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Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en 
bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 

 
Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het 
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. 

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en 
instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. 

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale 
voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden 
opgevolgd. 

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen 
handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en 
reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. 

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee 
te geven. 
 
 

1. Veiligheid 
 

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron 
van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming 
gebruikt wordt.  

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en 
aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing. 
 
 
1.1 Symboolverklaring 
 
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid 
door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht 
worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden. 

 GEVAAR!  
Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk 
letsel of de dood.  

 WAARSCHUWING! 
Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk 
letsel of de dood. 
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 BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / 
EXPLOSIEGEVAAR! 
Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel 
of zelfs de dood. 

 VOORZICHTIG! 
Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die 
kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking 
of vernietiging van het apparaat. 

TIP! 
Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het 
apparaat efficiënt en storingsvrij blijft. 
 
 

1.2 Veiligheidsaanwijzingen 
 

• Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen 
(inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke 
handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende 
kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor 
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon 
voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik 
maken van het apparaat.  

• Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker 
van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook 
niet aan zetten.  

• Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten. 

• Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met 
verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van 
polystyreen. Verstikkingsgevaar! 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte 
staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de 
werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het 
stopcontact halen) en contact opnemen met de service. 
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• Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door 
gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking 
van originele reserveonderdelen en accessoires. Probeert u 
nooit zelf het apparaat te repareren! 

• Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de 
fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere 
accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de 
gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot 
lichamelijke letsel.  

• Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garan-
deren mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.  

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 
Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar 
te voorkomen. 
 

• Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met 
warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet 
van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor 
dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen. 

• De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd 
volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen 
nooit op de voedingskabel.  

• De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel 
verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water 
of andere vloeistoffen. 

• Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. 
Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel 
beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen 
door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om 
gevaar te voorkomen. 
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• Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.  

• Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen 
of voortbewegen.  

• Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking 
van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de 
elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor 
elektrische schokken. 

• Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, 
dat er geen water in het apparaat komt.  

• Het apparaat nooit bedienen met natte of vochtige handen of 
terwijl u op een natte vloer staat. 

• Trek de stekker uit het stopcontact 

- als u het apparaat niet gebruikt; 
- als er tijdens het gebruik storingen optreden; 
- vóór reiniging van het apparaat. 

 BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE 
MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR! 
Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid 
op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud. 

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te 
voorkomen. 
 

• Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het 
apparaat, zoals ether, nafta of lijm. 

• Maak het apparaat nooit schoon met brandbare vloeistoffen.  
De ontstane dampen kunnen brand- en explosiegevaar 
veroorzaken.  

• Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in 
de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen 
kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.  
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• Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het 
apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.  

• Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.  
 
 
 
1.3 Reglementair gebruik 
 
Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeen-
stemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing. 

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice. 
 
De vriezer is enkel bestemd voor het invriezen en langdurig bewaren van hiervoor 
geschikte levensmiddelen. 
 

 VOORZICHTIG! 
Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan 
waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in 
overeenstemming met zijn bestemming. 
Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn 
gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk 
gebruik, zijn uitgesloten. 
Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat 
is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk. 
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2. Algemeen 
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld 
rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken 
en onze langdurige inzichten en ervaring. 

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde 
Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. 
Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of 
vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven 
regels en grafische afbeeldingen.  

 VOORZICHTIG! 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen 
verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.  

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als 
gevolg van: 

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging; 
- oneigenlijk gebruik; 
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker; 
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen. 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te 
brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere 
ontwikkeling van het apparaat. 
 

2.2 Auteursrecht 
 

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere 
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave 
mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het 
bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot 
verdere vorderingen. 

TIP!  
De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen 
vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële 
eigendom. Ieder misbruik is strafbaar. 
 

2.3 Verklaring van Conformiteit 
 

 

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. 
Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, 
sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe. 



 

 

 

- 88 - 

3. Transport, verpakking en bewaring 
3.1 Controle bij aflevering 
 

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder 
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat 
niet of alleen onder voorbehoud aannemen.  

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de 
leverancier. Vervolgens reclameren. 

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen 
tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. 
 
 
3.2 Verpakking 
 

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken 
voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele 
schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste 
en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat. 
 

 

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land 
geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan 
voor recycling. 

 
Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen 
ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice. 
 
 
3.3 Bewaring 
 

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant 
aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. 

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren: 
 

- niet buitenshuis bewaren, 

- droog en stofvrij bewaren, 

- niet blootstellen aan agressieve middelen, 

- tegen straling van de zon beschermen, 

- mechanische schokken vermijden, 

- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene 
toestand van alle bestanddelen en van de verpakking 
controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen. 
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4. Specificaties 
4.1 Overzicht van onderdelen 
 

 

1 Handvat van klapdeksel 

2 Klapdeksel  

3 Binnenruimte  

4 Hangmand  

5 Digitale temperatuurdisplay 

6 Bedieningselementen  

7 Aflaatstop  

8 Poten(4), in de hoogte verstelbaar 

9 Behuizing  

10 LED-verlichting  

2 

6 

9 

8 

3 

5 

4 

7 

10 
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4.2 Technische Gegevens 
 
Uitvoering vriezer 
 

� Materiaal: buiten gelakt staal, 
binnen aluminium  

� Kleur: wit  
� Klapdeksel, kunststof ABS 
� Statische koeling  

� Thermostatische 
temperatuurregeling 

� Digitale temperatuurdisplay  
� Handmatige ontdooiing  

� Koelmiddel R600a  

� Temperatuurbereik: -25 °C tot -15 °C 
� Isolatie: cyclopentaan C5, 80 mm 
� Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +43 °C 

� Klimaatklasse: T  
� Energie-efficiëntieklasse: A+  
� AAN/UIT schakelaar  

� Controlelampjes  
� LED-verlichting  

� In de hoogte verstelbare poten  

 

Benaming Vriezer 252LW  

Art.-Nr.: 700965 

Volume: 252 liter  

Energieverbruik: 331 kWh / Jaar 

Vermogen: 0,11 kW / 220-240 V 50 Hz 

Afmetingen: 
exterieur: B 1275 x D 765 x H 830 mm 
interieur: B 1131 x D 532 x H 430-680 mm  

Gewicht: 48,2 kg 

Accessoires:  2 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm 

 

Benaming Vriezer 368LW  

Art.-Nr.: 700963 

Volume: 368 liter  

Energieverbruik: 383 kWh / Jaar 

Vermogen: 0,125 kW / 220-240 V 50 Hz 

Afmetingen: 
exterieur: B 1275 x D 765 x H 830 mm 
interieur: B 1131 x D 532 x H 430-680 mm 

Gewicht: 54,8 kg 

Accessoires:  3 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm 
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Benaming Vriezer 458LW  

Art.-Nr.: 700966 

Volume: 458 liter  

Energieverbruik: 441 kWh / Jaar 

Vermogen: 0,15 kW / 220-240 V 50 Hz 

Afmetingen: 
exterieur: B 1535 x D 765 x H 830 mm 
interieur: B 1392 x D 531 x H 430-680 mm 

Gewicht: 71,8 kg 

Accessoires:  3 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm 

Technische wijzigingen voorbehouden! 
 
 

5. Installatie en bediening 
5.1 Installatie 
 
Opstelling  
 

• Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. 

 VOORZICHTIG! 
Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingsaanwijzingen 
van het apparaat. 

 
• Stel het apparaat op een vlakke, veilige plaats, die het gewicht van het apparaat 

ook wanneer het vol levensmiddelen zit, kan dragen. 

• Plaats het apparaat nooit op een brandbare ondergrond. 

• Kantel het apparaat, om storingen van de compressor te voorkomen, niet meer 
dan 45°, als je het opstelt of vervoert.  

• Stel het apparaat niet op in de nabijheid van open haarden, elektrische vuren, 
kachels of andere warmtebronnen, zoals rechtstreekse zonnestralen. Hitte kan 
het oppervlak van het apparaat beschadigen alsook de koelprestatie negatief 
beïnvloeden en het energieverbruik verhogen. 

• Let bij het opstellen van het apparaat op de omgevingstemperatuur, deze dient 
max. +43 °C te bedragen. 

• Stel het apparaat zo op dat de lucht voldoende vrij kan circuleren. Bewaar een 
minimale afstand van 5 cm tot muren en andere voorwerpen.  

• Bedek of blokkeer nooit het ventilatierooster van het apparaat. 
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• Stel het apparaat niet op plaatsen met hoge luchtvochtigheid op. De relatieve lucht-
vochtigheid op de plaats van opstelling dient max. 70 % te bedragen. Te veel 
vochtigheid kan de koelprestatie van het apparaat negatief beïnvloeden.  

• Boor geen gaten of monteer geen andere voorwerpen in of op het apparaat.  

• Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. 

• Stel het apparaat zo op dat de stroomstekker toegangelijk is, zodat het apparaat indien 
nodig snel van de netstroom gescheiden kan worden. 

 
 
Elektrische aansluiting  

 GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! 
Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het 
lichamelijk letsel veroorzaken!  
Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de 
technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) 
voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan 
wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!  
 

• Laat de minikoelcel voor het eerste gebruik minimaal 2 uur staan voordat u het 
aansluit op het elektriciteitsnet.  

• Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet 
u minimaal 5 minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.  

• Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. 
Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend 
contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten. 

 
 
5.2 Bediening 
 
Voorbereiding 
 

• Maak het apparaat en de accessoires grondig vóór het eerste gebruik schoon 
volgens de aanwijzingen in Paragraaf 6 „Reiniging en onderhoud“. 

• Hang indien nodig de hangmanden in de gewenste positie in de binnenruimte van 
het apparaat. Sluit het deksel van het apparaat.  

• Sluit het apparaat aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. 
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Bedieningselementen, displays  
 

 
 

 
 
 

① Digitale temperatuurdisplay  

Op de digitale temperatuurdisplay wordt de momentane temperatuur binnenin de 
vriezer aangeduid. Deze wordt door een batterij aangedreven. Het batterijvak 
bevindt zich naast de display. 

② Temperatuurregelaar  

De temperatuur kan met de temperatuurregelaar in het bereik 1-7 ingesteld 
worden:  

Instelling 1 - geringe koeling, instelling 7 - laagste temperatuur 

De instelling van de temperatuur moet aangepast worden aan de  

� omgevingstemperatuur van het apparaat 
� hoeveelheid levensmiddelen dat zich in het apparaat bevindt  

� frequentie van het openen van het deksel van het apparaat. 

We bevelen een gemiddelde instelling aan, door nauwkeurige observatie zal 
je heel vlug de meest gunstige instelling voor je apparaat vinden. 

③ POWER controlelampje groen  

Het groene POWER controlelampje moet altijd branden als het apparaat 
op de netstroom aangesloten is en aangeschakeld is. 

④ ALARM controlelampje rood  

Het rode ALARM-controlelampje gaat branden als de temperatuur binnenin het 
apparaat te warm is. Het branden van het rode controlelampje kan de volgende 
oorzaken hebben: 

� eerste ingebruikname van het apparaat  
� ingebruikname na ontdooiing  

� vullen van vers diepvriesgoed  

In de genoemde gevallen is het branden van het rode controlelampje 
normaal. Het gaat automatisch uit als binnenin het apparaat een 
temperatuur van ong. -15 °C bereikt is.  

⑤ AAN/UIT schakelaar  

⑤ ④ ③ ② 

① 
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LED-verlichting  
 

• Het apparaat is met een LED-verlichting (6 LED's) uitgerust. Deze bevinden zich op 
het klapdeksel van het apparaat onder een transparente afdekking. Bij het openen 
van het klapdeksel slaat de LED-verlichting automatisch aan en bij het sluiten 
automatisch opnieuw uit.  

 
 
Ingebruikname  
 

• Zet het apparaat met de AAN/UIT schakelaar vooraan het apparaat aan.  
Het in de schakelaar geïntegreerde werkingscontrolelampje (rood) gaat branden. 
Op de digitale display verschijnt de momentane temperatuur binnenin de vriezer. 

• Draai de temperatuurregelaar op de hoogste instelmarkering 7 (laagste temperatuur). 
Het apparaat wordt tot de ingestelde temperatuur afgekoeld. 

• Open het apparaat niet meer gedurende ong. 4 uur of tot het rode ALARM 
controlelampje uitgaat, zodat binnenin het apparaat de nodige koelcapaciteit 
bereikt wordt.  

• Na het bereiken van de ingestelde temperatuur of nadat het rode ALARM controle-
lampje is uitgegaan, kan de vriezer met verse of reeds gevroren levensmiddelen 
gevuld worden. Neem de aanwijzingen in de paragraaf „Invriezen van verse 
levensmiddelen“ in acht. 

 
 
Invriezen van verse levensmiddelen  
 

• Vries enkel levensmiddelen in die hiervoor geschikt zijn en goed lage temperaturen 
kunnen verdragen. 

• Vries enkel verse levensmiddelen in. 

• Kies voor elk levensmiddel een passende verpakking en verpak het juist. De verpak-
king mag geen lucht of vochtigheid doorlaten, wat het uitdrogen van de diepgevroren 
producten zou veroorzaken. De folies en zakken moeten zacht en soepel zijn zodat ze 
dicht aan de inhoud aanliggen. Leg geen onverpakte levensmiddelen in de vriezer.  

• Plaats geen met vloeistof gevulde glazen flessen of potten in het apparaat. Vloeistoffen 
zetten zich in gevroren toestand uit en kunnen de flessen of potten doen barsten.  

• Zorg ervoor dat je nooit ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen opnieuw 
invriest. Deze levensmiddelen dienen gekookt en binnen max. 24 uur geconsumeerd te 
worden.  

• Het beste is kleine porties in te vriezen en deze te ontdooien. Dit garandeert snel 
gelijkmatig invriezen en ontdooien. Bovendien vermijd je daardoor dat grotere 
hoeveelheden levensmiddelen ontdooid worden dan op een dag in je huishouden kan 
worden geconsumeerd.   
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• Label het vriesgoed met de volgende informatie:  

� Productnaam (bv. rundsfilet) 
� Gewicht van de portie  
� Hoeveelheid (aantal stuks) 
� Invriesdatum  

� Verbruiksdatum. 

• Gebruik voor de labelling in de handel verkrijgbare labeletiketten voor vriesgoed. 
 
Ga vervolgens als volgt te werk: 
 

� Leg verse levensmiddelen het best op de bodem van de vriezer. Daar is de 
temperatuur het laagst. 

� Vermijd dat de verse levensmiddelen bij het inleggen met reeds ingevroren 
levensmiddelen in contact komen. Anders zouden de diepgevroren levens-
middelen kunnen beginnen te ontdooien en kan de voorziene opslagtijd niet 
nagekomen worden.   

� Vul in de loop van 24 uur enkel de voor je apparaat voorziene hoeveelheid verse 
levensmiddelen.   

� Verplaats na 24 uur de nu diepgevroren levensmiddelen van de bodem van de 
vriezer naar de hangmanden om naar behoefte verdere levensmiddelen in te 
vriezen. 

� Bij het invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen kan de 
temperatuur tijdelijk stijgen. Dit heeft geen invloed op de reeds opgeslagen 
bevroren levensmiddelen.  

� Vermijd het openen van het klapdeksel van de vriezer tijdens het vriesproces.  

� Let op de juiste temperatuurinstelling om onnodig energieverbruik te vermijden.  

� Vermijd het openen van het klapdeksel in het geval van een stroomuitval of een 
technisch defect. Dit vertraagt het stijgen van de temperatuur binnenin het 
apparaat.  

 
 
Opslag van ingevroren levensmiddelen  
 

• Volg de aanwijzingen voor het bewaren op de levensmiddelverpakkingen. Indien er 
geen gegevens zijn, dan dienen levensmiddelen max. 3 maanden verder ingevroren 
te blijven.  

• Bij vers ingevroren levensmiddelen dienen de volgende bewaartermijnen gevolgd 
worden:  

� Vis en worst niet langer dan 6 maanden; 

� Kaas, gevogelte, varkensvlees, lamsvlees niet langer dan 8 maanden; 

� Rundsvlees, fruit en groenten niet langer dan 12 maanden. 
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• Op de verpakking van industrieel ingevroren levensmiddelen zijn de bewaartijden en 
opslagtemperatuur weergegeven. Volg bij het bewaren en gebruik de aanwijzingen van 
de levensmiddelenfabrikant.  

• Kies enkel passend verpakte levensmiddelen die voorzien zijn van volledige data en 
in de vriezers met minstens -18°C opgeslagen zijn. 

• Als je diepgevroren levensmiddelen koopt, dan dien je deze in geschikte containers 
te transporteren om het gedeeltelijk of volledig ontdooien te vermijden. Sla de 
levensmiddelen zo snel mogelijk opnieuw op. 

• Koop geen levensmiddelen die bedekt zijn met rijp aangezien deze misschien 
begonnen waren te ontdooien. 

• Bescherm de levensmiddelen tegen ontdooien of gedeeltelijk ontdooien aangezien 
de stijging van de temperatuur de bewaartijd ervan verkort en ook de kwaliteit ervan 
vermindert. 

• Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk geconsumeerd 
worden. Door de kou worden de levensmiddelen geconserveerd, de microorganismen 
worden echter niet vernietigd. Ze reactiveren versneld en de levensmiddelen verderven 
snel. Door gedeeltelijk ontdooien vermindert de voedingswaarde van de levensmidde-
len, vooral de voedingswaarde van fruit en groenten en van klare gerechten. 

• Is de verpakking beschadigd of onnatuurlijk gewelfd, dan is het waarschijnlijk dat 
deze ondeskundig opgeslagen werd en de levensmiddelen verdorven zijn. 

 

6. Reiniging en onderhoud 

 WAARSCHUWING! 
Zet het apparaat, vóór het schoonmaken, af met de 
AAN/UIT schakelaar en breng het af van de netstroom 
(trek de stroomstekker uit!). 
Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te 
reinigen.  
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen. 

 VOORZICHTIG! 
Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat! 
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, 
alcohol bevattende of alkalische reinigingsmiddelen, verdunmiddel of 
benzine, die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. 

 
o Maak het apparaat regelmatig schoon.  

o Wis de buitenoppervlakken van de vriezer met een zachte, vochtige doek en zacht 
reinigingsmiddel.   
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o Verwijder regelmatig stof en pluizen van de achterkant van het apparaat met een 
zachte borstel of een plumeau.  

o Maak de dichting van het klapdeksel schoon met een zachte doek gedrenkt in warm 
water zonder gebruik van een reinigingsmiddel. Droog deze vervolgens goed af.  

o IJs- en rijplagen, die zich aan de binnenwanden van de vriezer vormen, werken in 
zekere zin als een isolatie en verminderen de koudeafgave van de binnenwanden. 
De ijs- en rijplagen moeten van tijd tot tijd verwijderd worden. Gebruik voor het 
verwijderen van ijs en rijp een schraper zonder scherpe kanten, het liefst uit kunststof 
of hout. Leg een doek over het vriesgoed zodat het afgeschraapte ijs opgevangen en 
nadien gemakkelijk verwijderd kan worden.  

o Indien je je apparaat voor langere tijd buiten gebruik stelt, laat het dan open staan om 
de vorming van onaangename geuren binnenin te vermijden.  
 
 

Ontdooien  
 

o Bij normaal gebruik (3 - 4 maal openen van het deksel per dag) moet de vriezer 
een- tot tweemaal per jaar ontdooid worden (in andere gevallen vaker). 

o Gebruik nooit elektrische apparaten zoals haardrogers of ventilatorkachels of 
hulpmiddelen met open vlam om de vriezer te ontdooien. De binnenruimte uit 
kunststof zou kunnen smelten en het naar buiten komende schuimmiddel - gas 
zou door vonken of open vlam kunnen ontvlammen.  

o Breng het apparaat vóór het ontdooien af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!). 

o Zet een geschikte container (draagcontainer of wasmand) klaar. 

o Droog je handen zorgvuldig af om huidbeschadigingen bij contact met het 
vriesgoed te vermijden. Het best gebruik je handschoenen om het vriesgoed uit de 
vriezer te nemen.  

o Verwijder al het vriesgoed uit de vriezer en leg het goed in krantenpapier gewikkeld 
in de klaargezette container. Stel deze in een koele, droge ruimte. Dek de container 
rondom met een dik woldek af.  

o Plaats een opvangcontainer onder de aflaatstop om het dooiwater op te vangen. 
Trek de aflaatstop uit het apparaat. 

o Schraap het grofste ijs zoals hierboven beschreven voorzichtig van de 
binnenwanden van de vriezer af. 

o Versnel indien nodig het ontdooiproces waarbij je een pot met warm (niet te heet) 
water op de bodem van de vriezer stelt. 

o Als het dooiwater in de opvangcontainer is afgevloeid, maak dan de binnenruimte 
van de vriezer grondig schoon met warm water en een beetje azijn. Wis met helder 
water na. Droog de binnenruimte vervolgens grondig met een absorberende doek af 
en laat deze 3-4 minuten verluchten.  

Aanwijzing: om te vermijden dat het uit het apparaat gehaalde vriesgoed begint 
te ontdooien, dien je het ontdooiproces zo snel mogelijk af te handelen. 
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o Steek de aflaatstop opnieuw in het apparaat.  

o Sluit het klapdeksel van het apparaat en steek de stroomstekker in een geschikt 
stopcontact.  

o Stel de temperatuurregelaar op de hoogste stand (stand 7) in. 

o Doe het vriesgoed opnieuw in de vriezer. Leg het vriesgoed met de korste 
bewaartijd bovenaan.  

o Als het rode controlelampje is uitgegaan, stel dan de aan de opgeslagen 
hoeveelheid levensmiddelen aangepaste temperatuur in.  

 
 

7. Mogelijke storingen 
 
Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van 
onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de 
service inroept of contact opneemt met de leverancier.  
 

Probleem Oorzaak  Oplossing 

Geen werking  
(apparaat werkt 
niet) 

• Stroomstekker zit niet juist 
in stopcontact  

• Stopcontact is defect 

• Steek de stroomstekker juist 
in het stopcontact 

• Test het apparaat aan een 
ander stopcontact  

� Apparaat koelt 
niet voldoende 

� Vriesproces duurt 
te lang 

� Compressor 
loopt te vaak  

• Vóór het aanschakelen 
het apparaat niet 
voldoende lang (2 uur) 
laten staan om het 
koelmiddelcircuit te laten 
stabiliseren  
(5.1 „Installatie“ / 
Elektrische aansluiting) 

• De stroomstekker bij 
gesloten klapdeksel 
uittrekken, het apparaat voor 
een korte tijd een beetje 
opheffen en opnieuw 
neerzetten.  
Na 2 uur de stroomstekker 
in het stopcontact steken.  
De vriezer gedurende deze 
tijd en tot 12 uur daarna of 
totdat het rode 
controlelampje uitgaat, niet 
meer openen. 

• Klapdeksel sluit niet  • Als test een blad papier 
tussen dichting en klapdeksel 
leggen en klapdeksel sluiten. 
Als het papier er aan één of 
meerdere kanten gemakkelijk 
uitgetrokken kan worden, 
contacteer dan de 
klantendienst. 

• Dichting wordt niet vast 
aangedrukt  
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Probleem Oorzaak Oplossing 

� Apparaat koelt 
niet voldoende 

� Vriesproces duurt 
te lang 

� Compressor 
loopt te vaak 

• Sterke ijsvorming aan de 
binnenwanden van het 
apparaat 

• Aanwijzingen in paragraaf 
6 „Reiniging en 
onderhoud“ volgen  

• Apparaat staat op plaats 
met rechtstreekse zonne-
stralen of te dicht bij een 
warmtebron (kachel, 
radiator) 

• Apparaat tegen 
rechtstreekse zonnestralen 
beschermen, afstand tot 
warmtebron testen, evt. een 
isoleerplaat ertussen 
schuiven. 

• Hoeveelheid van vers 
opgeslagen levensmidde-
len is niet aangepast aan 
het vriesvermogen van het 
apparaat of er werden te 
warme voedingswaren 
ingelegd.  

• Leg altijd slechts een voor 
het apparaat vastgelegde 
hoeveelheid vriesgoed in het 
apparaat, laat warme 
voedingswaren afkoelen tot 
op kamertemperatuur. 

Het buiten-
oppervlak van 
het apparaat is 
beslagen 

• Luchtvochtigheid van de 
omgeving bedraagt 
meer dan 70 %. 

• Ruimte verluchten, oorzaak 
van de hoge vochtigheid 
indien mogelijk wegwerken 

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden: 

- Behuizing niet openen, 

- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper 
waarbij het volgende dient te worden opgegeven:  

� de aard van de werkingsstoornis;  

� het artikel- en serienummer (af te lezen op het 
typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat); 

� aankoopdatum.  
 
 
De volgende waarnemingen zijn geen storingen of defecten: 
 

� Kort, luid beginnen loeien of klikken als de compressor van het apparaat 
aanslaat.  

� Het geruis van vloeiend water. Dit geruis is bij normaal gebruik te horen. 
Dit is het in het systeem vloeiende koelmiddel. 
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8. Afvalverwijdering 
 
Oude apparaten 
 

 

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische 
apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. 
Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke 
consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de 
aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen. 

 

TIP! 

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden 
om de effecten op het milieu te vermijden. 

• Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat. 
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