T
 wee sterren betekent dat de temperatuur in deze sectie tussen de -12°C~ -18°C is.
Ingevroren voedsel voor korte termijn opslag.
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Bediening

Geen sanitair IJs & Water
(Slechts van toepassing op sommige modellen)
U kunt het water in de watertank of algemene waterflessen gebruiken
om de 2
1
Automatisch IJsmachine-functie en Waterdispenser-functie
te gebruiken2zonder de
1
waterpijp aan de koelkast aan te sluiten.
2

De andere
functies

1

Draai de veiligheidsschakelaar op de positie
“OPEN” zoals getoond in . Naast het losdraaien
van de watertank trekt u aan de dop van de
watertank  om de watertank los te maken.

2

1

Om de watertank te vullen tilt u de klemmen aan beide
kanten op om het deksel van de watertank te openen en de
tank te vullen. Schenk water in tot aan de gemarkeerde lijn
(3ℓ of 2,1ℓ <afhankelijk van het type>). Wanneer de tank vol
is sluit u het deksel van de tank weer en sluit de klemmen
aan beide kanten.
Pas de bovenkant van de watertank aan en lijn de
pomppijp met het midden uit, waarbij u de tank
stevig vastdrukt, zoals getoond in . Draai de
veiligheidsschakelaar naar de positie “CLOSE” .
Het gebruiken
van de
waterfles

3

4

3

4

3

4

3

Het gebruiken van de waterfles.
U kunt de dop aansluiten op de algemene waterfles om de
waterfles te gebruiken in plaats van de meegeleverde
watertank. Draai de dop van de watertank in de richting
Open om hem te openen. Open de waterfles en sluit de
dop aan. Alleen waterflessen van 1,5 ~2,0ℓ (35cm) kunnen
gebruikt worden en er zijn enkele flessen die niet passen.

4
Close

Open

Close

OPMERKING
Z
 org ervoor dat u bij het in en uit elkaar zetten van de watertank geen overmatige kracht
gebruikt, aangezien dit de watertank kan beschadigen.
• Als er geen water in de watertank zit zult u de functies Auto Ice Maker en Water Dispenser
niet kunnen gebruiken..
• Het gebruik van andere vloeistoffen dan water kan problemen opleveren voor de pomp.
• Wanneer het water in de watertank op een laag niveau staat, kunnen de gemaakte ijsblokjes
kleiner worden.
• Het is een goed idee om de watertank voor het eerste gebruik goed schoon te maken
voordat u hem met water vult en hem op de juiste positie plaatst.
• Het gebruik van de Dispenser en de IJsmachine is hetzelfde als bij andere gangbare
modellen met dispenser.
• Wanneer u een waterfles gebruikt in plaats van de watertank, kunt u het beste de watertank
niet weggooien.
• Laat kinderen de watertank niet gebruiken of vasthouden, zeker niet met één hand, omdat
deze zwaar kan worden.
• Het kan zijn dat u de pomp zo'n 9~10 keer per dag hoort.
• Als u de waterkom verwijdert, kunt u de opslagruimte breder gebruiken.
(Maar u zult de dispenser en automatische ijsmachine niet kunnen gebruiken.)
•

NEDERLANDS
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Voorstel voor voedselopslag

Locatie van voedsel

(Raadpleeg de identificatie van onderdelen)

Wijnhouder:

Bewaren van wijn.

Snack-lade

Bewaren van klein formaat etenswaren zoals brood,
snacks, enz.

Plank van het
vriescompartiment

Bewaar diverse bevroren etenswaren zoals vlees, vis,
ijs, bevroren snacks, enz.

Deurrek van het
vriescompartiment

•
•

Bewaren van klein verpakt bevroren voedsel.

De temperatuur zal waarschijnlijk hoger worden als de
deur geopend wordt. Bewaar hier dan ook geen
etenswaren voor langere tijd, zoals ijs enz.

Lade van het
vriescompartiment

Bewaar vlees, vis, kip, en nadat het in folie gewikkeld
is.

Melkproductenhoek

Droog bewaren.

Eierhouder

Bewaren van melkproducten zoals boter, kaas, enz.

Minibar

Plaats deze eierhouder op de juiste plaats.

NEDERLANDS

Refrigerator
compartment
shelf

Store foods of frequent use such as beverage,etc..

Plank van het
koelcompartiment

Bewaar hier bijgerechten of ander etenswaren op een
juiste afstand.

Groentelade

Bewaar groenten en fruit.

Conversiehoek
van
groentelade/
vleeslade

Bewaar groenten, fruit, te ontdooien vlees, rauwe vis,
enz.... waarbij u de conversieschakelaar aanzet indien
gewenst. Zorg ervoor dat u de stand van de
conversieschakelaar controleert voordat u etenswaren
bewaart.
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Voorstel voor voedselopslag

Voorstel voor voedselopslag

LET OP

 ewaar verse etenswaren in het koelcompartiment. Hoe etenswaren bevroren en ontdooid
B
worden is zeer belangrijk bij het behouden van hun versheid en smaak.
• Bewaar etenswaren dat bij lage temperaturen snel slecht wordt, zoals bananen, ananas en
meloenen, niet in de koelkast.
• Laat warme etenswaren eerst afkoelen voor deze in de koelkast te plaatsen. Wanneer u
warme etenswaren in de koelkast plaatst, kan ander voedsel bederven en dit kan tot hoge
elektriciteitsrekeningen leiden.
• Wanneer u etenswaren bewaart, verpak ze dan in vershoudfolie of in een potje met deksel.
Zo vermijdt u dat de etenswaren uitdrogen en tegelijkertijd behouden ze hun smaak en
voedingswaarde.
• Plaats geen etenswaren voor de ventilatieopeningen. Makkelijke circulatie van koude lucht
zorgt ervoor dat de temperatuur van de koelkast gelijk blijft.
• Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de deur komt er warme lucht in de koelkast
waardoor de temperatuur stijgt.
• Houd nooit te veel etenswaren in het deurrek omdat dit tegen de planken in de koelkast kan
duwen zodat de deur niet volledig dicht kan.
• Plaats geen voorwerpen gevuld met water op de koelkast. - Indien dit morst is er een kans op
brand of een elektrische schok.
• Overvul de koelkast niet met etenswaren. - Wanneer u de deur opendoet, kan er een
voorwerp uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.
• Plaats geen voorwerpen gevuld met water op de koelkast. - Indien dit morst is er een kans op
brand of een elektrische schok.
• Plaats geen brandende kaars in de koelkast om vieze geurtjes te verwijderen. - Dit kan een
elektrische schok of brand veroorzaken.
• Flessen dienen dicht op elkaar te worden bewaard zodat ze er niet uit kunnen vallen.
•

Vriescompartiment

 laats geen glazen flessen in het vriescompartiment - deze kunnen breken wanneer ze
P
bevroren zijn.
• Vries geen voedingswaren opnieuw in nadat ze ontdooid zijn geweest. Dit leidt tot een
verlies aan smaak en voedingswaarden.
• Houd de maximale bewaartijd en de houdbaarheidsdatum van bevroren goederen in de
gaten.
• Wanneer u vervroren etenswaren zoals ijs voor een lange periode wilt bewaren, plaats het
dan op een plank in het vriescompartiment en niet in het deurrek.
• Raak geen koude voeding of containers aan - met name metalen containers - met natte
handen of plaats geen glazen producten in het vriescompartiment.
- U kunt hier koude ... van krijgen en glazen containers kunnen breken wanneer ze bevroren
zijn, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
•

LET OP

 ermijd het plaatsen van sauzen op de bovenste planken in de koelkast wat kan bevriezen bij
V
direct contact met koude lucht.
• Etenswaren moeten steeds gewassen zijn voordat u ze in de koelkast plaatst. Groenten en
fruit moeten gewassen en afgedroogd worden, ingepakte etenswaren moeten
schoongemaakt worden om te voorkomen dat andere etenswaren slecht zouden worden.
• Wanneer u eieren in de eierhouder of doos bewaart, zorg er dan voor dat ze vers zijn en
plaats ze altijd rechtop wat ze langer vers houdt.
•

LET OP

NEDERLANDS

Koelcompartiment

OPMERKING
•

Als de koelkast in een warme en vochtige plaats staat open de deur dan regelmatig of
bewaar veel groenten waar dauw op gevormd wordt. Dit heeft geen effect op de
werking of prestatie. Verwijder de dauw met een absorberende droge doek.
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Algemene informatie
Vakantietijd

Gedurende middellange vakanties, laat u de koelkast het best in werking. Plaats
invriesbare etenswaren voor langere tijd in de diepvries. Als u van plan bent de koelkast
niet te gebruiken, verwijder dan al het voedsel, trek de stekker uit het stopcontact,
maak de binnenkant grondig schoon en laat iedere deur OPEN om de vorming van
geurtjes te voorkomen. En als u geen water- of ijsdispenser gebruikt, sluit dan de
waterkraan. - Anders kan er waterlekkage optreden.
De meeste gevallen van stroomuitval die in een uur of twee opgelost worden hebben
geen invloed op de temperatuur van uw koelkast. U dient echter het aantal keer dat u
de deur opent tijdens een stroomuitval te minimaliseren.
Als het product uitgerust is met een LED-lamp haal dan het kapje van de lamp en de
LED niet zelf uit elkaar. - Neem hiervoor contact op met uw servicecentrum.

Stroomuitval

Indien u verhuist

Verwijder of bevestig alle loszittende onderdelen binnen in de koelkast. Om
beschadiging van de nivelleerschroeven te voorkomen, draait u ze volledig in de
onderkant van de koelkast.
De achterkant aan de buitenkant van de koelkast kan soms warm worden, zeker net na
plaatsing. Raak hierdoor niet gealarmeerd. Dit is de anti-condensatieleiding, die door de
koelkast pompt om het 'zweten' van de buitenkant van de koelkast te voorkomen.

Anticondensatieleiding

Het begrijpen
van de geluiden
die u kunt horen

Het is mogelijk dat uw nieuwe koelkast geluiden maakt die uw oude niet maakte.
Omdat de geluiden nieuw zijn voor u kunt u hierdoor gealarmeerd raken. De meeste
van de nieuwe geluiden zijn normaal. Harde oppervlakten, zoals de vloer, muren en
kasten kunnen geluiden harder laten lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Hieronder
wordt beschreven welke geluiden er optreden en wat ze veroorzaken:

NEDERLANDS

•

 e ontdooi-timer zal klikken wanneer de automatische ontdooicyclus begint en eindigt.
D
De thermostaat bediening (of koelkast bediening, afhankelijk van het model) zal ook
klikken wanneer de cyclus start of eindigt.

•

 atelgeluiden kunnen komen van het stromen van het koelvloeistof, de waterleiding of
R
van voorwerpen die bovenop de koelkast bewaard worden.

•

 w koelkast is ontworpen om efficiënter te draaien om uw etenswaren op de
U
gewenste temperatuur te houden. De hoge efficiencycompressor kan ervoor zorgen
dat uw nieuwe koelkast langer loopt dan uw oude, en u kunt een pulserend of hoge
tonen geluid horen.

•

 et kan zijn dat u de motor van de verdampingsventilator hoort draaien die de lucht
H
door de koel- en vriescompartimenten blaast.

•

 ls iedere cyclus eindigt kunt u een gorgelend geluid horen door het stromen van de
A
koelvloeistof door uw koelkast.

•

 et samentrekken veroorzaakt een ploppend geluid net zo als de uitzetting van de
H
binnenwanden.

•

 et druppen van water op het ontdooiingselement tijdens de ontdooiingscyclus kan
H
een sissend geluid veroorzaken.

•

U kunt de lucht over de condensator horen blazen door de condensatieventilator.

•

U kunt water in de afvoer horen lopen tijdens de ontdooiingscyclus.
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Verzorging en onderhoud

Suggestie voor energiebesparing
•

Laat de deur niet te lang openstaan, sluit hem zo snel mogelijk.

•

 et bewaren van te veel etenswaren wordt niet aanbevolen. Zorg voor voldoende
H
ruimte om de luchtcirculatie te bevorderen.

•

 et de temperatuur van de koelkast niet lager dan nodig. Plaats geen etenswaren in de
Z
buurt van de temperatuursensoren. Houd tenminste een afstand van 5mm van de
sensoren aan.

•

 aat warme etenswaren eerst afkoelen voor ze in de koelkast te plaatsen. Wanneer u
L
warme etenswaren in de koelkast plaatst, kan ander voedsel bederven en tot hoge
elektriciteitsrekeningen leiden.

•

 lokker de ventilatieopeningen niet. Vloeiende circulatie van koude lucht zorgt voor het
B
behoud van de juiste temperatuur.

•

Open de deur niet te vaak. Bij het openen van de deur komt er warme lucht in de
koelkast en dat veroorzaakt het stijgen van de temperatuur.

•

 e configuratie van planken, bakjes en laden geleverd door de fabrikant is het meest
D
efficiënt op het gebied van energiebesparing.

Schoonmaken
Het is belangrijk om uw koelkast schoon te houden om ongewenste geurtjes te
voorkomen. Wanneer u morst, maak het dan onmiddellijk schoon, aangezien dit kan
verzuren en plekken kan maken op kunststof oppervlakten.
Buitenkant

Gebruik een lauwe oplossing van zachte zeep of afwasmiddel om uw koelkast schoon te
maken. Gebruik een schone, vochtige doek en droog daarna af.

Binnenkant

Regelmatige schoonmaak wordt aanbevolen. Was alle compartimenten met een sodaoplossing of een mild schoonmaakmiddel en warm water. Spoel en droog na.

Na het
schoonmaken

Controleer dat de stroomkabel niet beschadigd is, de stekker niet oververhit of dat de
stekker goed in het stopcontact gestoken is.
Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u in de buurt van elektrische uitrusting
schoonmaakt (lampen, schakelaars, bedieningen, enz.). Wrijf overtollig vocht op met een
spons of doek om te voorkomen dat er water of vocht in de elektrische onderdelen
terecht komt en zo een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik nooit metalen
schuursponsen, borstels, ruwe schuursponsen, sterke alkaline-oplossingen, ontvlambare
of giftige schoonmaakvloeistoffen op een oppervlak. Raak geen bevroren oppervlakten
aan met natte of vochtige handen, omdat het vochtige voorwerp aan extreem koude
oppervlakten vast kan plakken.

LET OP

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

 puit niet direct water binnen of buiten de koelkast. - Er is een risico op brand of een
S
elektrische schok.
• Spuit geen schoonmaakmiddelen direct op het display. - Opgedrukte letters op het
display kunnen eraf vallen.
• Verwijder iedere vreemde stof of stof van de stekkerpinnen. Maar gebruik geen
natte of vochtige doek bij het schoonmaken van de stekker om stof te verwijderen.
- Anders is er een risico op brand of een elektrische schok.
•
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Het reinigen van de waterkoeler en het waterreservoir
(Slechts van toepassing op sommige modellen)
Frequentie van reiniging: elke 2 maanden of wanneer het nodig is.
Werkwijze:
1. Laat voor het reinigen het water uit het waterreservoir weglopen.
2. M
 eng 0,5ℓ water met de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel voor de waterkoeler (en
giet het mengsel in het waterreservoir). Gebruik geen agressieve chemische
producten.
3. T
 ap 1 kop van de oplossing en laat de rest in de waterkoeler zitten gedurende de tijd
die is aangegeven op het etiket van het reinigingsmiddel. Drink geen water uit de
waterkoeler tijdens het reinigingsproces!
4. Tap de rest van de oplossing tot het reservoir leeg is.
5. R
 einig het waterreservoir met een zachte spons en spoel het met kraanwater.
6. V
 ul het waterreservoir met schoon water. Tap 3 koppen water na elkaar met
tussenpozen van 20 seconden. Vul het waterreservoir met kokend water en tap één
kop.
7. C
 ontroleer de smaak van het water. Herhaal als de smaak is aangetast stap 6 totdat
het water niet meer verdacht smaakt.
We raden aan het water NIET langer dan 2 dagen in het reservoir te laten staan.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Bezinksel te zien
in het
waterreservoir

Type watertoevoer of waterkoeler dat
moetworden gereinigd.

Reinig het waterreservoir. Kook het wateraltijd
voordat u het reservoir ermee vult.

Oplossing

Vieze geur en
smaak van het
water

Water is gedurende lange periode niet
getapt.

Laat het oude water weglopen. Reinig het
waterreservoir. Vul het waterreservoir met
schoon water.

NEDERLANDS
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Slimme diagnose

Model: GSL54*****, GSP54*****
GWL31****, GWP31****

Indien u problemen ondervindt met uw koelkast bestaat de mogelijkheid de gegevens
via uw telefoon door te geven aan het LG servicecentrum. Dit geeft u de mogelijkheid
om direct met onze getrainde specialisten te spreken. De specialist neemt de
doorgegeven gegevens van uw machine op en gebruikt deze om het probleem te
analyseren, waardoor een snelle en effectieve diagnose gesteld kan worden.
Als u problemen ondervindt met uw koelkast kunt u bellen met het LG servicecentrum.
Gebruik de Slimme diagnose-functie alleen wanneer u hiervoor opdracht krijgt door het
LG servicecentrum. De geluiden van doorgeven van de gegevens die u hoort zijn
normaal en gelijk aan de faxmachine.
Slimme diagnose kan alleen geactiveerd worden als uw koelkast aangesloten is op de
stroom. Als u koelkast niet aan gaat gebruik dan Slimme diagnose om het probleem op
te lossen.
Het gebruik van
Smart
Diagnosis

Eerst belt u het LG servicecentrum. Gebruik de Smart Diagnosis-functie alleen wanneer
u hiervoor opdracht krijgt door het LG servicecentrum.
1. Blokkeer het display. Om het display te blokkeren houdt u de Lock-knop
gedurende drie seconden ingedrukt. (Als het display langer dan 5 minuten
geblokkeerd is moet u het slot deactiveren en dan opnieuw activeren.)
2. Open de rechter koelkastdeur.
3. Houdt het spreekgedeelte van uw telefoon voor de
luidspreker die bij de rechterscharnier van de koelkastdeur zit
wanneer u hiervoor opdracht krijgt van het callcenter.

d

4. Houdt de Freezer Temperature-knop gedurende 3 seconden ingedrukt
terwijl u de telefoon bij de luidspreker houdt.
5. Nadat u drie pieptonen heeft gehoord, laat u de Freezer Temperatureknop weer los.

NEDERLANDS

6. Houdt de telefoon daar totdat het doorgeven van de tonen beëindigd is. Dit duurt
zo’n 3 seconden en de tijd wordt afgeteld op het scherm. Als het aftellen klaar is en
de tonen gestopt zijn gaat u door met het gesprek met de specialist, die u verder kan
assisteren middels de voor analyse doorgegeven gegevens.
OPMERKING
•

Verplaats de telefoon niet tijdens het doorgeven voor het beste resultaat.

•

Als het callcenter de tonen niet goed of onjuist doorkrijgt, kan het zijn dat u gevraagd
wordt het proces nogmaals uit te voeren.

•

De kwaliteit van het telefoontje verschilt per regio en kan de functie beïnvloeden.

•

Gebruik de vast telefoon voor een betere communicatieprestatie wat een betere service
tot resultaat heeft.

•

S
 lechte belkwaliteit kan resulteren in een slechte doorgave van de gegevens vanaf uw
telefoon aan de machine, wat ertoe kan leiden dat Smart Diagnosis niet juist functioneert.
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Probleemoplossing
Bekijk deze lijst voordat u voor service belt. Dat kan u zowel tijd als kosten besparen.
Deze lijst bevat veel voorkomende problemen die niets te maken hebben met slecht
vakmanschap of materialen in dit apparaat.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Het lopen van de
koelkast
De koelkastcompressor loopt
niet.

De koelkastcompressor loopt
te vaak of te lang.

Oplossing

Te

D

NEDERLANDS

De koelkastbediening staat uit.

Stel de koelkastbediening in. Zie hiervoor de
instelling van de bedieningen.

te
k

De koelkast staat in de
ontdooiingscyclus.

Dit is normaal voor een koelkast die volledig
automatisch ontdooit. De ontdooiingscyclus
loopt periodiek.

D

De stekker zit niet in het stopcontact.

Zorg ervoor dat de stekker stevig in het
stopcontact zit.

Stroomonderbreking. Controleer de
lampen.

Bel uw elektriciteitsleverancier.

E

De koelkast is groter dan de vorige die
u bezat.

Dit is normaal. Grotere, efficiëntere apparaten
lopen langer in deze omstandigheden.

V
d

De kamer of het weer buiten is heet.

Het is normaal voor een koelkast om in deze
omstandigheden harder te werken.

De koelkast is recentelijk een bepaalde
periode uitgeschakeld geweest.

Het duurt een paar uur voordat de koelkast
volledig afgekoeld is.

Grote hoeveelheden warm of heet
voedsel zijn onlangs in de koelkast
geplaatst.

Warm voedsel zorgt ervoor dat de koelkast
langer loopt totdat de gewenste temperatuur
bereikt is.

Deuren zijn te vaak of te lang geopend.

Warme lucht die in de koelkast komt zorgt
ervoor dat hij langer loopt. Open de deur minder
vaak.

De deur van de koelkast of vriezer
staat licht open.

Zorg ervoor dat de koelkast genivelleerd staat.
Het is normaal voor een koelkast om licht
achterover te staan. Zorg ervoor dat voedsel en
containers de deur niet blokkeren. Ze de
probleemsectie OPENEN/SLUITEN van de
deuren.

De koelkastbediening staat te koud
ingesteld.

Stel de koelkastbediening warmer in totdat de
temperatuur van de koelkast op het juiste
niveau is.

De aansluiting van de koelkast of
vriezer is vies, versleten, gescheurd of
slecht aangesloten.

Maak de aansluiting schoon of vervang hem.
Lekken in de sluitring van de deur kunnen
ervoor zorgen dat de koelkast langer loopt om
de gewenste temperatuur te handhaven.

De thermostaat houdt de koelkast op
een constante temperatuur.

Dit is normaal. De koelkast gaat aan en uit om
de temperatuur constant te houden.
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Probleem

Mogelijke oorzaak
De thermostaat houdt de koelkast op
een constante temperatuur.

Stel de koelkastbediening in.
Zie hiervoor de instelling van de bedieningen.

De temperatuur in
de vriezer is te
koud maar de
temperatuur in de
koelkast is goed.

De vriezerbediening staat te koud
ingesteld.

Stel de vriezerbediening warmer in totdat de
temperatuur van de koelkast op het juiste niveau
is.

De temperatuur in
de koelkast is te
koud maar de
temperatuur in de
vriezer is goed.

De koelkastbediening staat te koud
ingesteld.

Stel de koelkastbediening warmer in totdat de
temperatuur van de koelkast op het juiste niveau
is.

Etenswaren in de
laden bevriest.

De koelkastbediening staat te koud
ingesteld.

Zie de bovenstaande oplossing.

Vlees bewaard in
de lade voor vers
vlees bevriest.

Vlees dient bewaard te worden op een
temperatuur net onder het vriespunt van
water (32°F, 0°C) voor de maximale
verse houdbaarheid.

Het is normaal dat er ijskristallen gevormd worden
door het vochtigheidsgehalte van het vlees.

De vriezerbediening staat te warm
ingesteld.

Stel de koelkastbediening kouder in totdat de
temperatuur van de koelkast op het juiste niveau
is.

De koelkastbediening staat te warm
ingesteld. De koelkastbediening heeft
invloed op de temperatuur van de
vriezer.

Stel de koelkastbediening kouder in totdat de
temperatuur van de koelkast op het juiste niveau
is.

Deuren zijn te vaak of te lang geopend.

Warme lucht komt de koelkast/vriezer binnen als
de deuren openstaan. Open de deur minder vaak.

De deur staat licht open.

Sluit de deur volledig.

Grote hoeveelheden warm of heet
voedsel zijn onlangs in de koelkast
geplaatst.

Wacht totdat de koelkast of vriezer de kans heeft
om de geselecteerde temperatuur te bereiken.

De koelkast is recentelijk een bepaalde
periode uitgeschakeld geweest.

Een koelkast heeft enkele uren nodig om volledig
af te koelen. Plaats geen etenswaren in de
koelkast totdat de ingestelde temperatuur bereikt
is, of aanzienlijk afgekoeld is.

De koelkastbediening staat te warm
ingesteld.

Stel de koelkastbediening kouder in.

Temperaturen zijn
te koud

Temperaturen zijn
te warm
De temperaturen in
de koelkast of
vriezer zijn te
warm.

der

en

e

m

De temperatuur in
de koelkast is te
warm maar de
temperatuur in de
vriezer is goed.

NEDERLANDS

.

m

Oplossing

De koelkastcompressor loopt
niet
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Hardere geluiden
wanneer de
koelkast aan
staat.

De hedendaagse koelkasten hebben
een grotere bewaarcapaciteit en
behouden een gelijkere temperatuur.

Het is normaal dat het geluidsniveau hoger is.

Hardere geluiden
wanneer de
compressor aan
gaat.

De koelkast werkt op een hogere
druk tijdens het starten van de AANcyclus.

Dit is normaal. Het geluidsniveau zal
verminderen wanneer de koelkast blijft lopen.

De vloer is oneven of zwak. De
koelkast wiebelt op de vloer wanneer
hij bewogen wordt.

Zorg ervoor dat de vloer even en stevig is en
de koelkast goed kan ondersteunen.

De koelkastbediening staat te koud
ingesteld.

Zie de bovenstaande oplossing.

Voorwerpen bovenop de koelkast
vibreren.

Verwijder de voorwerpen.

Borden vibreren op de planken in de
koelkast.

Het is normaal dat borden licht vibreren.
Verplaats de borden iets. Zorg ervoor dat de
koelkast even en stevig staat. Het is normaal
voor een koelkast om licht achterover te staan.

De koelkast raakt de muur of kasten.

Verplaats de koelkast zodat deze de muur of
kasten niet raakt.

Het weer is heet en vochtig wat het
niveau van ijsopbouw en intern
zweten verhoogt.

Dit is normaal.

De deur staat licht open.

Ze de probleemsectie openen/sluiten van de
deuren.

De deur is te vaak of te lang geopend.

Open de deur minder vaak.

Het weer is vochtig.

Dit is normaal in vochtig weer. Wanneer de
vochtigheid daalt zou het vocht moeten
verdwijnen.

De deur staat licht open waardoor
koude lucht van binnen de koelkast
samenkomt met de warme lucht van
buiten.

Sluit de deur deze keer volledig.

Geluiden

Vibreren of
ratelend geluid.

De

Water/
vochtigheid/ijs in
de koelkast
Vochtigheid hoopt
zich op aan de
binnenwanden
van de koelkast.

De
mo

NEDERLANDS

Water/
vochtigheid/ijs
buiten de koelkast
Vocht vormt zich
aan de buitenkant
van de koelkast of
tussen de deuren.
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Verzorging en onderhoud
Probleem

Mogelijke oorzaak

Geurtjes in de
koelkast

n.

n

De binnenkant moet schoongemaakt
worden.

Maak de binnenkant schoon met een spons,
warm water en soda.

Er staat voedsel met een sterke geur
in de koelkast.

Bedek het voedsel volledig.

Sommige containers en folie
produceren geurtjes.

Gebruik een andere container of merk folie.

Verpakking van voedsel houdt de
deuren open.

Verwijder de verpakking die de deur
tegenhoudt.

De deur werd te hard gesloten
waardoor hij weer licht open is gaan
staan.

Sluiten beide deuren zachtjes.

De koelkast staat niet genivelleerd.
Hij wiebelt op de vloer wanneer hij
bewogen wordt.

Pas de hoogte aan met de aanpassingsschroef.

De vloer is oneven of zwak. De
koelkast wiebelt op de vloer wanneer
hij bewogen wordt.

Zorg ervoor dat de vloer even is en de koelkast
goed kan ondersteunen. Neem contact op met
de meubelmaker om een afnemende of
oneven vloer te corrigeren. Het is normaal voor
een koelkast om licht achterover te staan.

De koelkast raakt de muur of kasten.

Verplaats de koelkast.

Het voedsel raakt de plank boven de
lade aan.

Bewaar minder voedsel in de lade.

De rails van de lade is vies.

Maak de lade en de rails schoon.

De ijsopslagbak is vol.

Wanneer de eerste voorraad ijs in de bak valt
moet de dispenser werken.

De temperatuur van de vriezer staat
te warm ingesteld.

Zet de vriezerbediening hoger zodat er
ijsklontjes gemaakt worden. Wanneer de
eerste voorraad ijs is gemaakt, moet de
dispenser werken.

De waterkraan staat niet open.

Open de waterkraan en geef voldoende tijd om
ijs te maken. Wanneer ijs gemaakt is zou de
dispenser moeten werken.

De deur van de koelkast of vriezer is
niet dicht.

Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.

Openen/sluiten
van deuren/laden.
Deur(en) wil(len)
niet sluiten.

l
an.

e

Oplossing

De laden kunnen
moeilijk bewogen
worden.

Dispenser

NEDERLANDS

De dispenser
geeft geen ijs.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De dispenser
geeft geen ijs.

Het ijs is gesmolten en bevroren
rondom de boor door onregelmatig
gebruik, temperatuurfluctuaties en/of
stroomonderbrekingen.

Verwijder de ijsopslagbak en dooibak en de
inhoud. Maak de bak schoon en droog en plaats
hem terug in de juiste positie. Wanneer nieuw
ijs gemaakt is zou de dispenser moeten werken.

De ijsdispenser
is geblokkeerd.

IJsklontjes zitten geblokkeerd tussen
de ijsmachine-arm en de achterkant
van de bak.

Verwijder de ijsklontjes die de dispenser
blokkeren.

IJsklontjes zijn aan elkaar bevroren.

Alleen ijsklontjes gemaakt door de ijsmachine
dienen gebruikt te worden in de dispenser.

IJsklontjes die gekocht zijn of op een
andere manier gemaakt zijn werden in
de dispenser gebruikt.

Gebruik een andere container of merk folie.

De waterkraan staat niet open. Zie het
probleem "ijsmachine maakt geen ijs."

Open de waterkraan.

De deur van de koelkast of vriezer is
niet dicht.

Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.

Het water heeft te lang in de
watertank gezeten.

Haal 7 glazen water uit de dispenser en gooi ze
weg om de voorraad te verfrissen. Haal
nogmaals 7 glazen water uit de dispenser en
gooi ze weg om de tank door te spoelen.

Het apparaat is niet juist aangesloten
op de koude waterleiding.

Sluit het apparaat op dezelfde koude
waterleiding aan als de keukenkraan.

De dispenser
geeft geen water.

Het water heeft
een vreemde
smaak en/of
geur.

Geluid van vallen
ijs

Dit geluid is normaal wanneer er automatisch ijs gemaakt wordt dat in de ijsopvangbak
valt. Het volume kan variëren afhankelijk van de plaats van de koelkast.

Geluid van de
watertoevoer

Dit geluid wordt normaal gemaakt wanneer de ijsmachine gevoed wordt met water
nadat het automatisch gemaakte ijs gevallen is.

NEDERLANDS

Het display toont
het woord OFF
(Na 20 seconden
verdwijnt het
woord OFF maar
staat de koelkast
nog steeds in de
DEMO MODUS).

De koelkast staat in de Demo(Demonstratie) Modus. De Demonstratiemodus schakelt
het koelingssysteem uit, alleen het lichtsysteem en het display werken op de normale
manier. Om de Demo-modus uit te schakelen opent u de deur en houdt u de Fridgeknop naar beneden terwijl u de EXPRESS F-kop 3 keer indrukt. Na het deactiveren van
de Demo-modus zullen de eerder ingestelde waarden verschijnen.

Andere

Lees zorgvuldig het onderdeel 'Automatische ijsmachine en dispenser' in deze
gebruikershandleiding.
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AFVOERING VAN UW OUDE APPARAAT
1. Wanneer een product is voorzien van het label met een
doorgekruiste vuilniscontainer, betekent dit dat het
product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.

ats
w
en.

2. Alle elektrische en elektronische producten dienen
gescheiden van het gemeentelijke huisvuil te worden
weggedaan via daarvoor bestemde inzamelpunten die
door de landelijke of plaatselijke overheid zijn
aangewezen.

e

3. Een juiste verwerking van uw oude apparatuur helpt
potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw
oude apparatuur contact op met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwerker of de winkel waar u het
product heeft gekocht.
Dit product bevat broeikasgassen uit het Kyoto Protocol (Optioneel).

ze

•

Informatie over de gebruikte broeikasgassen als
koelvloeistof voor deze koelkast.

Chemische naam

Opbouw van de gassen

Totale GWP
(kg CO2-eq)

R-600a

100% CH(CH3)3

<3

k

NEDERLANDS
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The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.
MODEL
SERIAL

Manufacturer address:
LG Electronics Wrocław Sp. z o. o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.

