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INLEIDING

Gefeliciteerd! U bent de gelukkige eigenaar van deze geweldige EGEAkoelkast.
Deze handleiding helpt u uw nieuwe apparaat te leren kennen. Neem, als u
nog vragen heeft, gerust contact op met de winkel.

Deze koelkast is een kostbaar product dat u voor meerdere jaren gaat neerzetten.
Roep voor de installatie de hulp in van een gekwalificeerde installateur.

Deze gebruikershandleiding is een algemene versie die op al onze koelkasten van
toepassing is. Het door u gekozen product kan er anders uitzien dan in deze handleiding.
Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan deze handleiding
zorgvuldig te lezen en deze ter informatie goed op te bergen.
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1 – INSTALLATIE
 Plaatsing: Controleer bij het kiezen van de plaats voor uw koelkast of de grond vlak en
stevig is en de ruimte goed geventileerd. De gemiddelde omgevingstemperatuur ligt idealiter
tussen de 12 °C en 32 °C.
Plaats uw apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron, zoals een radiator of een CV-ketel.
Probeer bovendien te voorkomen dat de koelkast wordt blootgesteld aan zonlicht. Indien u uw
koelkast in een aangrenzende kamer neerzet, zorg er dan voor dat hij niet op een vochtige plek
komt te staan, omdat zich anders condens kan vormen op het kunststofgedeelte van de koelkast.
Plaats de koelkast nooit in een nis in de muur of in een aangepast meubel. Wanneer uw apparaat in
bedrijf is, worden de zijkanten warm. Zorg er daarom voor dat de lucht goed kan circuleren. Het
wordt aanbevolen om het apparaat op minstens 3 cm van de muur te plaatsen. Leg, als de koelkast
in bedrijf is, nooit een deken of een zeil op het apparaat.
Houd alle ventilatieopeningen van het apparaat vrij van obstakels. Ga voorzichtig met het apparaat
om ter voorkoming van beschadigingen. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en
vergelijkbare gebruiksdoelen, zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en vergelijkbare
werkomgevingen, boerenbedrijf en in hotels, motels en andere leef- en verblijfsomgevingen,
pensions en logies- en gastenkamers, catering en vergelijkbare toepassingen (geen detailhandel).
 In hoogte verstellen van de koelkast: Wanneer de koelkast op zijn definitieve plaats
staat, zorg er dan voor dat hij helemaal stabiel staat. Gebruik daarvoor de twee stelpoten aan de
voorkant van de koelkast. Als de koelkast niet in evenwicht is, raken de deurrichters en de
magnetische deurrubbers sneller beschadigd.
 Reinigen voor gebruik: Neem de binnenkant van de koelkast af met een oplossing
met een kleine hoeveelheid zuiveringszout erin. Spoel vervolgens na met warm water en gebruik
daarvoor een spons of doek. Droog de binnenkant goed af voordat u de rekken en de bakken
teruggeplaatst.
 Voordat u de koelkast aansluit: Controleer of uw stopcontact geschikt is voor de
stekker van de koelkast.

SLUIT DE KOELKAST NIET AAN BINNEN DE TWEE UUR
NA DE INSTALLATIE.

Het duurt namelijk twee uur voordat de koelvloeistof weer helemaal vloeibaar is.
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 Voordat u de koelkast in gebruik neemt: Stel de koelkast, voordat u er etenswaren in
plaatst, in werking en wacht 24 uur zodat u zeker weet dat hij naar behoren functioneert. In deze
24 uur stelt de koelkast zich in op de juiste temperatuur.

2 – GEBRUIK
2.1 Algemene gebruiksvoorschriften voor uw apparaat
 De koelkast aansluiten: Controleer, voordat u de stekker van de koelkast in het
stopcontact steekt, of de stelknop van de thermostaat op stand 4 staat. Wacht 24 uur voordat u
etenswaren in de koelkast zet om te koelkast de gewenste temperatuur te laten bereiken.
 De temperatuur instellen: De binnentemperatuur van uw koelkast wordt ingesteld
met de stelknop van de thermostaat. Deze heeft zeven standen. Stand 7 is de koudste stand. Stand
1 is de minst koude stand. Draai voor het aanpassen van de temperatuur de stelknop van de
thermostaat naar de gewenste stand.
Stand 0 schakelt de koelkast uit. De binnentemperatuur van uw apparaat varieert afhankelijk van
het feit of de koelkast in een te warme of te koude kamer staat, en of u de deur van de vriezer al
dan niet vaak opent.
 Geluiden in de koelkast: Als u nooit eerder een koelkast heeft gehad, zult u merken
dat het apparaat soms wat vreemd aandoende geluiden produceert. De meeste van die geluiden
zijn volkomen normaal.
Deze geluiden worden veroorzaakt door het circuleren van de koelvloeistof in het koelsysteem. Dit
is niet vreemd en heeft geen invloed op de werking van een koelkast.
Deze geluiden kunnen ook afkomstig zijn van de compressor, die de koelvloeistof door het
systeem rondpompt.
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2.2 Uw koelkast gebruiken
Gekookte vleessoorten moeten altijd op een rek boven rauwe vleessoorten worden
bewaard, om overdracht van bacteriën te voorkomen. Bewaar rauwe vleessoorten in een schaal die
groot genoeg is voor de vleessappen. Altijd afdekken met plastic folie.
 Zorg voor voldoende ruimte rondom de etenswaren: daardoor kan de koude lucht
beter circuleren en blijft de temperatuur laag genoeg.
Pak de etenswaren in om te voorkomen dat de smaken in elkaar overgaan en het voedsel uitdroogt.
Groenten en fruit hoeven niet te worden ingepakt.
Leg voorgekookte etenswaren altijd onderin de koelkast. Dat voorkomt dat de binnentemperatuur
van de koelkast oploopt.
Sluit de deur! Open de deur van de koelkast niet te vaak om te voorkomen dat de koude lucht
ontsnapt.
 Uw etenswaren opbergen op de juiste plaats in de koelkast:
Versgedeelte: gedeelte voor het bewaren en zo lang mogelijk goed houden van verse
producten, zoals melk, yoghurt, fruitsappen, harde kaas. Ook geschikt voor geopende sausflessen
en jampotten.
Het koudste gedeelte: 1 °C tot 5 °C: Ideaal voor het bewaren van de volgende
levensmiddelen:
- kant-en-klaarmaaltijden, vleespasteien, kaassoorten
- vleessoorten zoals ham.
- bereide salades (voorgewassen inclusief sla, rijst, aardappels, enz.)
- kaas, kliekjes of boter.
 Slavak: Dit is het vochtigste deel van de koelkast: groenten, fruit, verse producten
zoals een ongewassen krop sla, hele tomaten, radijsjes, enz.

WIJ ADVISEREN OM ALLE PRODUCTEN DIE IN HET SLAVAK
WORDEN BEWAARD IN TE PAKKEN.
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2.3 Gebruik van de vriezer:

Wanneer u diepvriesproducten koopt, lees dan de bewaarinstructies op de verpakking.
 Controleer de temperatuur van de vriezer: Controleer de temperatuur van de
vrieskist in de winkel waar u uw diepvriesproducten heeft gekocht. De aangegeven temperatuur
moet lager zijn dan -18 °C.
 Bewaar diepvriesproducten bij elkaar: Bewaar, wanneer u door de supermarkt
loopt of onderweg bent naar huis, alle diepvriesproducten bij elkaar om ze koud te houden.
Gebruik de isolerende tassen die speciaal daarvoor worden verkocht.
 Berg de etenswaren meteen op: Koop geen diepvriesproducten als u ze niet meteen
nadat u ze heeft gekocht kunt opbergen in de vriezer. In de meeste supermarkten zijn speciale
isolerende tassen te koop. Daarmee blijft de koudeketen intact.
 Beter invriezen: Vries de levensmiddelen in kleine hoeveelheden in, dan bevriezen ze
sneller.
 De ontdooifunctie: De meeste magnetrons en ovens beschikken over een functie voor
het ontdooien van etenswaren. Gebruik deze functie alleen als u zeker weet dat u de etenswaren
gaat koken of bakken, om de kans op bacteriën zo klein mogelijk te houden.
 Veilig eten: Vries ontdooide diepvriesproducten nooit nog een keer in zonder ze eerst
opnieuw te hebben gekookt of gebakken.

VRIES WEEK- EN SCHAALDIEREN NOOIT OPNIEUW IN.

 Handige tip: Sluit pakken waar u levensmiddelen uit gehaald heeft weer goed af.
Daarmee voorkomt u dat de resterende levensmiddelen uitdrogen of verbranden of dat er zich ijs
op vormt.
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 Verse producten invriezen: Schat eerst in hoeveel eten u wilt invriezen. Gebruik de stelknop van
de thermostaat om uw vriezer kouder te zetten (ongeveer -30° C), zodat hij sneller gaat vriezen. U
dient de vriezer niettemin zo zuinig mogelijk te gebruiken om energie te besparen.

BEWAAR GEEN GASSEN OF ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN IN DE
VRIEZER.

 Voorbereidingen voor invriezen:
- Vries geen levensmiddelen in metalen bakken in als u het eten meteen nadat u het uit de vriezer
heeft gehaald in de magnetron wilt opwarmen.
- In de meeste supermarkten zijn speciale diepvrieszakjes, polytheenzakjes en aluminiumfolie te
koop.
- Gebruik geen aluminiumpapier voor zure etenswaren (zoals citrusvruchten).
- Verwijder, voordat u het eten in de vriezer legt, zoveel mogelijk lucht uit de verpakking.
- U benut de ruimte in de vriezer optimaal als u vloeistoffen (of vloeistofhoudende vaste
etenswaren, zoals ragout) in vierkante blokjes invriest. Giet vloeistoffen in een polytheenzakje.
 Etiketteren:
- Veel ingevroren etenswaren lijken op elkaar. Om te voorkomen dat u zich vergist, kunt u een
sticker plakken op elk ingevroren pakketje (hiervoor zijn speciale etiketten en pennen te koop).
- Laat de ingevroren etenswaren niet langer dan de uiterste houdbaarheidsdatum in de vriezer
liggen om voedselvergiftiging te voorkomen.
- Om te voorkomen dat u de uiterste datum overschrijdt, kunt u voor elk kwartaal gekleurde
etiketten gebruiken en op elk etiket de inhoud en de houdbaarheidsdatum noteren.
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3 – ONDERHOUD
3.1 De koelkast ontdooien
Na verloop van tijd begint zich ijs te vormen in het vriesvak. Dit moet bij voorkeur
regelmatig worden weggehaald met een plastic krabber of ander geschikt plastic keukengerei.
GEBRUIK GEEN METALEN OF SCHERPE VOORWERPEN OF
ELEKTRISCHE APPARATUUR OM HET ONTDOOIEN TE
VERSNELLEN.

Om de optimale werking van de koelkast te garanderen, moet de koelkast helemaal
worden ontdooid als de ijslaag dikker is dan 5 mm of een belemmering vormt voor het bewaren
van etenswaren.
1- Zet de koelkast uit
2- Haal het ijs weg met behulp van een plastic krabber. De rest kan sneller
worden ontdooid door een kommetje warm water in de koelkast te zetten.
3- Maak na het ontdooien uw koelkast schoon.

3.2 Schoonmaken
 De binnenkant van de koelkast schoonmaken: Haal de stekker van de koelkast uit
het stopcontact voordat u de binnenkant gaat schoonmaken. U kunt de binnenkant van de koelkast
schoonmaken met een oplossing met een kleine hoeveelheid zuiveringszout erin. Spoel vervolgens
na met warm water en gebruik daarvoor een spons of doek. De binnenkant van de koelkast moet
goed schoon zijn voordat u de etenswaren er weer in zet. Doe de stekker weer in het stopcontact
en stel uw koelkast opnieuw in.
 De buitenkant van de koelkast schoonmaken: Gebruik een standaard
meubelglansmiddel om de buitenkant van de koelkast schoon te maken. Let erop dat de deuren
gesloten zijn om problemen met de deurrubbers of de binnenkant van de magnetische deur te
voorkomen.
 Regelmaat: Ontdooi en maak de koelkast schoon als er niet zoveel etenswaren in
staan. Gebruik voor het schoonmaken van de koelkast geen agressieve afbijtmiddelen,
schuurmiddelen of oplosmiddelen.
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3.3 Storingen met de koelkast verhelpen
 De koelkast doet het niet: Zit de stekker in het stopcontact? Controleer of de zekering
in het stopcontact niet is doorgeslagen. Sluit een ander apparaat aan, zoals een lamp, om te
controleren of de aansluiting werkt.
 Er verschijnt condens op de buitenkant van de koelkast: Dit kan komen door een
verandering van de omgevingstemperatuur. Veeg alle vochtresten weg. Bel de klantenservice als
het probleem zich blijft voordoen.
 Geluiden: U kunt af en toe wat vreemde geluiden horen. Als u de eventuele storing
niet kunt achterhalen of verhelpen met behulp van de hierboven genoemde aanbevelingen, neem
dan contact op met de klantenservice.

PROBEER UW KOELKAST NIET ZELF TE REPAREREN.. HET IS
ALTIJD BETER OM EEN VAKMAN IN TE SCHAKELEN.

3.4 Storingen met de vriezer verhelpen
 Stroomstoring: Als u een vriezerthermometer heeft, leg deze dan op een makkelijk
bereikbare plaats in de vriezer zodat u de temperatuur na de stroomstoring gemakkelijk kunt
aflezen. Als de binnentemperatuur -18°C of lager is in geval van stroomuitval, zijn uw etenswaren
in veiligheid. De etenswaren in uw vriezer blijven met gesloten deur ongeveer 16 uur bevroren.
Als u weet wanneer de stroom eraf gaat, draai de stelknop van de thermostaat dan 24 uur van
tevoren op stand 7, zodat de vriezer kouder wordt dan normaal. Als de stroom onverwachts uitvalt,
draait de thermostaat dan meteen na de stroomuitval op stand 7.
Doe de deur niet vaker open dan nodig is.

ALS DE STROOMSTORING LANGER DUURT DAN 16 UUR, MOETEN
DE ETENSWAREN DIE IN DE VRIEZER LIGGEN BIJ VOORKEUR
WORDEN
WEGGEGOOID.
VRIES
EENMAAL
ONTDOOIDE
ETENSWAREN NOOIT OPNIEUW IN.
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 De vriezer is te koud: Draai de stelknop van de thermostaat op stand 1 om de
temperatuur te verhogen.
 De vriezer is te warm: De compressor kan kapot zijn. Draai de stelknop van de
thermostaat op stand 7. Als er geen brommend geluid te horen is, betekent dit dat het apparaat het
niet doet. Bel de klantenservice.
 De vriezer doet het niet: Zit de stekker in het stopcontact, wordt de koelkast van
stroom voorzien?
Controleer of de zekering in het stopcontact niet is doorgebrand. Sluit een ander apparaat aan,
zoals een lamp, om te controleren of het stopcontact goed werkt.
 Er verschijnt condens op de buitenkant van de vriezer: Dit kan komen door een
verandering van de omgevingstemperatuur. Veeg alle vochtresten weg. Bel de klantenservice van
uw winkel als het probleem zich blijft voordoen.
 Geluiden: U kunt af en toe wat vreemde geluiden horen. Als u de eventuele storing
niet kunt achterhalen of verhelpen met behulp van de hierboven genoemde aanbevelingen, neem
dan contact op met uw serviceverlener en geef het typenummer van uw apparaat aan hem door dat
te vinden is op de achterkant van het controleplaatje .

PROBEER UW VRIEZER NIET ZELF TE REPAREREN. DAT KAN EEN
GEVAARLIJKE SITUATIE OPLEVEREN.

PROBEER UW VRIEZER NIET ZELF TE REPAREREN. HET IS
ALTIJD BETER OM EEN VAKMAN IN TE SCHAKELEN.
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3.5 Onderhoud

Uw koelkast verplaatsen:
Let op de manier van vasthouden

Houd de koelkast tijdens het verplaatsen vast aan de

zijkanten of de onderkant. Til de koelkast in geen geval op aan de randen van de bovenkant.
Plaatsing: Plaats uw apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron, zoals een
fornuis, een radiator of een CV-ketel. Stel de koelkast bovendien niet bloot aan zonlicht.
In hoogte verstellen van de koelkast: Zorg ervoor dat de koelkast goed in
evenwicht is. Gebruik daarvoor de stelpootjes aan de voorkant. Als de koelkast niet stabiel
staat, kunnen de deurgeleiders en de magnetische deurrubbers beschadigd raken.

SLUIT DE KOELKAST NIET AAN BINNEN TWEE UUR NA DE
INSTALLATIE.

Het duurt twee uur voordat de koelvloeistof weer helemaal vloeibaar is.

HET APPARAAT MAG ALLEEN GEREPAREERD EN ONDERHOUDEN
WORDEN

DOOR

EEN

ERKENDE

EN

GEKWALIFICEERDE

MONTEUR.

Ter voorkoming van schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van
ongecontroleerde afvalverwijdering dient u het apparaat aan het einde van de gebruiksduur op
een verantwoorde wijze af te (laten) voeren en recycleren. U mag het apparaat uitsluitend
aanbieden bij de gemeentelijke milieustraat.
Waarschuwing: In geval van beschadiging van het netsnoer of wanneer het apparaat is
beschadigd of niet naar behoren werkt, schakel dan de fabrikant, diens vertegenwoordiger of
uw dealer/leverancier of een erkend elektromonteur in voor afstellen of repareren van het
apparaat.
Het binnenlicht vervangen:
1- Laat, voordat u de lamp gaat vervangen, de schakelaar voor het

vervangen van de lamp altijd in de uitgeschoven stand staan en schakel de
stroom uit.
2- Verwijder de uitlekplaat.
3- Het binnenlicht bevindt zich achter het paneel van de stelknop van de

thermostaat.
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4- Verwijder de kapotte lamp door hem linksom los te draaien.
5- Draai de nieuwe lamp (10 W) rechtsom vast en zorg ervoor dat hij stevig

in de lamphouder zit.
6- Plaats de uitlekplaat weer terug en doe de stekker van de koelkast weer

in het stopcontact.
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