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I. Algemeen 

 

Voor het in gebruik nemen van uw nieuwe appartement presenteren wij u hierbij een onderhouds- 

boek met nuttige wenken en informatie. 

 
Naast goed onderhoud van uw appartement is ook minstens even belangrijk de manier waarop uw 

appartement wordt gebruikt. Van belang is dus ook een 'woonsfeer' van het geheel en de 

'woonbeschaving' van de bewoners. Met andere woorden de 'woonwaarde' van uw appartement 

wordt niet alleen bepaald door het naleven van bepaalde gedragsregels. 
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II. Klachten na oplevering 

 

De procedure hoe te handelen wanneer u klachten heeft nadat uw appartement is opgeleverd, dient 

te geschieden middels een e-mail aan de beheerder waarin duidelijk staat vermeld wat de klacht is. 

 
Voor de goede orde voegen wij hieraan nog de volgende informatie toe: 

 
 Klachten altijd schriftelijk melden aan de beheerder: 

Stato Vastgoedmanagement BV 

Kooimeerlaan 2 

1814 GP ALKMAAR 

e-mail: info@statovgm.nl 

telefoon: 072-540 58 81

mailto:info@statovgm.nl
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III. Materiaaltoepassing 
 

In uw woning is gebruikt gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen. Tijdens de 

voorbereiding en de uitvoering van de bouw is zoveel mogelijk getracht de eigenschappen van deze 

materialen op elkaar af te stemmen. Wij willen u erop wijzen dat het ontstaan van lichte 

scheurvorming door uitzetting en krimp onvermijdelijk is. Deze scheuren ontstaan voornamelijk op 

plaatsen waar twee verschillende materialen in elkaar overgaan of op elkaar aansluiten zoals bij de 

overgang van plafondspuitwerk op wand. Dit zijn normale verschijnselen en doen geen afbreuk aan 

de bouwkundige en constructieve kwaliteit van uw woning. 

 
Het is van belang dat de toegepaste materialen en installaties in goede conditie blijven. Het op de 

juiste wijze gebruiken en onderhouden van de verschillende onderdelen verlengt de levensduur van 

de woning, verhoogt het wooncomfort en voorkomt dat u met onverwachte onderhoudskosten wordt 

geconfronteerd. 

 
  De eerste schoonmaak 

Uw woning is door ons al bezemschoon opgeleverd. Waarschijnlijk wilt u nu zelf uw woning een 

goede schoonmaakbeurt geven. Bij deze schoonmaakbeurt is de keuze van de 

schoonmaakmiddelen van essentieel belang. Een groot aantal schoonmaakmiddelen bevat namelijk 

agressieve stoffen, bleekmiddelen en vluchtige oplosmiddelen. Het gebruik van deze 

schoonmaakmiddelen kan onder andere het schilderwerk, de tegels en de afdichting met kit 

aantasten. Dit werk is meestal nog vers en het is daarom raadzaam deze in het begin voorzichtig 

schoon te maken en gebruik te maken van schoonmaakmiddelen op basis van natuurlijke 

grondstoffen. Een goed voorbeeld van een natuurlijk schoonmaakmiddel dat doeltreffend en 

milieuvriendelijk is, is zachte of (vloeibare) groene zeep. Daarnaast kunt u bij het schoonmaken van 

de vloer bij voorkeur niet te veel water gebruiken in verband met de aanwezigheid van het nodige 

bouwvocht. Het beste kunt u de vloer dus droog schoonmaken. 

 
Naast het gebruik van schoonmaakmiddelen is ook de keuze van materialen van belang. Zo raden 

wij het gebruik van schuursponsjes ten zeerste af. Deze kunnen namelijk krassen veroorzaken, zelfs 

op chroom of roestvrijstalen aanrechtbladen. Ditzelfde geldt voor het gebruik van kranten als 

afdekking van geschilderd materiaal. De drukinkt kan namelijk vlekken achterlaten die moeilijk te 

verwijderen zijn. Indien er op de ruiten cement of verfspatten terecht zijn gekomen, kunt u deze het 

beste weghalen met een scheermesje of een speciale krabber voorzien van een Stanleymesje en 

voldoende water. 

 
  Bouwvocht en drogen 

Tijdens de bouw van u woning hebben wind en regen vrij spel gehad tot het moment dat de woning 

wind- en waterdicht was. Daarnaast zijn er heel wat materialen in uw woning vervaardigd met veel 

water, denkt u hierbij maar aan metselwerk, pleisterwerk en beton. Het resultaat hiervan is dat er in 

de constructie erg veel vocht aanwezig is. Een nieuwe woning is vaak nog zo vochtig dat het niet 

aangenaam is om erin te wonen. Tevens kan het meubilair nadelige gevolgen ondervinden van de 

hoge vochtigheidsgraad. Voordat u uw nieuwe woning betrekt is het dan ook nodig dat het teveel 

aanwezige bouwvocht uit de woning verdwijnt. Over het algemeen is dit vocht niet zichtbaar, toch is 

het noodzakelijk dat het verdwijnt. 
 

Het verdient sterk de aanbeveling om op een droogstookperiode van minimaal één of twee weken te 

rekenen, voordat met de inrichting wordt begonnen. 
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Het is niet mogelijk om binnen deze periode al het overtollige vocht te verwijderen, maar de 

hoeveelheid kan wel sterk worden beperkt zodat er een gezond woon- en leefklimaat ontstaat. 

De verdamping moet gelijkmatig gebeuren, omdat anders overmatige krimp en verkleuring van 

materialen kan optreden. U kunt dit het beste bereiken door de eerste tijd niet te hard te stoken. 

 
Daarnaast kunt u ´s nachts het beste de verwarming op 16 graden laten staan en alle vertrekken 

verwarmen. Het is erg belangrijk dat u vanaf de eerste dag permanent en ook flink ventileert door 

middel van het open zetten van de ramen. Hiermee verdwijnt niet alleen het bouwvocht, maar 

worden ook vrijkomende stoffen uit bijvoorbeeld vloerbedekking, spaanplaat, verven en lijmen zo 

snel mogelijk afgevoerd. Tenslotte is het verstandig om de eerste tijd binnendeuren, kastdeuren en 

keukenkastjes open te laten staan en kasten circa 5 tot 10 cm vrij van de wand te plaatsen. 

 
  Wandbekleding 

Wat voor soort wandbekleding u ook kiest, het heeft als belangrijkste taak om de wanden mooi af te 

werken. Hierdoor wordt er tevens een natuurlijke sfeer gecreëerd in de woning. Zoals eerder gezegd 

is uw woning bij oplevering nog erg vochtig. Door droging en krimp kunnen er scheurtjes en/of 

verkleuring in de wanden ontstaan. In verband met de hechting kan het handig zijn om vóór de 

eerste sauslaag een voorstrijklaag aan te brengen. Informeer hiervoor bij de uw verfleverancier. Zie 

verder hoofdstuk IV, paragraaf 12 m.b.t. het afwerken van de wanden.
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IV. Materialen, leveranciers en bouwkundig onderhoud 

 
1. Beglazing en kitwerk 

 
Onderhoud Het is van wezenlijke invloed op de levensduur van dubbel glas in de aluminium 

kozijnen dat u de beglazingrubbers aan de hand van de hieronder beschreven 

vuistregels onderhoudt of laat onderhouden: 

 De ruiten regelmatig wassen met schoon water voor bescherming tegen 

schadelijke invloed van zoutaanslag en milieuverontreiniging; Alle 

beglazingsrubbers ieder jaar zorgvuldig controleren en herstellen waar 

nodig; 

 De openingen in de aluminium onderprofielen van het kozijn openhouden! 

Ventilatie- en ontwateringsleuven goed open houden.  

 
Glas kan breken doordat het plaatselijk verwarmd wordt of juist koud blijft 

(zogenaamde thermische breuk). Om dat te voorkomen vragen wij u goed op een 

aantal punten te letten en beslist te vermijden, zoals: 

 Luxaflex, lamellen of overgordijnen in het kozijn zelf te plaatsen, waardoor  

circulatie van lucht langs de ruit verhinderd wordt; 

 Het verwarmen van een ruit met een föhn of een vlam om deze te drogen 
of om verf van het kozijn te branden; 

 Een straalkachel, een blaasconvector of een ander verwarmingsapparaat 

op het glas te richten; 

 Een radiator dichter dan 20 cm op het glas te plaatsen; 

 De ruit tijdelijk af te plakken met papier of beschermfolie, bijvoorbeeld 

wanneer het plafond gewit moet gaan worden; 

 Massieve voorwerpen in de vensterbank te plaatsen, bijvoorbeeld boeken, 

ordners, kastjes en dergelijke; 

 Grote voorwerpen aan de buitenkant van het raam te zetten, die hierdoor 

de ruit voor een deel in de schaduw plaatsen. 

 

Wanneer u met deze punten rekening houdt, staat niets langdurig plezier van uw 

beglazing in de weg. 



 
 
 

  Onderhoudsboek 
  Opsteller: Scholtens Bouw 

  Wognum b.v. 
  Datum: 01-11-2018 
 
 
    

78 appartementen “de Bever” te Heerhugowaard    

7 
 

 
 

 
Condensatie 
algemeen 

 
Nieuwe woningen worden tegenwoordig gebouwd met betere isolatie. Daarom is 

ventileren van woningen van een nog groter belang dan voorheen. Ook wordt in 

alle nieuwbouwwoningen standaard een mechanisch ventilatiesysteem 

aangebracht. Hiermee worden kookluchtjes en overtollig vocht in de woning 

afgezogen. Het voorkomen van hinderlijke condensatie op beglazingen, een 

fenomeen dat zich op enkel glas voor een groot deel van het jaar voordoet, wordt 

gezien als een van de voordelen van het plaatsen van isolerend dubbelglas. Toch 

kan het in bepaalde situaties gebeuren dat de lucht in de woning zo vochtig wordt 

dat dit niet door het aanwezige ventilatiesysteem snel genoeg afgezogen wordt. 

 
De oorzaak van vocht in de woning is dat lucht water bevat in de vorm van damp. 

Deze hoeveelheid waterdamp in de lucht is variabel. Dit hangt onder andere af 

van de temperatuur van de lucht. Bij een hoge temperatuur kan lucht meer 

waterdamp bevatten, terwijl bij een lagere temperatuur de lucht minder waterdamp 

kan bevatten. Indien er een hogere concentratie waterdamp in de woning 

aanwezig is, zal de waterdamp op koude objecten neerslaan in de vorm van 

condens. In de regel is het glas in de kozijnen en ramen het koudst in een woning. 

Het kan dus voorkomen dat dubbelglas kan beslaan (condens) 

 
Veel voorkomende condensatiegevallen zijn: 

 Beslagen ramen in alle vertrekken van de woning bij een nieuwbouw 

woning; 

 Beslagen ramen in de keuken tijdens het koken van eten; 

 Beslagen ramen in de woonkamer bij een grote groep mensen (de mens 

verdampt circa 1 liter water per etmaal in rusttoestand); 

 Beslagen ramen in de slaapkamer. Lage kamertemperatuur en langdurig 

verblijf van teveel mensen in een ruimte; 

 Beslagen ramen door het drogen van was in de woning. 

 
Anders dan op enkele beglazing, waar het meestal de binnenzijde van gebouwen 

betreft, kan in het geval van isolerend dubbelglas de condensatie zich op drie 

verschillende posities bevinden: 

1. Tussen de beide glasbladen. 

2. Aan de binnenzijde van de gebouwen. 

3. Aan de buitenzijde van de gebouwen. 

 

Omdat het optreden van condensatie op isolerende beglazing zich met een 

zekere regelmaat voordoet, wordt met het beschrijven van de oorzaken en de 

mogelijke oplossingen getracht op veel voorkomende vragen een antwoord te 

geven. Daarbij wordt de hierboven aangegeven volgorde aangehouden. 
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Condensatie tussen 
de beide glasbladen 

Het optreden van condensatie tussen de glasbladen duidt erop, dat de dubbelglas 

eenheid lek is. De verschijnselen kunnen daarbij sterk in intensiteit verschillen. 

Over het algemeen treedt er een vermindering van het doorzicht op en ontstaat er 

op den duur een onafwisbaar grauwwaas door condensatie, aanslag of aantasting 

van de glasplaten aan de spouwzijden. Dit kan niet meer afdoende verholpen 

worden en de enige duurzame oplossing is het vervangen van de betreffende ruit*. 

 
* De isolatiewaarde van een dubbelglaseenheid verandert door het lek raken 

overigens nauwelijks 

 
 

Condensatie aan de 
binnenzijde van 
beglazing 

Wanneer er condensatie aan de binnenkant van een dubbele beglazing optreedt, 

heeft dit niets te maken met de kwaliteit van die betreffende ruit. Het zijn de 

omstandigheden binnen, die ertoe leiden dat de ruit beslaat. Om te kunnen 

begrijpen waarom bepaalde ruiten beslaan en vervolgens de juiste maatregelen te 

kunnen treffen om het probleem op te heffen, is het nodig die omstandigheden te 

herkennen. Hier volgt daarom een uitleg van de verschijnselen die leiden tot 

condensatie. 

 
De lucht die wij inademen, bevat zuurstof, stikstof en andere elementen zoals 

water in de vorm van damp. Deze hoeveelheid waterdamp in de lucht is variabel. 

Dat hangt af van de temperatuur van de lucht: bij een hoge temperatuur kan lucht 

meer waterdamp bevatten, bij een lagere temperatuur kan lucht minder 

waterdamp bevatten. 

 
Enkele bronnen van het ontstaan van waterdamp zijn: 

- De zon, die het water van regen, meren en oceanen verdampt. 

- De mens, die in een rusttoestand circa 1 liter water per etmaal verdampt. 

- Het koken van maaltijden. 

- Het drogen van de was. 

 
Verzadiging: Lucht kan, bij een bepaalde temperatuur, waterdamp bevatten tot 

een bepaald maximum. Wanneer men waterdamp blijft toevoegen, dan zal de 

extra hoeveelheid damp in vloeibare vorm neerslaan: het verzadigingspunt is 

bereikt. Zo kan lucht bij 25°C maximaal 23 gram water bevatten en bij 15°C kan dit 

niet meer dan 12,8 gram water zijn. 

 
Als men dus in 1m3 lucht van 25°C meer dan 23 gram waterdamp brengt, moet 

dat meerdere condenseren, hetzij in de vorm van mist, hetzij door condensatie op 

een wandvlak, waarvan de temperatuur 25°C of minder is. 

Dezelfde verschijnselen treden op, wanneer de temperatuur van 1m3 lucht van 

25°C, die 23 gram waterdamp bevat, wordt teruggebracht tot 15°C. De lucht moet 

nu 10,2 gram water kwijt, hetzij in de vorm van mist, hetzij door condensatie op 

een wandvlak, waarvan de temperatuur 15°C of minder is. 

 
Relatieve vochtigheid: Alvorens het verzadigingspunt te bereiken, bevat lucht bij 

een bepaalde temperatuur meer of minder waterdamp. Men definieert de relatieve 

luchtvochtigheid als de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die een 
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kubieke meter lucht bevat tot de hoeveelheid die benodigd is voor de verzadiging 

bij die temperatuur. 

 
Dus, als 1m3 bevochtigde lucht van 20°C 9,4 gram waterdamp bevatten er is voor 

het bereiken van het verzadigingspunt 17,3 gram waterdamp nodig, dan is de 

relatieve luchtvochtigheid 9,4/17,3 = 0,543 dus 54,3%. 

 
Wordt de temperatuur van diezelfde hoeveelheid lucht teruggebracht tot 15°C, 

waarvan we weten, dat daarbij het verzadigingspunt ligt op 12,8 gram water, dan 

wordt de relatieve luchtvochtigheid 9,4/12,8 = 0,734 dus 73,4%. 

 
Wordt de temperatuur van diezelfde kubieke meter lucht nog verder naar beneden 

gebracht tot bijvoorbeeld 10°C, dan wordt het verzadigingspunt bereikt. Bij die 

temperatuur kan lucht namelijk precies 9,4 gram waterdamp bevatten: 9,4/9,4 = 1, 

dus 100% relatieve luchtvochtigheid. 

Deze l0°C noemen we het dauwpunt van lucht met een relatieve vochtigheid van 

54,3% bij 20°C en 73,4% bij 15°C. Dus ieder voorwerp met een eigen temperatuur 

van 10°C, dat in deze twee omgevingen wordt gebracht, zal aanslaan met 

condens. 

 
De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van condensatie, is gelegen in de 

energiebesparingsmaatregelen en de daaruit voortkomende jacht op naden en 

kieren. Aan de ene kant willen wij onze woningen niet meer zo sterk verwarmen 

(waardoor de oppervlaktetemperatuur van het glasblad lager wordt) en aan de 

andere kant willen wij geen warmteverliezen door ventilatie. Om dit laatste te 

bereiken plaatsen wij: 

- Isolatiematerialen met een dampremmende laag. 

- Volledig dampdichte muren (lagen PVC, beton). 

- Absoluut dichte kozijnen met steeds betere aansluitingen. 

Wij leven daarom in huizen die steeds hermetischer zijn afgesloten en steeds 

koeler worden, maar waarin we nog steeds dezelfde hoeveelheid water brengen. 

De luchtvochtigheid buiten neemt bovendien ook steeds verder toe. 

 
 

Oplossingen 
condensatie aan de 
binnenzijde van 
beglazing 

De eerste maatregel is het ventileren van de ruimte. Er is geen andere oplossing. 

We produceren nu eenmaal een aanzienlijke hoeveelheid vocht, die we moeten 

proberen kwijt te raken. 

Omdat over het algemeen de buitenlucht minder waterdamp bevat dan de lucht 

binnen, is het duidelijk dat ventilatie met buitenlucht een oplossing kan bieden. 

Zelfs al zou de buitenlucht verzadigd zijn met waterdamp, dan is dit een 

verbetering omdat buitenlucht meestal kouder is en dus in absolute zin minder 

vocht bevat. De normen bevelen het volgende ventilatievolume aan: 

 
Keuken (inhoud <18 m3) 45 m3/uur, periodiek 90 m3/uur 

Keuken (inhoud >18 m3) 60 m3/uur, periodiek 120 m3/uur 

Badkamer 30 m3/uur 

Toilet, toiletruimte 15 m3/uur 

Garage, per stalling 100 m3/uur (bij het stallen van natte voertuigen 

periodiek 200 m3/uur) 

Woonvertrek 60 m3/uur 

Slaapkamer 30 m3/uur 
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Gaat u ook eens na of u veel vochtproducerende elementen in uw woning heeft, 

zoals veel planten, een aquarium, een open keuken met een te kleine 

afzuigcapaciteit. 

 
De tweede maatregel is de temperatuur verhogen. Hierdoor neemt de temperatuur 

van het binnenblad van de beglazing toe. Dit geldt vaak voor slaapkamers, waar 

temperatuur en ventilatie soms gezamenlijk verhoogd moeten worden. De 

aanwezigheid van gordijnen voor de beglazing vergroot ook de kans op 

condensatie, want deze isoleren een laag lucht tussen zichzelf en het glas. Deze 

lucht is kouder dan de lucht in het vertrek zelf, maar bevat evenveel waterdamp. 

 
 

Condensatie aan de 
buitenzijde van 
beglazing 

Het verschijnsel van condensatie doet zich veelal voor op de vertrekzijde ("warme 

zijde") van de beglazing. Bij beglazingen met een zeer lage K- waarde, waarbij zich 

op een van de glasbladen een laag-emissieve coating bevindt, kan de aanslag zich 

juist op het buitenblad voordoen. Dit is volkomen normaal en heeft niets te maken 

met de kwaliteit van de betreffende ruit. Gezien de grote isolatiewaarde van dit 

soort beglazingen, wordt de temperatuur van het buitenblad slechts in geringe mate 

beïnvloed (weinig warmteverlies!) door de verwarmde binnenomgeving. Als er nu 

een snelle temperatuurstijging van de buitenlucht plaatsvindt en er tevens sprake is 

van een hoge luchtvochtigheid, dan bevinden zich trager opwarmende lichamen op 

de temperatuur van het dauwpunt van de waterdamp in de lucht en slaan aan. Dit 

kan uw auto zijn, maar ook het relatief koude buitenblad van uw goed geïsoleerde 

beglazing. Dit verschijnsel doet zich voornamelijk 's ochtends vroeg voor in de lente 

en de herfst en verdwijnt vanzelf. 

 
 

Cementstrepen en 
alkalische aantasting 

Voor de eerste jaren van bewoning is het noodzakelijk de ruiten frequent 

(bijvoorbeeld één keer per week) aan de buitenzijde te reinigen (gebruik de eerste 

keren veel water, dit voorkomt krassen). 

 
In de steen, de voegen (mortel) en in de betonproducten zitten basische 

componenten (CaO) en zure componenten (SiO2), die door de regen (afhankelijk 

van de zuurgraad van het water) uit de gevel worden gespoeld, waarna vooral het 

kiezelzuur en calciumcarbonaat (CaCO2) zich sterk aan het glasoppervlakte 

hechten. Hierdoor ontstaan grijsachtige strepen, de zogenaamde etsing, waardoor 

het glas minder transparant en zelfs ondoorzichtig kan worden. 

 
 

Garantie Eventuele lekkage of doorzichtvermindering van het isolatieglas dient u schriftelijk 

te melden bij de verhuurder. Deze handelt de garantie af met de hoofdaannemer. 

Glasbreuk, ook spontane breuk, is altijd uitgesloten van garantie, tenzij deze breuk 

een gevolg is van een door ons verkeerd geplaatste ruit. 
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Kitwerk 

 
Algemeen Kitvoegen niet beschadigen of belasten met puntbelasting 

 
Kitwerk controle Controleren op gebreken in de afdichting ten gevolge van veroudering, zoals: 

 Barst- en scheurvorming; 

 Onthechting; 

 Verlies van elasticiteit; 

 Krimp van de kitvoeg. 

 
Onderhoud Aan de kitvoegen zelf hoeft in principe geen onderhoud gepleegd te worden zolang 

de voegen naar behoren hun functie vervullen. Indien om esthetische redenen de 

voegen na verloop van tijd gereinigd zouden worden kan dit worden uitgevoerd 

met niet agressieve reinigingsmiddelen. 

 
Specifiek voor sanitaire voegen gelden de volgende regels: 

 De ruimte zo goed mogelijk ventileren, zodat de voegen niet onnodig lang 

nat blijven. 

 Voegen die intensief met zeepresten en dergelijke belast worden, 

regelmatig schoonspoelen met schoon water, waarbij het oppervlak met 

behulp van een spons wordt afgewassen. 

 Voegen niet schoonmaken met sterk, bijvoorbeeld chloorhoudende, 

reinigingsmiddelen. 

 Voegen die plaatselijk onthechting zouden vertonen, op deze plaatsen 

repareren. 

 
Als onderdeel van het onderhoud voert u een eerste inspectie circa 1 jaar na 

oplevering uit en de volgende ieder jaar. 

De inspectie van de kitvoegen is uw eigen verantwoording alsmede de 

vervolgschade indien beschadigingen niet tijdig worden gemeld. 
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2. Binnenconstructie 
 

Binnen-
spouwbladen  

De woningscheidende wanden en de binnenspouwbladen bestaan uit betonnen 

wanden i.c.m. HoutSkeletBouw elementen aan de voor- en achtergevel. 

Bij het boren gebruik maken van een klop- of slagboormachine oppassen voor 

elektraleidingen. Deze leidingen lopen niet altijd recht naar boven vanuit de 

wandcontactdozen en schakelaars. 
 

Vloeren De constructieve vloeren zijn van gewapend beton. De vloeren in de woningen op 

de begane grond zijn voorzien van een gehechte morteldekvloer en de woningen 

op de verdiepingen van een zwevende morteldekvloer. Echter is op deze vloeren 

in de badkamer en het toilet een tegelafwerking toegepast. Beschadigingen aan 

de morteldekvloer zijn te herstellen met hiervoor geschikte egalisatiemortel 

(egaline). Bij het aanbrengen van vloerbedekking op de morteldekvloeren 

absoluut niet spijkeren in verband met de vloerverwarmingsleidingen die in 

de zwevende morteldekvloer zijn aangebracht. De vloerbedekkingen dienen 

los gelegd te worden zodat bij het verwijderen van de vloerbedekking de 

morteldekvloer niet beschadigd wordt. 

 
Binnenwanden De binnenwanden van de woningen zijn van gipsblokken. Lichte voorwerpen kunnen 

zonder problemen worden opgehangen. Voor het ophangen van zware voorwerpen 
bestaan speciale pluggen. 

 
Let op! Het is aan te bevelen om binnen ± 300 mm uit de wandcontactdozen en 

schakelaars niet in de wanden te boren. 
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3. C.v.-installatie/warmwatervoorziening 

 
Centrale verwarm. De woning wordt verwarmd door middel van water dat afkostig is uit een Warmte 

Koude Opslag (W.K.O.) In een Warmte Koude Opslag (W.K.O.) installatie wordt 

bodemenergie gebruikt voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen. Dit houdt 

in dat de woning geen eigen CV-ketel heeft, maar er vanuit de  

WKO in combinatie met een warmtepompinstallatie warm water wordt aangevoerd 

volgens het concept wat hieronder staat afgebeeld. 

  

  

 

 De woning heeft een aparte meter waarop afgelezen kan worden hoeveel Giga 

Joule (energie eenheid) er wordt verbruikt door de gebruikers per woning. 
 
 

Storingen  Chemicaliën of andere toevoegingen aan het warmte-water kunnen de levensduur 

van de installatie nadelig beïnvloeden of zelfs grote schade aanrichten. U dient er 

rekening mee te houden dat door gebruik van chemicaliën, de garantie van de 

totale installatie komt te vervallen. Ook zogenaamde reinigingsmiddelen die 

gebruikt worden om oude warmte-installaties te ontkalken mogen daarom niet 

worden toegepast. 

 

Storingen warmte De woning wordt van warmte voorzien door een zogenaamde “afleverset”. Deze 

afleverset levert de warmte ten behoeve van de verwarming en het warme 

tapwater.  

 U wordt nadrukkelijk verzocht om niet aan de knoppen en instellingen van de 

verwarmingsinstallatie te draaien. 

 Bij storingen dient u zich er eerst van te vergewissen dat de afleverset goed 

functioneert, zie hiervoor de handleiding in het huurdersmap. Dit kunt u aan de 

hand van de instructies, zoals vermeld op de informatie van de afleverset en Giga 

Joule (GJ) meter, controleren. 

 Als de afleverset geen storing aangeeft dient u contact op te nemen met de 

beheerder. Zie hiervoor hoofdstuk II.  

 Indien de afleverset wel een storing aangeeft kunt u contact opnemen met de 

storingsdienst van de warmteleverancier.  
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4. Gebruikshandleiding centrale verwarming/gebalanceerde ventilatie 

 
Stookgedrag Om optimaal profijt te hebben van de in uw woning aangebrachte warmte-

installatie, is het nodig om het gewenste stookgedrag nader te bezien. Op basis 

van het gewenste lagere energieverbruik, zijn de nieuwbouwwoningen zodanig 

geconstrueerd dat er sprake is van een goede isolatie, tochtwering en kierdichting. 

Dit heeft ertoe bijgedragen dat de warmte-installatie kleiner wordt uitgevoerd en in 

verband met het energiebewust gebruiken van energie voor warmte niet meer 

gebruikt wordt dan strikt noodzakelijk is. Dit vergt een ander stookgedrag van de 

gebruiker. Om dit duidelijk te maken volgt hier enige uitleg. Alle materialen zoals 

wanden, plafond, meubelen nemen de temperatuur aan van de omgeving. Het 

vergt enige tijd voordat de ruimte de temperatuur heeft aangenomen. 

 
Wanneer men ’s nachts de temperatuur zou verlagen tot 12°C en overdag 

bijvoorbeeld 20°C aangenaam zou vinden, dan ziet men in het energieverbruik 

pieken en dalen. Uit onderzoek is echter gebleken dat zo’n nachtverlaging geen 

besparing oplevert. Het opwarmen kost namelijk veel energie, terwijl het gewenste 

‘comfort’ binnen de korte tijd niet gehaald kan worden. Wat voor u de gewenste 

‘comforttemperatuur’ is kunnen wij niet bepalen. Wel kunnen wij u adviseren in 

een bepaalde gedragslijn voor de nachtverlaging. 

 
Als algemeen advies wordt gegeven om een schommeling van maximaal 4°C aan 

te houden ‘nachtverlaging maximaal 4°C’. 

Bijvoorbeeld: 

- Comforttemperatuur is 20°C nachttemperatuur 16 ° C 

- Comforttemperatuur is 22°C nachttemperatuur 18 ° C 

 

Dit advies geldt eigenlijk voor iedereen. Voor woningen die de gehele dag 

bewoond zijn en voor  woningen van mensen die ’s morgens vertrekken en pas ’s 

avonds thuiskomen. 

 
 

Niet in de vloer 
spijkeren 

De warmte-installatie (vloerverwarming) is uitgevoerd met leidingen in de 

afwerkvloer, daarom is het niet toegestaan in de vloer te boren of te spijkeren, 

omdat de kans om door de leidingen te boren/spijkeren erg groot is! 
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Tijdelijk buiten 
bedrijf stellen van 
de installaties 

Na het stookseizoen 

Kamerthermostaat op laagste stand zetten. 

 
Bij vriezend weer of vorstgevaar 
De installatie moet in bedrijf blijven en de vloerverwarming dient op temperatuur te 
worden gehouden. Bent u een zeer lange periode afwezig bij vriezend weer, zet dan 
nooit de installatie uit. De kamerthermostaat kan op circa 15°C worden ingesteld. 

 

 

Demonteren 
kamerthermos- taat 

Wij adviseren u de kamerthermostaat nooit te demonteren in verband met 
bijvoorbeeld behangwerkzaamheden. Bij ondeskundige demontage kunnen de 
aansluitdraadjes kortsluiting maken. De garantie op kamerthermostaat vervalt in 
dit geval. 
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5. Elektra 

 
Algemeen In de hal bevindt zich de meterkast voor onder ander elektra. Het elektra van de 

woning is in groepen ingedeeld. Elke groep is apart af te sluiten en is beveiligd 

door zekeringen. De groepen staan aangegeven op de groepenkaart die zich in 

meterkast bevindt. 
 

Demontage 
schakelmateriaal 

De wandcontactdozen kunnen worden verwijderd met behulp van een 

schroevendraaier. De schakelaars kunnen met een schroevendraaier worden 

opgewipt. Let op! Schakel wel de spanning eerst af. Beschadigde schakelaars 

vallen niet onder de garantie. 
 

CAI Glasvezel Met betrekking tot de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en glasvezel verwijzen wij 

voor informatie naar de plaatselijke leverancier van het tv-signaal. 

Bedraden lege 
leiding 

 

 

 

 

 

 
Videofoon  

 

De loze leidingen zijn voorzien van een zogenaamde controledraad. Om deze 

leidingen te bedraden gaat men als volgt te werk. Aan de controledraad bevestigt 

men een stalen trekveer. Men moet met twee personen zijn om de controledraad 

eruit te trekken en de trekveer in te voeren. Bij het trekken van een CAI-kabel moet 

men gebruik maken van een zogenaamd trekkousje. Dit trekkousje bevestigt men 

aan de CAI-kabel en de trekveer. Het is aan te bevelen om bij de leidingen langer 

dan 15 meter de kabel in te wrijven met afwasmiddel. Bij het trekken van een 

telefoonkabel gaat men te werk zoals bij de CAI-kabel, alleen het trekkousje is hier 

niet nodig. 

 

De spreekluisterinstallatie in u woning is uitgevoerd als een handsfree monitor. 

De handleiding van de spreekluisterinstallatie is opgenomen in de huurdersmap 

en wordt bij oplevering door de beheerder aan u verstrekt. 
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Storingen Indien de aardlekschakelaar uit zichzelf is uitgeschakeld, dan als volgt handelen: 

a. Alle door de betreffende aardlekschakelaar beschermde groepen 

uitschakelen. 

b. De betreffende aardlekschakelaar weer inschakelen. 

c. De groepen stuk voor stuk weer inschakelen. Bij het inschakelen van een 

groep waarin storing optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit. 

Toestellen die aangesloten zijn op deze groep uitschakelen, stekker uit 

wandcontactdoos halen en opnieuw proberen de groep in te schakelen. Het 

defecte toestel of groep uitgeschakeld laten. De aardlekschakelaar en de nog 

niet ingeschakelde groepen in bedrijf stellen. Het defecte toestel of groep door 

een erkend installateur laten nazien. 

d. Blijft de installatie bij ingeschakelde aardlekschakelaar spanningsloos, dan het 

energiebedrijf waarschuwen. 

 

 
Rookmelders       De rookmelder welke zijn geplaatst in uw woning zijn aangesloten op het lichtnet 

en reeds gebruiksklaar. Toch is het van belang dat u regelmatig de rookmelders 

controleert. Wij adviseren u elke week de rookmelders te testen zodat u er zeker 

van bent dat deze nog werken. U kunt dit doen door op het doorzichtige centrum 

van de melder te drukken. Na enkele seconden gaat de rookmelder af en hoort u 

een snerpend geluid, dit houdt vanzelf op als u de knop weer loslaat. 

 
Aangezien de rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet is de rookmelder 

uitsluitend ten behoeve van noodstroom voorzien van een batterij. Ondanks dat 

deze batterij in uitzonderlijke gevallen wordt gebruikt is het toch verstandig om de 

batterij eenmaal per twee jaar te vervangen. 

 
Wij raden u aan regelmatig de rookmelders schoon te maken. U kunt hiervoor een 

zachte borstel of de borstel van de stofzuiger gebruiken om het stof te verwijderen 

van de gaten waar de rook doorheen moet komen en de zijkanten van de melder. 

Borstel of stofzuig niet de binnenkant van de melder; wel is het verstandig de 

deksel van de melder te verwijderen en af te wassen. Let hierbij wel goed op dat 

de deksel goed droog is als u deze weer op de melder aanbrengt. 
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6. Gevelsteen 

 
Onderhoud Gemetselde gevels vergen over het algemeen weinig onderhoud. Toch zijn er een 

aantal punten die, vooral vlak na oplevering, uw aandacht vragen. 

Vooral in de beginperiode zorgen regenbuien er vaak voor dat er gruis uit de stenen 

en de specie loslaat. Dit losgekomen gruis kan krassen op uw ramen tot gevolg 

hebben. Om dit te voorkomen raden wij u aan uw ramen regelmatig te wassen. 

Hierdoor krijgen ook kiezelzuur en kalk geen kans om het glas aan te tasten. 

 
Witte uitslag Hoewel witte uitslag op gevels geen algemeen probleem is willen wij u toch ook wat 

informatie geven, voor het geval dat deze uitslag op uw gevel(s) is ontstaan. Deze 

uitslag is niet fraai, maar heeft gelukkig geen negatieve invloed op het metselwerk. 

De uitslag wordt veroorzaakt door overmatig vocht (regen) tijdens de uitvoering 

waardoor reacties loskomen vanuit de steen of vanuit de metselspecie. De 

gevormde verbindingen (witte uitslag) zijn in wateroplosbaar en zullen daarom na 

verloop van tijd (met regenbuien) verdwijnen. 
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7. Hang- en sluitwerk, kozijn-, raam- en deurbeslag 
 

Buiten- en 
Binnendeurbeslag 

Hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheidsklasse 2. 

Het beslag is van aluminium in een zilverkleurige uitvoering (kleur F1). Alle 

binnendeuren zijn voorzien van lichtmetalen geëloxeerde schilden en deurkrukken. 

 
Hang- en sluitwerk en bouwbeslag zijn gebruiksartikelen die regelmatig onderhoud 

behoeven. Zowel binnen als buiten zijn ze onderhevig aan slijtage, het weer en 

luchtverontreiniging. Zeker aan de kust, in de buurt van bossen en in omgevingen 

waar chemische stoffen aanwezig zijn (industrie, chloorzwembaden en dergelijke) 

is dit van toepassing. Alle metalen gaan op kortere of langere termijn oxideren, 

een proces waar tegen geen garantie wordt gegeven. 
 

Onderhoud De scharnieren dienen minimaal éénmaal per jaar te worden onderhouden met 

siliconenspray, vet of olie. Het is niet toegestaan de oppervlakte mee te schilderen 

aangezien dit op den duur de functie zou kunnen verstoren. Indien er lagers kapot 

gaan moeten deze direct vervangen worden. 

 
Ook de bewegende delen van raamsluitingen kunt u het beste éénmaal per jaar 

met zuurvrije vaseline, teflonspray of olie behandelen. 

 
De sloten en cilinders dient u minimaal éénmaal per jaar in te spuiten met teflon- 

of siliconenspray. Wij raden u aan beslist geen olie te gebruiken en de voorplaat 

niet mee te schilderen. 
 

Bediening 
buitendeuren  

Buitendeuren, waarin een driepuntssluiting is aangebracht, dienen te allen tijde in 

de driepuntssluiting te staan om kromtrekken van de veelal hoge deuren te 

voorkomen. 
 

Opmerkingen In de woningen zijn draairamen en draaikiepramen toegepast. Bij de draairamen is 

de kruk geblokkeerd, zodat deze slechts 90° kan draaien. De draaikiepramen 

hebben een 90° stand, zodat het raam functioneert, als draairaam en een 180° 

stand, zodat het raam functioneert als kiepraam. 

 
Bij de afsluitbare draaikiepramen is het mogelijk dat het schild meedraait wanneer 

de sleutel onvoldoende is omgedraaid. Dit doet niets af aan de kwaliteit van het 

hang- en sluitwerk. Het is belangrijk alvorens het raam te openen de sleutel 

compleet te draaien. 
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Linker- en rechterstijl 

 

 
 
ONDERHOUD- EN REINIGINGSVOORSCHRIFTEN ALUMINIUM KOZIJNEN 
 
A. Maandelijks (periodiek) onderhoud 
Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Hierin worden veelal glaspartijen en 
raamprofielen gereinigd en met de zeem nageveegd. Belangrijk is evenwel dat bij dit type van  reiniging ook 
met zuiver koud water wordt nagespoeld om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen. Residuen van 
reinigingsmiddelen en terugkomende vervuiling (stof, regen) kunnen onder invloed van UV-/IR-straling van de 
zon tot onherstelbare beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische 
waarde. 
 
B. Grondig onderhoud 
• Het grondig onderhoud is een uitgebreide reiniging op het periodiek onderhoud. Het doel is om alle vervuiling 
te verwijderen die zich gedurende het jaar heeft afgezet en de laklaag opnieuw te beschermen voor het 
behouden van de esthetiek. 
• Afhankelijk van de omgeving dient de frequentie van het grondig onderhoud opgedreven te worden. In een 
landelijke omgeving met beregende gevels dienen de profielen 2 maal jaarlijks grondig te worden gereinigd, in 
alle andere gevallen 4 maal per jaar. Dit onderhoud wordt verzorgd door de verhuurder. 
 
C. Lijmresten 
Deze kunnen het best verwijderd worden door gebruik te maken van “Lijm en siliconen oplosmiddel”. Dit zowel 
op gelakt (blinkend, mat en structuurlakken) als op geanodiseerd aluminium. Werk af met “schuimspray 
reinigen en ontvetten”. 
 
D. Bijlakken 
Kleine beschadigingen aan de laklaag kunnen bijgewerkt worden met een retouchestift. Deze wordt 
aangeboden om kleine oppervlakken of krassen te corrigeren en is in alle kleuren beschikbaar. 
 
UITGESLOTEN 
• Geen oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde 
koolwaterstoffen en dergelijke bevatten. 
• Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allesreinigers, ontvetters) 
• Geen schurende of abrasieve producten. 
• Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling. 
• Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren. Aanbevolen is tijdens een bewolkte of regenachtige dag. 
• Stoomreinigers alsook hogedrukreinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten. 
• Raadpleeg Aluk bij extreme vervuiling indien reiniging en -onderhoudsproducten in deze voorschriften 
niet afdoende blijken voor een specifiek advies. 
 

 
Boven- en onderdorpel 
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8. Mechanische ventilatie 

 
Algemeen 

 
Gebruik Overige informatie en de eventuele gebruiksaanwijzing voor de mechanische 

ventilatie installatie treft u in de huurdersmap. 

 
Onderhoud MV-installatie: 

Het is van belang dat u de ventilatieroosters en mechanische ventilatieventielen 

schoonhoudt. Dit kunt u doen door deze af en toe met de stofzuiger schoon te 

zuigen en met een doekje af te nemen. Daarnaast raadden wij u aan de 

mechanische ventilatieventielen éénmaal per jaar te demonteren en in een 

zeepsopje af te wassen. 

 
Overtollig vocht  Een veel gehoorde klacht van bewoners van woningen waarvan de spouwmuren, 

het dakbeschot, de kozijnen etc. zijn voorzien van isolerende materialen zoals 

minerale wol, schuim, isolerend glas er dergelijke, is dat deze woningen last 

hebben van overtollig vocht. 

 
Vaak zijn de bewoners van mening dat er bij overtollig vocht in de woning lekkages 

zijn. In de meeste gevallen is dit niet juist. Bij lekkage kan men duidelijk natte 

plekken en eventuele kringen constateren op de plaats waar het lekt. Indien de 

vochtige plekken zichtbaar worden door schimmelvorming en zwarte uitslag, is er 

echter sprake van een te hoog vochtigheidsgehalte in de woning. Het overtollige 

vocht condenseert dan op de koudste plekken en op plaatsen waar de interne 

natuurlijke luchtstroom niet langs of door kan trekken, zoals op massieve 

betonnen wanden, in de hoeken van wanden en plafonds, achter kasten en 

banken die tegen de wand staan. 

 
Als er lekkage wordt geconstateerd, kan de oorzaak worden opgezocht en 

verholpen. 
 

Ventilatie 
instructies 

Uw woning is uitgevoerd met een mechanisch ventilatiesysteem. De vervuilde of 

vochtige lucht wordt uit het vertrek gezogen door middel van de ventilatorbox. In 

dat vertrek (keuken, badkamer, toilet) zit een ventilatieventiel die afgesteld is op de 

berekende hoeveelheid af te zuigen lucht. 
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U kunt de ventielen eruit nemen om ze te reinigen met een sopje, maar zorg ervoor 

dat de afstelling niet veranderd wordt. Het systeem zal alleen lucht afzuigen als u 

zelf zorgt voor toevoer = ventilatie roosters openzetten. De hoeveelheid af te 

zuigen/in te blazen lucht kunt u door middel van de standenschakelaar in de 

keuken dan wel badkamer regelen. Het verdient aanbeveling om de ventilator één 

keer per jaar te reinigen. Dit is eenvoudig te doen door de motor uit het 

ventilatorhuis te nemen en de schoepen en het motorhuis te reinigen met een 

zachte borstel (zorg wel voor een gelijkmatig gereinigd schoepenrad omdat 

anders de motor uit balans kan raken). 

 
De werking van het afzuigfilter kunt u controleren door een raam op een kier te 

zetten en een papiertje voor de zuigmond te houden. Indien het papiertje door de 

zuigmond wort aangezogen, functioneert het systeem. Let op: papier niet in de 

installatie laten komen. 

 
Verwarm uw woning gelijkmatig, dus ook de slaapkamers. Stook niet te hard. 

Temperaturen tussen de 15ºC en 20ºC zijn goed. Probeer ‘s nachts een 

temperatuur van tenminste 15ºC te handhaven. 

 
Gelijkmatig en niet te hard stoken is nodig om krimpscheuren in materialen en 

verkleuringen in wanden te voorkomen of te beperken. Laat de binnendeuren en 

keukenkastjes de eerste weken op een kier open staan. 

 
Onvoldoende ventilatie kan verkleuring van wanden en plafonds tot gevolg 

hebben. Met name spuitwerk is tijdens het droogproces bijzonder gevoelig voor 

verkleuringen door verontreinigde lucht, sigaren- en sigarettenrook en 

kookdampen. 

 
Er dient dus goed geventileerd te worden en wel zodanig dat de relatieve 

vochtigheidsgraad volgens de hygrometer < 70% aangeeft. 

 
Gebruik Informatie- en gebruiksaanwijzing voor de ventilatie installatie bevinden zich in de 

huurdersmap.  
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Problemen met de ventilatie-installatie verhelpen 
 

Controleer 
ventilatie-unit  

1. Controleer met een spanningzoeker of spanningtester of de stroomtoevoer 

naar de ventilatie-unit in orde is. 

2. Is de stroomtoevoer in orde en werkt de ventilatie-unit niet meer goed, dan 

kunt u het beste contact opnemen met het bedrijf dat de ventilatie-installatie in uw 

woning heeft aangelegd. 
 

Voorkomen is 
beter dan genezen 

De kans op storingen in de ventilatie-installatie kunt u verkleinen door de ventilatie- 

unit éénmaal per jaar schoon te maken. 
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9. Sanitair, waterinstallatie en kranen 
 
 

Onderhoud Kranen hebben een minimale verzorging nodig om er jarenlang fris uit te zien. 

Gebruik geen schuursponsen of andere scherpe reinigingsmiddelen, deze tasten 

namelijk het uiterlijk aan. Het beste kunt u voor het onderhoud van chromen 

kranen een mild handspoelmiddel of zeepsopje gebruiken en hiermee wekelijks de 

kranen schoonmaken. 

 
Reinig enkele malen per jaar de sifons van het aanrecht, fontein en wastafels. Aan 

de sifon zit een plug of beker die eenvoudig kan worden losgedraaid. Vergeet niet 

onder het sifon een emmer te plaatsen om het uitkomende water in op te vangen. 

De buitenkant van het nu zichtbaar geworden pijpje ontdoet u van aanslibsel 

Controleer bij verstoppingen eerst de sifon. 

Reinig (kalkaanslag) ook eenmaal per jaar de perlator (straalbeker) aan de 

uitlopen van de kranen in de keuken, badkamer en toilet. Deze perlator kunt u 

afschroeven en in de azijn leggen. 

 
Waterleiding De stopkraan (hoofdkraan) bevindt zich in de meterkast. Hier kunt u het tapwater 

voor de gehele woning afsluiten   

 
Door de aanleg van nieuwe leidingen kan er wat soldeersel en vuil in de leidingen 

zitten. Dit vuil kan men verwijderen door de perlator van de kraan van tijd tot tijd 

los te draaien en door te blazen. Bij langdurige afwezigheid verdient het 

aanbeveling de hoofdkraan dicht te draaien. 

 
Een knallende waterleiding wordt veroorzaakt door de snelsluitende kraan. Het 

stromende water in de waterleiding botst dan als het ware ineens tegen de 

plotseling gesloten kraan. Dit komt vooral voor bij een elektrisch aangestuurde 

afsluitkraan in de wasautomaat of vaatwasautomaat. De installateur kan hier niets 

aan doen.  
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Gootsteen, wastafel, 
bad, douche loopt niet 
of langzaam leeg 

 
Controleer of sifon niet verstopt is. 

 Emmer onder sifon plaatsen. 

 Sifon losdraaien. 

 Verstopping weghalen, eventueel met een gebogen ijzerdraad. 

 Schroefdraad sifon met vaseline insmeren. 

 Sifon weer monteren. 

 Kraan openzetten en controleren of water nu wel wegloopt. 

 Loopt water nog niet weg dan zit er een verstopping in de afvoerleiding of 

in het riool. 

 
Verstopping in afvoerleiding. 

 Eerst met een ontstopper het probleem proberen op te lossen. 

 Zoveel water uit gootsteen, wastafel, bad of douche scheppen dat een laagje 

van circa 2 cm blijft staan. 

 Bij een wastafel de overloop met een natte doek afsluiten. 

 Ontstopper op afvoerpunt plaatsen, platduwen en trekken. 

 Herhaal dit zonodig enkele keren. 

 Helpt een ontstopper niet, dan kunt u het met een vloeibaar 

ontstoppingsmiddel proberen. 

 Lukt het ook dan niet, probeer de verstopper dan met een ontstoppingsveer te 

verwijderen (een ontstoppingsveer kunt u eventueel huren). 

 Sifon losschroeven (eerst een emmer eronder) en ontstoppingsveer in de 

afvoerleiding brengen en met de slinger aan het uiteinde ronddraaien. 

 Probeer de verstopping met de ontstoppingsveer door te prikken of te 

verwijderen. 

 Gebruik eventueel nogmaals de vloeibare ontstopper als de verstopping is 

doorgeprikt. 

 Lukt het nog niet, dan zit de verstopping vermoedelijk ergens verder weg in het 

rioleringssysteem van uw woning. 

 Probeer via ontstoppingsstukken in het rioleringssysteem (zie hiervoor de 

revisietekeningen) en een ontstoppingsveer de verstopping te verwijderen 

 U kunt een professioneel riool ontstoppingsbedrijf inschakelen. 

 Deze bedrijven beschikken over speciale apparatuur waarmee het probleem 

snel verholpen is. 
 

Toiletpot verstopt Controleer of zwanenhals niet verstopt is. 

 De verstopping kan eventueel in de zwanenhals van de toiletpot zitten. 

 Probeer met een stuk ijzerdraad waaraan een haak is gebogen de verstopping 

los te trekken. 

 Kan het probleem zo niet worden opgelost, dan zit de verstopping in de 

afvoerleiding of in het riool. 
 

Voorkomen is beter 
dan genezen 

De kans op verstoppingen in de rioleringsinstallatie kunt u belangrijk verkleinen 

door: 

 Regelmatig (4 keer per jaar) een oplossing van de soda in heet water door alle 

afvoerpunten te spoelen. Het aankoeken van vet en zeepresten in 

afvoerbuizen wordt zo beperkt. 

 Geen stoffen door het riool weg te spoelen (via toilet, gootsteen, wastafel, etc) 

die daar niet in thuis horen. 
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Stankoverlast Controleer afvoerpunten 

 Om te voorkomen dat er rioollucht in uw woning komt, is ieder afvoerpunt 

voorzien van een zogenoemd stankslot/sifon. 

 Een stankslot werkt alleen als er water in staat. 

 Een stankslot kan droog komen te staan doordat het water verdampt is, 

bijvoorbeeld in een vakantieperiode. 

 Kraan even laten lopen (gootsteen, wastafel, bad, douche) om het stankslot 

weer met water te vullen. 

 Wanneer u even ventileert moet de rioollucht verdwijnen. 

 Blijft de rioollucht toch aanwezig, dan is er mogelijk meer aan de hand. 

 Wanneer u lange tijd van huis bent (vakantie) dan kunt u eventueel wat 

(sla)olie in de afvoerpunten laten lopen. De (sla)olie voorkomt dat het water uit 

de stanksloten verdampt. 

 
Bij problemen met uw riolering kunt u contact opnemen met de beheerder. 
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10. Stukadoorswerk 

 
 
Stucwerk De muren in de woning zijn sausklaar gestucadoord. Dat wil zeggen dat de muren 

gereed zijn om overschilderd te worden. 

 U zult moeten weten hoe de wandafwerking het beste kan worden overschilderd 

waarmee dat moet gebeuren. 

 
1. U begint met het schoonmaken door afstoffen met een zachte borstel of 

handveger. Vettige oppervlakken eventueel reinigen met water waaraan een 

scheut schoonmaak ammonia is toegevoegd. 

 
2. Na droging kunt u gaan schilderen, waarbij u bij voorkeur een latex 

muurverf kunt gebruiken die u met een schapenvachtroller opbrengt. Het 

beste resultaat wordt verkregen als u de muurverf in twee lagen aanbrengt, 

waarbij de muurverf voor de eerste laag wordt verdund met 10% water. Let 

er wel op dat de verwarming tijdens het schilderen niet te hoog staat. Voor 

het overige verwijzen wij u naar de verwerkingsvoorschriften van de 

muurverf, zoals deze op het etiket staat vermeld. 

 
Voor eventuele vragen of advies kunt u contact opnemen met de stukadoor. 

 
Let op Nieuwe woningen worden geïsoleerd. Daarom is ventileren van woningen nog van 

groter belang dan vroeger. Zorg dus vooral in de eerste maanden van bewoning 

voor een goede ventilatie, vooral van het woongedeelte, inclusief de keuken en zet 

de thermostaat niet te hoog. 

Het nog in de muren, plafonds en vloeren aanwezige bouwvocht kan dan 

geleidelijk verdwijnen en de verschillende plafond- en muurafwerking zijn minder 

vlug toe aan een opknapbeurt. 

 

Het is niet toegestaan om de plafondafwerkingen in de woning over te schilderen. 
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11. Tegelwerk en kitwerk sanitaire ruimten 

 
 
Algemeen De wandtegels zijn aangebracht met tegellijm, waarbij de voegen zijn ingewassen 

met voegpasta. 

De vloertegels zijn aangebracht met zandcementspecie en ingewassen 

zandcementvoegspecie. 

In de hoeken zijn de voegen afgewerkt met siliconenkit. Voor de wand- en de 

vloertegels geldt normaal huishoudelijk schoonmaakonderhoud. 

Het boren in de tegels en voegen is niet toegestaan. 
Kitvoegen niet beschadigen of belasten met puntbelasting. 

 
Onderhoud Aan de kitvoegen zelf hoeft in principe geen onderhoud gepleegd te worden 

zolang de voegen naar behoren hun functie vervullen. 

Kalk in het water zorgt voor een doffe kalkaanslag op de tegels en kan ervoor 

zorgen dat de voegen verkleuren. Het kit, welke uiteraard schimmelwerend is, kan 

onder invloed van een aantal factoren, zoals de invloed van zeep- en /of 

shampooresten of (onjuiste) ventilatie, toch schimmelsporen vertonen. 

Het goed droog houden geeft water en dus kalkaanslag minder kans om uw 

tegels, voegen en kitvoegen te bederven. Uiteraard speelt de hardheid van het 

water, welke in iedere gemeente verschillend is, ook een rol bij een eventuele 

vervuiling. 

Wanneer de voegen om esthetische redenen na verloop van tijd gereinigd 

worden, kan dat worden uitgevoerd met niet agressieve reinigingsmiddelen.  

 
Specifiek voor sanitaire tegels en voegen gelden de volgende regels: 

- Dagelijks / wekelijks onderhoud van de tegels volstaat veelal door periodiek 

schoonmaken met een niet agressieve “groene zeep” 

- Dagelijks / wekelijks onderhoud van kitvoegen volstaat veelal door dagelijks 

drooghouden ervan 

- Na gebruik van water in de ruimte, de tegels, voegen en kitvoegen goed droog 

te maken en zorg te dragen voor goede ventilatie in de ruimte 

- Voegen die intensief met zeepresten e.d. belast worden, regelmatig 

schoonspoelen met schoon water. Daarbij het oppervlak met behulp van een 

spons afwassen. 

- Voegen niet schoonmaken met sterk, bijvoorbeeld chloorhoudende, 

reinigingsmiddelen. 

- Voegen die plaatselijk onthechting zouden vertonen, op deze plaatsen 

repareren. 

Als onderdeel van het onderhoud voert u circa 1 jaar na oplevering een eerste 

inspectie uit en vervolgens ieder jaar. 

 
Bij zware en / of hardnekkig vervuiling bij de tegels producten verwerken van het 

merk HG, verkrijgbaar in de meeste doe-het-zelf zaken. Let hierbij op het goed 

opvolgen van de gebruiksaanwijzing en het juiste product verwerken voor de juiste 

vervuiling. 

 
Bij zware en / of hardnekkige vervuiling van de kitvoegen deze reinigen door 

middel van een doekje met ammoniakoplossing of glorix, daarna de voeg goed 

schoonspoelen met koud leidingwater en goed droogmaken. 
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V. Onderhoudscontrolelijst en schoonmaaktips 
 
Onderhoudscontrolelijst en schoonmaaktips 

 
Nadat de woning is opgeleverd, dient u zelf de woning te onderhouden en te controleren. Hierbij dient u 

met het navolgende rekening te houden. Niet alle onderdelen hoeven op uw woning van toepassing te zijn. 

Meer informatie over onderhoud dat u zelf dient uit te voeren kunt u terugvinden in de 

onderhoudvoorschriften behorende bij uw huurovereenkomst. 

 
Onderhoudscontrolelijst 

 

Loodaansluitingen balkon Jaarlijks en na iedere storm visueel controleren (eventuele 

beschadigen melden aan de verhuurder). 

Binnenschilderwerk Elke 3 à 4 jaar geheel overschilderen, naar eigen inzicht en indien 

nodig. 

Spuitwerk Overschilderbaar met latex verf. 

Kitwerk in badkamer, 

wanden en vloer 

Jaarlijks controleren en zonodig herstellen. 

Voegwerk tegels Elke twee jaar controleren en zonodig herstellen. 

Sanitair Sifons en perlator van de kraan regelmatig schoonhouden. 

Elektrische installatie Aardlekschakelaar in meterkast elk jaar testen. Eventuele wijzigingen 

aan de installatie door een erkend installateur laten uitvoeren. 

Waterleidingen Regelmatig controleren. 

Riolering Geen agressieve stoffen doorspoelen. 

Cementdekvloer Niet boren of spijkeren in de vloer. Er zijn elektra-, water en/of c.v.- 

leidingen in de vloer aangebracht. 

Binnenwanden Denk aan leidingen in de wand bij het boren van gaten en inslaan van 

spijkers. 

Sloten en scharnieren Jaarlijks smeren met teflon-spray. (Geen olie gebruiken!) 

Mechanische en/of 

natuurlijke ventilatie 

Zorg dat roosters of raampjes in de gevelkozijnen zo ver mogelijk van 

het afzuigpunt open staan. Waar geen lucht toegevoerd wordt, kan 

ook geen lucht en vocht afgezogen worden (zie verder brochure). 

Gewenste relatieve vochtigheidsgraad lager dan 55%. Is dit 

percentage hoger, dan ontstaat er kans op schimmelvorming. 
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Schoonmaaktips 

 

Woningonderdeel Wat ter verwijderen Schoonmaak advies Opmerkingen 

Vloeren Cement- en 

kalkresten 

Met plamuurmes lossteken Maak de vloeren zo 

min mogelijk nat. Dit is 

extra bouwvocht. 

Hierdoor zijn 

problemen bij het 

aanbrengen van de 

vloerafwerking mogelijk 

Ruiten Cement- en 

kalkresten 

 
Verfspatten 

 

 
Stickers 

Water met een scheutje 

azijn 

 
Voorzichtig met een 

scheermesje 

 

Lijmresten met 

stickerverwijderaar  

Pas op voor krassend 

zand 

 
Pas op voor krassen 

 

 
Eerst zoveel mogelijk 

lostrekken 

Ramen en kozijnen Vuil / stof Natuurlijke zachte (groen) 

zeep 

Geen thinner, aceton of 

benzine op 

geschilderde of 

gebeitste materialen 

gebruiken 

Sanitair Vuil / stof 

 

 
Stickers 

Natuurlijke zachte (groen) 

zeep 

 

Lijmresten met 

stickerverwijderaar 

Geen schurend middel 

gebruiken 

 

Eerst zoveel mogelijk 

lostrekken 

Wand- en vloertegels Vuil / stof 

 

 

Verfspatten  

 

Cementsluier 

Natuurlijke zachte 

(groen) zeep 

 

Thinner 

 

Speciaal 

reinigingsmiddel 

Na schoonmaken 

eventueel 

beschermlaag 

aanbrengen op 

vloertegels 

Keukenkastjes Vuil / stof Natuurlijke zachte (groen) 

zeep 

Hardnekkige vlekken 

met spiritus of 

terpentine, geen 

schurende middelen 

gebruiken 

R.V.S. spoelbakken Vuil / stof Verdund bleekwater of niet 

krassend middel 

Oppassen met 

schuursponsjes, ook 

die van plastic 

Kunststof 

aanrechtblad 

Vuil / vlekken Natuurlijke zachte (groen) 

zeep 

Beslist geen thinner, 

aceton of benzine 
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Schoonmaaktips 

 

Woningonderdeel Wat ter verwijderen Schoonmaak advies Opmerkingen 
   gebruiken 

Waterkranen Vuil / stof  Oppassen met 

schuursponsjes, ook 

die van plastic 

Structuur spuitwerk Vlekken Harde borstel zonder water 

of een zachte vlakgom 

Beslist geen water of 

schuursponsjes 

gebruiken 

Vensterbanken Vuil Water met huishoudelijk 

reinigingsmiddel 

 

Schilderwerk Vuil Natuurlijke zachte (groen) 

zeep. 

Beslist geen thinner, 

aceton of benzine. 

Niet afdekken met 

kranten of ander 

drukwerk, drukprint 

geeft af. Wees 

voorzichtig, want 

nieuw verfwerk is nog 

niet volledig 

doorgehard!! 

Binnendeuren en 

binnendeur- 

kozijnen 

Vuil / vlekken Natuurlijke zachte (groene) 

zeep 

Hardnekkige vlekken 

met spiritus of 

terpentine, geen 

schurende middelen 

gebruiken 

Zeefjes kranen 

(perlators) 

Vuil- en 

soldeerresten 

In het begin enkele keren 

schoonmaken met water 

Let op!! 

Doe nooit twee 

soorten 

schoonmaakmiddelen 

bij elkaar. In een 

aantal gevallen is er 

kans op een 

chemische reactie. 
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Voorwoord 
 
  
U heeft een keuken van Eiland de Wild keukens.  
  
In dit boekje kunt u lezen hoe u uw keuken kunt onderhouden, schoonmaken en 
eventueel zelf na kunt stellen.  
Tevens leggen wij u uit hoe te handelen bij storingen en/of problemen met uw keuken 
of apparatuur.  
 
Eiland de Wild Keukens heeft een kantoor en een showroom aan de JJP Oudweg 18 
te Heerhugowaard. 
 
Eiland de Wild Keukens besteedt veel aandacht aan de nazorg. Als betrouwbare 
partner zullen wij u gedurende vele jaren helpen als er onverwacht toch iets met uw 
keuken, werkblad of apparatuur mocht gebeuren.  

 
 
 

Eiland de Wild Keukens 
Postbus 1098  

1810 KB Alkmaar  
072-5408212  

(ma. t/m vrij. 09.00u tot 17.30u) 
info@edwkeukens.nl  

mailto:bo.kts@bcedw.nl
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De standaard uitgevoerde Keller keukens met een multiplex aanrechtblad + kunststof 
toplaag bevatten de volgende Siemens apparatuur: 

 Geïntegreerde onderbouwkoelkast met vriesvak 

 Inductiekookplaat 

 Motorloze vlakschermwasemkap 
 
De luxe uitgevoerde Keller keukens met een multiplex aanrechtblad + kunststof 
toplaag bevatten de volgende Siemens apparatuur: 

 Geïntegreerde koel/vriescombinatie 

 Inductiekookplaat 

 Compacte combi-magnetron 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser 

 Motorloze vlakschermwasemkap 
 
 

Onderhoud 
 
Algemeen  

 Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op uw keuken, apparatuur of 
werkblad.  

 
Keuken  

 1 maal per jaar een druppeltje olie in de scharnieren of een beetje paraffine op 
de ladegeleiders volstaan in het onderhoud.  

 Kunststof fronten kunt u met een weinig vochtige doek en allesreiniger goed 
schoonmaken. Let op dat u niet teveel water gebruikt dit kan de deur 
aantasten op den duur (u ziet dit als er water langs de deuren gaat lopen).  

 Gebruik geen apparaten welke stoom of hitte veroorzaken dicht onder de 
bovenkasten. Een voorbeeld is een koffiezetapparaat met vlak daarboven een 
wandkast. Op den duur kan de stoom schade aan de kast veroorzaken. Zet in 
dat geval het apparaat iets meer naar voren zodat de stoom de ruimte in kan 
of zet ze op een plaats waar geen bovenkasten hangen.  
 

Werkbladen  

 Werkbladen van kunststof kunt u op dezelfde manier als de kunststof 
keukendeurtjes reinigen. Let ook op schuivende zaken zoals 
boodschapkratten etc. Hiertegen is uw werkblad op den duur niet bestand 
(slijtage).  

 De bodemhitte van een pan welke van de inductiekookplaat wordt gehaald 
kan oplopen tot 400°C. Gebruik bij alle soorten werkbladen een onderzetter 
als u een pan op het aanrecht plaatst.  
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Afzuigkap 

 Regelmatig onderhoud van de filters van uw afzuigkap garanderen een goede 
werking. U kunt het beste de filters 2 maandelijks goed reinigen in een heet 
sop of de vaatwasser.  

 
Combi-magnetron  

 Verwijder na gebruik de vervuiling uit de oven.  

 Om de levensduur van het apparaat te vergroten adviseren wij u diverse 
onderhouds- en reinigingsmiddelen zoals een glasschraper, RVS reiniger en 
ontvetter bij ons te bestellen.  

 De volgende materialen mogen niet in de magnetron worden gebruikt: 
porselein, keramiek, brandbaar materiaal zoals papier, textiel en hout, 
luchtdichte verpakte levensmiddelen, warmhoud-verpakkingen, metaal en 
melamine. 

 
Vaatwasser 

 Open uw vaatwasser alleen als het programma gereed is. De damp van uw 
vaatwasser is zeer heet en kan schade veroorzaken aan bijvoorbeeld uw 
werkblad.  

 Voor een goed resultaat en gebruik van uw vaatwasser dient u gebruik te 
maken van losse toevoeging van zout en glansmiddel, ondanks het gebruik 
van ‘alles-in-1’ tabletten. 

 Verwijder grove etensresten van de vaat en plaats alles zonder voorspoelen in 
de vaatwasser. Het spoelprogramma is zeer zuinig en geeft een veel beter 
was resultaat.  

 Controleer regelmatig of de zeven en de sproeiarmen schoon zijn en goed zijn 
geplaatst.  

 Om het inwendige van het apparaat schoon te houden, raden wij aan een 
speciale (af)wasmachinereiniger te gebruiken. Stel uw vaatwasser in op het 
sterkste programma en voeg na ongeveer 20 minuten na de start van het 
programma de reiniger toe.  

 
Koelkast 

 De standaard koelkasten hebben een apart vriesvak. 

 De luxe uitgevoerde koelkasten hebben een apart vriesgedeelte met 3 laden. 

 Reinig het apparaat maandelijks met zeepsop zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing. 

 
Kookplaat 

 Gebruik bij het schoonmaken van de inductiekookplaat geen schuurmiddelen, 
zuurhoudende middelen of soda. 

 Reinig de inductiekookplaat regelmatig door het glazen oppervlak af te nemen 
met een warm sopje van afwasmiddel of allesreiniger en een vochtige doek.  

 Om hardnekkige vlekken te verwijderen maak je gebruik van een 
onderhoudsmiddel zoals Staalfix. 
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Onderhoud tips keuken  
 

Verstellen ladefronten  
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De scharnieren  
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Garantie  
 
Keller garandeert haar producten op technische en/of materiaalfouten voor een periode van 
10 jaar volgens onderstaande bepalingen:  
 
1. Kwaliteitsgarantie  
Keller garandeert voor een periode van 10 jaar na datum van aflevering, alle terechte 
gebreken welke aanwijsbaar zijn ontstaan aan de door de keukenfabrikant vervaardigde 
keukenmeubelen, en deze door fabricagefouten of eigenschappen van de verwerkte 
materialen zichtbaar worden. Zulks alleen met inachtneming van de gebruiksvoorschriften. 
Dit ter beoordeling van de fabrikant. 
Indien de keuken niet huishoudelijk wordt gebruikt is de garantietermijn 12 maanden. 
Verdergaande garantie aanspraken zoals het verlangen van vergoedingen voor gevolgen 
van gereclameerde schade worden uitgesloten.  
De garantieduur verlengt zich niet door het doen gelden van een garantie aanspraak en ook 
niet voor de oorspronkelijke geleverde of uitgewisselde onderdelen.  
 
2.Garantieverplichtingen 
Alle ondeugdelijke onderdelen zullen naar keuze van Keller keukenfabriek worden hersteld 
of uitgewisseld door originele (indien deze nog beschikbaar zijn) of gelijkwaardige 
materialen. Bij een terechte klacht en tijdige melding hiervan zal Keller keukenfabriek 
betreffende onderdelen gratis leveren.  
 
3.Naleveringen 
Keller keukenfabriek garandeert dat gedurende 10 jaar na levering van projectkeukens alle 
onderdelen zodanig kunnen worden na geleverd dat de originele kunnen worden vervangen 
door hetzelfde of acceptabele alternatieve producten 
 
4. Buiten de garantie vallen 

A. Alle niet door Keller geproduceerde en door derden geleverde materialen 
bijvoorbeeld keukenapparatuur, aanrechtbladen, kranen en tegels. Hiervoor gelden 
de garanties van de fabrikanten van deze artikelen 

B. Claims welke ontstaan door:  
- Opreden van hitte boven de AMK-norm van 70 *C van kook- en bakapparatuur en 

vaatwasser.  
- Vaatwasser, afzuigkap en spoelkast bij waterschade, overmatige vochtigheid, 

dampinwerking of slecht functionerende of niet juist gebruikte apparatuur. Dit is ook 
van toepassing op waterkokers en koffiezetapparaten onder hangkasten.  

- Gevolgen van extreme veranderingen in luchtvochtigheid, een blijvende hoger of 
lager luchtvochtigheidpercentage dan 45 tot 70% in de betreffende en/of omliggende 
ruimte of onvoldoende ventilatie.  

- Beschadigingen veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik c.q onderhoud.  
- Normale slijtage 
  

5. Garantie vervalt indien 
A. De keukenelementen niet deskundig zijn geplaatst  
B. Aan de keuken veranderingen zijn aangebracht waarbij geen fabrieksoriginele 

onderdelen zijn gebruikt.  
C. De keukenelementen beschadigd zijn door derden tijdens transport of montage.  
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Service 
 
Problemen of schade aan uw keuken of werkblad dient u in te dienen bij: 
 
Stato Vastgoed management B.V. 
072 54 05 881 
email: info@statovgm.nl  
 
 
 
Voor storingen aan uw apparatuur kunt u de fabrikant rechtstreeks benaderen: 
 
Siemens 
www.siemens-home.bsh-group.com/nl/service  
telefonisch: 088-4244020 
 
 
 
Voor bestellingen van onderdelen en alle andere vragen/opmerkingen: 
 
Eiland de Wild keukens 
Maandag t/m vrijdag van 09.00u – 17.30u  op tel: 072-540 8212 

Per email: info@edwkeukens.nl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@statovgm.nl
http://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/service
mailto:bo.kts@bcedw.nl
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nlInhoudnlGebruiksaanwijzing

Veiligheidsbepalingen 
en waarschuwingen

Voordat u het apparaat 
in gebruik neemt
Lees de gebruiksaanwijzing en het instal-
latievoorschrift nauwkeurig door. U vindt 
daarin belangrijke informatie over plaat-
sing, gebruik en onderhoud van het 
apparaat.
De fabrikant aanvaardt geen aansprake-
lijkheid als de aanwijzingen en waarschu-
wingen in de gebruiksaanwijzing niet in 
acht worden genomen. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing en het montagevoor-
schrift voor later gebruik of voor een 
eventuele latere bezitter.

Technische veiligheid
Het apparaat bevat een geringe hoeveel-
heid van het milieuvriendelijke maar 
brandbare koelmiddel R600a. Let erop 
dat de leidingen van het koelcircuit bij 
het transport of de installatie niet bescha-
digd worden. Koelmiddel dat naar buiten 
spuit kan vlam vatten of tot oogletsel lei-
den.
Bij beschadiging
■ Open vuur of andere 

ontstekingsbronnen uit de buurt van 
het apparaat houden;

■ Ruimte gedurende een paar minuten 
goed luchten;

■ Apparaat uitschakelen en de stekker 
uit het stopcontact trekken;

■ Contact opnemen met de 
Servicedienst.

Hoe meer koelmiddel het apparaat 
bevat, des te groter moet de ruimte zijn 
waarin het apparaat wordt opgesteld. 
In een te  kleine ruimte kan bij een lek 
een ontvlambaar mengsel van gas en 
lucht ontstaan. 
Per 8 g koelmiddel moet het vertrek 
minstens 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid 
koelmiddel in uw apparaat vindt u op het 
typeplaatje aan de binnenkant van het 
apparaat.
Als de aansluitkabel van het apparaat 
beschadigd raakt, moet deze worden 
vervangen door de fabrikant, de klanten-
service of een andere gekwalificeerde 
persoon. Onvakkundige installatie en 
reparaties kunnen groot gevaar opleve-
ren voor de bezitter.
Reparaties mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door de fabrikant, de 
klantenservice of een andere 
gekwalificeerde persoon.
Er mogen alleen originele onderdelen 
van de fabrikant gebruikt worden. Alleen 
bij deze onderdelen garandeert de 
fabrikant dat ze aan de veiligheidseisen 
voldoen.
Een verlengsnoer voor de aansluitkabel 
mag uitsluitend via de klantenservice 
worden aangeschaft.

Bij het gebruik
■ Nooit elektrische apparaten in het 

apparaat gebruiken (bijv. 
verwarmingsapparaten, elektrische 
ijsmaker etc.). Gevaar voor explosie!

■ Het apparaat nooit met een stoomrei-
niger ontdooien of schoonmaken! 
De hete stoom kan in de elektrische 
onderdelen terechtkomen en kortslui-
ting veroorzaken. 
Kans op een elektrische schok!
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■ Gebruik geen puntige of scherpe 
voorwerpen om een laag ijs of rijp te 
verwijderen. Hierdoor kunt u de 
koelleidingen beschadigen. 
Koelmiddel dat naar buiten spuit kan 
vlam vatten of tot oogletsel leiden. 

■ Geen producten met brandbare 
drijfgassen (bijv. spuitbussen) en geen 
explosieve stoffen in het apparaat 
opslaan. Gevaar voor explosie!

■ Plint, uittrekbare manden of laden, 
deuren etc. niet als opstapje 
gebruiken of om op te leunen.

■ Om te ontdooien of schoon te maken: 
stekker uit het stopcontact trekken 
resp. de zekering uitschakelen of 
losdraaien. Altijd aan de stekker 
trekken, nooit aan de aansluitkabel.

■ Dranken met een hoog alcoholpercen-
tage altijd goed afgesloten en staand 
bewaren.

■ Geen olie of vet gebruiken op kunst-
stof onderdelen en deurdichtingen. Ze 
kunnen poreus worden.

■ De be- en ontluchtingsopeningen van 
het apparaat nooit afdekken.

■ Personen (inclusief kinderen) met 
fysieke, sensorische of psychische 
beperkingen of gebrekkige kennis 
mogen dit apparaat uitsluitend gebrui-
ken indien ze onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid of door deze per-
soon zijn ingelicht over de wijze 
waarop het apparaat dient te worden 
gebruikt.

■ Flessen en blikjes met vloeistoffen – 
vooral koolzuurhoudende dranken – 
niet in de vriesruimte opslaan. De 
flessen en blikjes kunnen springen!

■ Diepvrieswaren nadat u ze uit de 
vriesruimte hebt gehaald, nooit 
onmiddellijk in de mond nemen. 
Kans op vrieswonden!

■ Vermijd langdurig contact van uw 
handen met de diepvrieswaren, ijs of 
de verdamperbuizen enz. 
Kans op vrieswonden!

Kinderen in het huishouden
■ Verpakkingsmateriaal en onderdelen 

ervan zijn geen speelgoed voor 
kinderen. 
Verstikkingsgevaar door opvouwbare 
kartonnen dozen en folie!

■ Het apparaat is geen speelgoed voor 
kinderen!

■ Bij een apparaat met deurslot:  
sleutel buiten het bereik van kinderen 
bewaren!

Algemene bepalingen
Het apparaat is geschikt

■ voor het koelen en invriezen van 
levensmiddelen,

■ voor het bereiden van ijs.
Dit apparaat is bestemd voor 
privégebruik in het huishouden en de 
huiselijke omgeving.
Het apparaat is ontstoord volgens 
EU richtlijn 2004/108/EC.
Het koelcircuit is op dichtheid 
gecontroleerd.
Dit apparaat voldoet aan de 
veiligheidsbepalingen voor elektrische 
apparaten (EN 60335-2-24).
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Aanwijzingen over 
de afvoer

* Afvoeren van de verpakking 
van uw nieuwe apparaat
De verpakking beschermt uw apparaat 
tegen transportschade. De gebruikte 
materialen zijn onschadelijk voor het 
milieu en kunnen opnieuw worden 
gebruikt. Help daarom mee en zorg dat 
de verpakking milieuvriendelijk wordt 
afgevoerd.
U kunt bij uw leverancier of bij de 
reinigingsdienst in uw gemeente 
informeren hoe u uw oude apparaat en 
het verpakkingsmateriaal van het nieuwe 
apparaat kunt (laten) afvoeren voor een 
milieuvriendelijke verwerking.

* Afvoeren van uw oude 
apparaat
Oude apparaten zijn geen waardeloos 
afval! Door een milieuvriendelijke afvoer 
kunnen waardevolle grondstoffen worden 
teruggewonnen.

m Waarschuwing

Bij afgedankte apparaten
1. Stekker uit het stopcontact trekken.
2. Aansluitkabel doorknippen en samen 

met de stekker verwijderen.
3. Legplateaus en voorraadvakken niet 

eruit halen om het kinderen moeilijk 
te maken erin te klimmen!

4. Laat kinderen niet met het afgedankte 
apparaat spelen. Verstikkingsgevaar!

Koelapparaten bevatten koelmiddel en in 
de isolatie gas. Die zorgvuldig moeten 
worden afgevoerd. Met het oog op een 
doelmatige en milieuvriendelijke afvoer 
mogen de leidingen van het koelcircuit 
tot het moment van transport niet 
beschadigd worden. 

Omvang van de 
levering
Controleer na het uitpakken alle 
onderdelen op eventuele 
transportschade.
Voor klachten kunt u terecht bij de winkel 
waar u het apparaat hebt aangeschaft of 
bij onze klantenservice.
De levering bestaat uit de volgende 
onderdelen:
■ Onderbouwapparaat
■ Uitrusting (modelafhankelijk)
■ Zakje met montagemateriaal
■ Gebruiksaanwijzing
■ Montagevoorschrift
■ Klantenserviceboekje
■ Garantiebijlage
■ Informatie over energieverbruik en 

geluiden

Dit apparaat is gekenmerkt in 
overeenstemming met de Euro-
pese richtlijn 2012/19/EU betref-
fende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (waste 
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan 
voor de in de EU geldige 
terugneming en verwerking van 
oude apparaten.
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Let op de 
omgevingstemperatuur 
en de beluchting

Omgevingstemperatuur
Het apparaat is voor een bepaalde 
klimaatklasse geconstrueerd. Afhankelijk 
van de klimaatklasse kan het apparaat 
bij de volgende omgevingstemperaturen 
gebruikt worden.
De klimaatklasse staat op het 
typeplaatje, afb. ..

Aanwijzing
Het apparaat is volledig functioneel bin-
nen de binnentemperatuurgrenzen van 
de aangegeven klimaatklasse. Wanneer 
een apparaat uit klimaatklasse SN wordt 
gebruikt bij een lagere binnentempera-
tuur, kunnen beschadigingen aan het 
apparaat worden uitgesloten tot een tem-
peratuur van +5 °C.

Binnentemperatuurschakelaar
Wanneer de binnentemperatuur bij appa-
raten uit apparaatklasse SN lager wordt 
dan 16 °C, kan het in de diepvriesruimte 
te warm worden. In extreme gevallen 
kunnen de diepvrieswaren ontdooien. 
Om dit te voorkomen schakelt u de bin-
nentemperatuurschakelaar in. 
De koelmachine werkt hierdoor vaker. 
Het apparaat kan nu worden gebruikt bij 
een binnentemperatuur tussen 
+10 °C en +16 °C.

Om in te schakelen op de 
binnentemperatuurschakelaar drukken. 
Afb. "/B. De rode markering wordt 
zichtbaar. De verlichting in het apparaat 
gaat op een lagere stand branden.
Om energie te besparen schakelt u de 
binnentemperatuurschakelaar uit zodra 
de binnentemperatuur hoger wordt dan 
+16 °C.

Beluchting
Afb. !/6
De be- en ontluchting van de 
koelmachine vindt uitsluitend via het 
ventilatierooster in de plint plaats. Het 
ventilatierooster nooit afdekken of er iets 
voor zetten. Anders moet de 
koelmachine meer presteren waardoor 
het energieverbruik toeneemt.

De juiste plaats
Geschikt voor het opstellen zijn droge, 
ventileerbare vertrekken. Het apparaat 
liefst niet in de zon of naast een fornuis, 
verwarmingsradiator of een andere 
warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast 
een warmtebron niet te vermijden, maak 
dan gebruik van een isolerende plaat of 
neem de volgende minimumafstanden in 
acht:

■ Naast elektrische of gasfornuizen 
3 cm.

■ Naast een CV-installatie 30 cm. 

Onderbouw
Bij bepaalde aanrechtbladen, bijv. van 
steen, glas of roestvrij staal, is 
bevestiging onder het aanrechtblad vaak 
niet mogelijk. Toebehoren voor de 
montage op de zijwanden kunt u bij de 
klantenservice bestellen.

Klimaatklasse Toelaatbare 
omgevingstemperatuur

SN +10 °C tot 32 °C
N +16 °C tot 32 °C
ST +16 °C tot 38 °C
T +16 °C tot 43 °C
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Apparaat aansluiten
Na het plaatsen van het apparaat moet 
u minimaal 1 uur wachten voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. Tijdens het 
transport kan het gebeuren dat de olie 
van de compressor in het koelsysteem 
terecht komt.
Vóór het eerste gebruik de binnenruimte 
van het apparaat schoonmaken (zie 
hoofdstuk „Schoonmaken van het 
apparaat”).

Elektrische aansluiting
Het stopcontact moet zich in de buurt 
van het apparaat bevinden en ook na het 
opstellen van het apparaat goed 
bereikbaar zijn. 
Het apparaat voldoet aan 
beschermklasse I. Het apparaat aanslui-
ten op een volgens de voorschriften 
geïnstalleerd 220–240 V/50 Hz wissel-
stroomstopcontact met aardleiding. Het 
stopcontact moet zijn beveiligd met een 
zekering van 10 A tot 16 A.
Bij apparaten die in niet Europese landen 
worden gebruikt op het typeplaatje 
controleren of de aansluitspanning en 
de stroomsoort overeenkomen met de 
waarden van uw elektriciteitsnet. U vindt 
deze gegevens op het typeplaatje. 
Afb. . 

Kennismaking met 
het apparaat

De laatste bladzijde met de afbeeldingen 
uitklappen. Deze gebruiksaanwijzing is 
op meer dan één type van toepassing.
De uitrusting van de modellen kan 
variëren.
Kleine afwijkingen in de afbeeldingen zijn 
mogelijk.
Afb. !

1 Lichtschakelaar
2 Temperatuurregelaar/Verlichting
3 Glasplateau in de koelruimte
4 Schuiflade
5 Groentelade
6 Be- en ontluchtingsopening 
7 Voorraadvak voor boter en kaas
8 Eierrekje
9 Vak voor grote flessen

A Het vriesvak
B Koelruimte
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Inschakelen van het 
apparaat
Temperatuurregelaar, afb. "/A, uit 
regelstand „0” draaien. Het apparaat 
begint te koelen. De verlichting is 
ingeschakeld wanneer de deur open is.

Aanwijzingen bij het gebruik
De temperatuur in de koelruimte wordt 
warmer:
■ als de deur van het apparaat te vaak 

geopend werd,
■ door het inladen van grote 

hoeveelheden levensmiddelen,
■ door een hoge 

omgevingstemperatuur.

Instellen van de 
temperatuur
Temperatuurregelaar, afb. "/A, op de 
gewenste instelling draaien.
Bij een gemiddelde instelling wordt de 
temperatuur in de koudste zone 
ca. +4 °C. Afb. #
Hogere instellingen veroorzaken koudere 
temperaturen in de koelruimte en in 
het vriesvak.

Wij adviseren:
■ Gevoelige levensmiddelen niet 

opslaan op een temperatuur lager 
dan +4 °C.

■ Een lage instelling voor het kortston-
dig opslaan van levensmiddelen (ener-
giebesparingsstand).

■ Een gemiddelde instelling voor het 
langdurig opslaan van levensmidde-
len.

■ Een hoge instelling alleen voor korte 
tijd instellen wanneer de deur vaak 
wordt geopend en wanneer er grote 
hoeveelheden levensmiddelen worden 
opgeslagen in de koelruimte.

Koelcapaciteit
De temperatuur in de koelruimte kan 
door het inladen van grotere hoeveelhe-
den levensmiddelen of dranken tijdelijk 
warmer worden.
Daarom moet de temperatuurkiezer voor 
ca. 7 uur op een hoge instelling 
gedraaid worden.

Het vriesvak
De temperatuur in de koelruimte beïn-
vloedt de temperatuur in het vriesvak. 
Verander de temperatuur in de koel-
ruimte om de temperatuur in het vriesvak 
te veranderen. Een hoger ingestelde 
koelruimtetemperatuur veroorzaakt een 
hogere vriesvaktemperatuur.

Netto-inhoud
De gegevens over de netto-inhoud vindt 
u op het typeplaatje in uw apparaat. 
Afb. .
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De koelruimte
De koelruimte is de ideale bewaarplaats 
voor bereide gerechten, bakproducten, 
conserven, gecondenseerde melk en 
harde kaas, evenals koudegevoelige 
groente en fruit.

Attentie bij het inruimen
De levensmiddelen goed verpakt of 
afgedekt inruimen. Hierdoor blijven geur, 
kleur en versheid behouden. Bovendien 
wordt voorkomen dat de levensmiddelen 
naar elkaar gaan smaken en de 
kunststof onderdelen verkleuren.

Aanwijzing
Voorkom dat de levensmiddelen de 
achterwand raken. Anders wordt de 
luchtcirculatie verminderd.
Levensmiddelen of verpakkingen kunnen 
aan de achterwand vastvriezen.

Let op de koudezones in de 
koelruimte
Door de luchtcirculatie in de koelruimte 
verschillen de koudezones:

■ De koudste zone is de schuiflade. 
Afb. #

Aanwijzing
Bewaar in de koudste zone gevoelige 
levensmiddelen (bijv. vis, worst, 
vlees).

■ De warmste zone bevindt zich 
helemaal bovenaan in de deur. 

Aanwijzing
Bewaar in de warmste zone bijv. 
harde kaas en boter. Kaas kan zo zijn 
aroma verder ontwikkelen en de boter 
blijft goed smeerbaar.

Het vriesvak

Gebruik van het vriesvak
■ voor het opslaan van 

diepvriesproducten,
■ om ijsblokjes te maken,
■ voor het invriezen van kleine 

hoeveelheden levensmiddelen.

Aanwijzing
Let erop dat de deur van het vriesvak 
goed gesloten is! Bij een open deur 
ontdooien de diepvrieswaren. In het 
vriesvak vormt zich een dikke laag ijs. 
Bovendien: energieverspilling door te 
hoog stroomverbruik!

Maximale 
invriescapaciteit
Gegevens over de maximale 
invriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op 
het typeplaatje. Afb. .

Invriezen en opslaan

Inkopen van 
diepvriesproducten
■ De verpakking mag niet beschadigd 

zijn.
■ Neem de houdbaarheidsdatum in 

acht.
■ De temperatuur in de verkoop-koelkist 

moet -18 °C of kouder zijn.
■ De diepvriesproducten liefst in een 

koeltas transporteren en snel in het 
vriesvak leggen.
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Verse levensmiddelen 
invriezen
Gebruik uitsluitend verse 
levensmiddelen.
Om de voedingswaarde, het aroma en 
de kleur zo goed mogelijk te behouden, 
dient groente geblancheerd te worden 
voordat het wordt ingevroren. Bij aubergi-
nes, paprika’s, courgettes en asperges is 
blancheren niet noodzakelijk.
Literatuur over invriezen en blancheren 
vindt u in de boekhandel.

Aanwijzing
Al ingevroren levensmiddelen mogen 
niet met de nog in te vriezen 
levensmiddelen in aanraking komen.

■ Geschikt om in te vriezen: 
Bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, 
wild, gevogelte, groente, fruit, kruiden, 
gepelde eieren, melkproducten zoals 
kaas, boter en kwark, bereide gerech-
ten en kliekjes zoals soep, eenpans-
gerechten, gaar vlees en gare vis, 
aardappelgerechten, ovenschotels en 
zoete toetjes.

■ Niet geschikt om in te vriezen: 
Groentesoorten die meestal rauw wor-
den gegeten, zoals kropsla en radijs-
jes, ongepelde eieren, wijndruiven, 
hele appels, peren en perziken, hard-
gekookte eieren, yoghurt, dikke zure 
melk, zure room, crème fraîche en 
mayonaise.

Aanwijzing
Bij het invriezen van verse levensmidde-
len is de looptijd van de vriesmachine 
langer. Onder omstandigheden kan daar-
door ook de koelruimtetemperatuur te 
laag worden. Stel een hogere tempera-
tuur voor de koelruimte in.

Diepvrieswaren verpakken
De levensmiddelen luchtdicht verpakken 
zodat ze niet uitdrogen of hun smaak 
verliezen.
1. Levensmiddelen in de verpakking 

leggen.
2. Lucht eruit drukken.
3. Het geheel van een goede sluiting 

voorzien.
4. Vermeld op de pakjes inhoud en 

invriesdatum.

Voor verpakking geschikt:
Kunststof-, polyetheen- en 
aluminiumfolie, diepvriesdozen. 
Deze producten zijn in de handel 
verkrijgbaar.

Niet geschikt voor verpakking:
pakpapier, vetvrij papier, cellofaan, 
vuilniszakken en gebruikte 
boodschappentasjes.

Als sluiting geschikt:
elastiekjes, clips van kunststof, touwtjes, 
koudebestendig plakband e.d.
Zakjes en folie van polyetheen kunnen 
met een folie-lasapparaat worden 
dichtgelast.

Houdbaarheid van de 
diepvrieswaren
De houdbaarheid is afhankelijk van het 
soort levensmiddelen.

Op een temperatuur van -18 °C:
■ Vis, worst, klaargemaakte gerechten, 

brood en banket:
tot 6 maanden.

■ Kaas, gevogelte, vlees:
tot 8 maanden.

■ Groente, fruit:
tot 12 maanden.
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Sticker „OK”
(niet bij alle modellen)
Met de „OK”-temperatuurcontrole kun-
nen temperaturen onder +4 °C worden 
geregistreerd. Stel de temperatuur traps-
gewijs kouder in als de sticker niet „OK” 
aangeeft.

Aanwijzing
Bij ingebruikneming van het apparaat 
kan het tot 12 uur duren voor de 
temperatuur is bereikt.

Correcte instelling

Apparaat uitschakelen 
en buiten werking 
stellen

Uitschakelen van het apparaat
Temperatuurregelaar, afb. "/A, op 
stand „0” draaien. Koelmachine en 
verlichting worden uitgeschakeld.

Buiten werking stellen van 
het apparaat
Als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt:
1. Uitschakelen van het apparaat.
2. Stekker uit het stopcontact trekken

of de zekering losdraaien resp. 
uitschakelen.

3. Schoonmaken van het apparaat.
4. Deur van het apparat open laten.

Ontdooien

De koelruimte wordt 
volautomatisch ontdooid
Als de koelmachine loopt, vormen zich 
dooiwaterdruppels of een laagje rijp op 
de achterwand van de koelruimte. Dit is 
normaal. U hoeft de waterdruppels niet 
af te wissen of de rijp af te schrapen. De 
achterwand wordt automatisch ont-
dooid. Het dooiwater loopt via het dooi-
watergootje, afb. +. Het dooiwater loopt 
van het dooiwatergootje naar de koelma-
chine waar het verdampt.

Aanwijzing
Dooiwatergootje en afvoergaatje 
regelmatig schoonmaken, zodat het 
dooiwater kan weglopen.

Het vriesvak
Het vriesvak wordt niet automatisch 
ontdooid. Een te dikke laag rijp of ijs 
vermindert de afgifte van koude aan 
de diepvrieswaren en verhoogt het 
energieverbruik. Het vriesvak regelmatig 
ontdooien.
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m Attentie

Een laag rijp of ijs niet met een mes of 
een scherp voorwerp afschrapen. U kunt 
hierdoor de koelleidingen beschadigen. 
Koelmiddel dat naar buiten spuit kan 
vlam vatten of tot oogletsel leiden.

U gaat als volgt te werk:

Aanwijzing
Draai ca. 4 uur vóór het ontdooien de 
temperatuurregelaar op de hoogste 
stand, zodat de temperatuur van de 
levensmiddelen zeer laag wordt en ze 
langer op de binnentemperatuur 
bewaard kunnen worden.

1. Diepvrieswaren eruit halen en op een 
koele plek bewaren.

2. Apparaat uitschakelen.
3. Stekker uit het stopcontact trekken 

resp. de zekering uitschakelen of 
losdraaien.

4. Om het ontdooiproces te versnellen 
een pan met heet water op een 
onderzetter in het apparaat zetten. 

5. Dooiwater met een spons of doekje 
afwissen. 

6. Wrijf het vriesvak droog.
7. Apparaat weer inschakelen.
8. Diepvrieswaren weer in het apparaat 

leggen.

Schoonmaken van 
het apparaat
m Attentie

■ Gebruik geen schoonmaak of 
oplosmiddelen die zand, chloride of 
zuren bevatten.

■ Geen schurende of krassende 
sponsjes gebruiken. Op de metalen 
oppervlakken kan corrosie ontstaan.

■ De legplateaus en voorraadvakken 
mogen niet in de afwasautomaat 
gereinigd worden. Ze kunnen 
vervormen!

U gaat als volgt te werk:
1. Vóór het schoonmaken het apparaat 

uitschakelen.
2. Stekker uit het stopcontact trekken of 

de zekering losdraaien resp. 
uitschakelen!

3. Levensmiddelen verwijderen en op 
een koele plaats bewaren. De koude-
accu (indien aanwezig) op de 
levensmiddelen leggen.

4. Wachten tot de rijplaag is ontdooid.
5. Het apparaat schoonmaken met een 

zachte doek en lauw water met een 
scheutje pH neutraal schoonmaakmid-
del. Het afwaswater mag niet in de 
verlichting of via het afvoergat in het 
verdampingsgedeelte terechtkomen.

6. Deurafdichting alleen met schoon 
water schoonmaken en grondig 
droogwrijven.

7. Na het schoonmaken apparaat weer 
aansluiten en inschakelen.

8. Levensmiddelen weer aanbrengen.
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Uitvoering
Voor het reinigen kunnen alle variabele 
onderdelen van het apparaat worden 
verwijderd.

Glasplateaus eruit halen
Afb. $
De glasplateaus optillen, naar voren 
trekken, laten zakken en zijdelings eruit 
zwenken. 

Schuiflade verwijderen
Afb. ' 
Voorraadvak iets optillen en eruit halen.

Dooiwatergoot
Afb. +
De schuiflade moet worden verwijderd 
om de dooiwatergoot te reinigen. 
Afb. !/4
De dooiwatergoot en het afvoergat 
regelmatig reinigen met wattenstaafjes 
o.i.d., zodat het dooiwater goed kan 
weglopen.

Groentelade met deksel verwijderen
Afb. ( 
Groentelade optillen en voorwaarts 
verwijderen.

Legplateaus uit de deur nemen
Afb. &
Legplateaus optillen en verwijderen. 

Fleshouder verwijderen
Afb. ) 
Fleshouder achteraan optillen en 
losmaken van het deurvak.

Be- en ontluchtingsopening
Afb. , 
Het ventilatierooster in de sokkel kan ter 
reiniging worden verwijderd. Daartoe de 
klemmen in de ventilatieopeningen naar 
onderen drukken en tegelijkertijd het 
ventilatierooster naar voren wegtrekken.

Energie besparen
■ Het apparaat in een droge, goed te 

ventileren ruimte plaatsen! Het 
apparaat niet direct in de zon of in de 
buurt van een warmtebron plaatsen 
zoals een verwarmingsradiator of een 
fornuis.
Gebruik eventueel een isolatieplaat.

■ Warme gerechten en dranken eerst 
laten afkoelen, daarna in het apparaat 
plaatsen.

■ Diepvrieswaren in de koelruimte 
leggen om ze te ontdooien en de kou 
van de diepvrieswaren gebruiken om 
andere levensmiddelen te koelen.

■ Deuren van het apparaat zo kort 
mogelijk openen.

■ Een laag rijp of ijs in de vriesruimte 
regelmatig laten ontdooien.
Een laag rijp of ijs vermindert de 
afgifte van koude aan de diepvrieswa-
ren en verhoogt het energieverbruik. 

■ Let erop dat de deur van het vriesvak 
goed gesloten is.

■ De ordening van de uitrustingsdelen 
heeft geen invloed op de 
energieopname van het apparaat.
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Bedrijfsgeluiden

Heel normale geluiden
Brommen
De motoren lopen (bijv. koelaggregaten, 
ventilator).

Borrelen, zoemen of gorgelen
Koelmiddel stroomt door de buizen.

Klikgeluiden
Motor, schakelaar of magneetventielen 
schakelen in/uit.

Voorkomen van geluiden
Het apparaat staat niet waterpas
Het apparaat met behulp van een water-
pas stellen. Gebruik hiervoor de schroef-
voetjes of leg iets onder het apparaat.

Het apparaat staat tegen een ander 
meubel of apparaat
Het apparaat van het meubel of apparaat 
ernaast wegschuiven.

Reservoirs of draagplateaus wiebelen 
of klemmen
Controleer de delen die eruit gehaald 
kunnen worden en zet ze eventueel 
opnieuw in het apparaat.

Flessen of serviesgoed raken elkaar
De flessen of het serviesgoed los van 
elkaar zetten.

Kleine storingen zelf verhelpen
Voordat u de hulp van de Servicedienst inroept:
Controleer eerst of u aan de hand van de volgende punten de storing kunt verhelpen.
Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over 
de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te 
verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek 
betalen!

Storing Eventuele oorzaak Oplossing

De verlichting functioneert 
niet.

Het lampje is kapot. Lampje vervangen. Afb. -/B

1. Apparaat uitschakelen.
2. Stekker uit het stopcontact trekken of 

de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
3. Afdekking naar voren eraf trekken.
4. Lampje vervangen.

(Reservelamp: 220–240 V wisselstroom, 
fitting E14, voor wattage zie het kapotte 
lampje.)

De lichtschakelaar klemt. Controleer of er beweging in de 
lichtschakelaar zit. Afb. -/A
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Storing Eventuele oorzaak Oplossing

Het vriesvak heeft een dikke 
laag rijp.

Ontdooien van het vriesvak. Zie hoofdstuk 
„Ontdooien“. Zorg er altijd voor dat de deur 
van het vriesvak goed dicht is.

De bodem van de koelruimte 
is nat.

De dooiwatergoten of het 
afvoergat zijn verstopt.

De dooiwatergoten en het afvoergaatje 
schoonmaken (zie „Schoonmaken van het 
apparaat”). Afb. +

In de koelruimte is het te 
koud.

Deur van het vriesvak is 
geopend.

Deur van het vriesvak sluiten. De deur van 
het vriesvak sluit met een hoorbare klik.

Er werden te veel 
levensmiddelen in één keer 
ingeladen om in te vriezen.

Max. invriescapacitiet niet overschrijden.

De temperatuurregelaar is 
te hoog ingesteld.

Temperatuurregelaar lager instellen.

De koelmachine wordt 
steeds vaker en langer 
ingeschakeld.

De deur van het apparaat 
werd te vaak geopend.

Deur van het apparaat niet onnodig openen.

De be en ontluchtingsope-
ningen zijn afgedekt.

Afdekkingen verwijderen.

Invriezen van grotere 
hoeveelheden verse 
levensmiddelen.

Max. invriescapacitiet niet overschrijden.

De diepvrieswaren 
ontdooien.

De omgevingstemperatuur is 
kouder dan +16 °C. 
De koelmachine slaat minder 
vaak aan.

Vertrek verwarmen (warmer dan +16 °C).
Afb. "/B Apparaten met binnentemperatuur-
schakelaar: Om in te schakelen op de binnen-
temperatuurschakelaar drukken. De rode 
markering wordt zichtbaar. De verlichting in 
het apparaat gaat op een lagere stand bran-
den.

Het apparaat koelt niet. De temperatuurregelaar 
staat op de stand „0”.

Temperatuurregelaar uit stand „0” draaien. 
Afb. "/A

■ Stroomuitval.
■ De zekering is 

uitgeschakeld.
■ De stekker zit niet goed in 

het stopcontact.

Controleer of er stroom is. Controleer 
de zekeringen.
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Servicedienst
Adres en telefoonnummer van de Ser-
vicedienst in uw omgeving kunt u vinden 
in het telefoonboek of in de meegele-
verde brochure met service-adressen. 
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het
E-nummer (E-Nr.) en het FD-nummer 
(FD) van het apparaat op.
U vindt deze gegevens op het 
typeplaatje. Afb. .
Door vermelding van het fabrikaat- en 
productnummer kunt u onnodige 
voorrijdkosten vermijden. Zo bespaart u 
zich de daarmee verbonden meerkosten.

Verzoek om reparatie en advies 
bij storingen
De contactgegevens in alle landen vindt 
u in de bijgesloten lijst met 
Servicedienstadressen.

 

NL 088 424 4020
B 070 222 142
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nl    Gebruik volgens de voorschriften
8Gebruik volgens de 
voorschriften

Gebr u i k v o l gens de v oor s c hr i f t enLees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door. Berg de gebruiksaanwijzing, het 
installatievoorschrift en de apparaatpas goed 
op voor later gebruik of om ze door te geven 
aan volgende eigenaren.
Controleer het apparaat na het uitpakken. 
Indien het apparaat schade heeft opgelopen 
tijdens het transport, schakel het dan niet in, 
maar neem contact op met de technische 
dienst en leg de veroorzaakte schade 
schriftelijk vast. Doet u dat niet, dan gaat elk 
recht op een schadevergoeding verloren.
Alleen een daartoe bevoegd vakman mag 
apparaten zonder stekker aansluiten. Bij 
schade door een verkeerde aansluiting maakt 
u geen aanspraak op garantie.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd 
volgens het meegeleverde 
installatievoorschrift.
Dit apparaat is alleen bestemd voor 
huishoudelijk gebruik en de huiselijke 
omgeving. Gebruik het apparaat uitsluitend 
voor het bereiden van gerechten en dranken. 
Het kookproces moet regelmatig worden 
gecontroleerd. Een kort kookproces moet 
continu in de gaten worden gehouden. 
Gebruik het apparaat alleen in gesloten 
ruimtes.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op 
hoogten van maximaal 4.000 meter boven 
zeeniveau.
Dek de kookplaat niet af. Dit kan leiden tot 
ongevallen, bijv. door oververhitting, 
ontbranding of ontploffend materiaal.
Gebruik uitsluitend beveiligingsvoorzieningen 
of kindertralies die door ons zijn goedgekeurd. 
Ongeschikte beveiligingsvoorzieningen of 
kindertralies kunnen tot ongevallen leiden.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met 
een externe tijdschakelklok of een 
afstandbediening.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen 
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte 
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens 
of personen die gebrek aan kennis of ervaring 
hebben, wanneer zij onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid of geleerd hebben het op een 
veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn 
van de risico's die het gebruik van het toestel 
met zich meebrengt.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud van het toestel 
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, 
tenzij zij 15 aar of ouder zijn en onder toezicht 
staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 
8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de 
aansluitkabel.
Draagt u een actief geïmplanteerd medisch 
apparaat (bijv. een pacemaker of defibrillator), 
ga dan na of uw arts voldoet aan de richtlijn 
90/385/EWG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 20 juni 1990 evenals 
DIN EN 45502-2-1 en DIN EN 45502-2-2 en 
dat het apparaat conform VDE-AR-E 2750-10 
gekozen, geïmplanteerd en geprogrammeerd 
is. Is aan deze voorwaarden voldaan en 
worden bovendien non-ferro pannen met non-
ferro handgrepen gebruikt, dan kan deze 
inductiekookplaat - als het op de juiste manier 
gebeurt - zonder bezwaar worden gebruikt.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften    nl
(Belangrijke 
veiligheidsvoorschriften

Bel angr i j k e v e i l i ghei ds v oor s c hr i f t en:Waarschuwing – Risico van brand! 
■ Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete 

olie en heet vet nooit gebruiken zonder 
toezicht. Vuur nooit blussen met water. 
Schakel de kookzone uit. Vlammen 
voorzichtig met een deksel, smoordeksel of 
iets dergelijks verstikken. 

Risico van brand! ■ De kookzones worden erg heet. Nooit 
brandbare voorwerpen op de kookplaat 
leggen. Geen voorwerpen op de kookplaat 
leggen.

Risico van brand! ■ Het apparaat wordt heet. Nooit brandbare 
voorwerpen of spuitbussen bewaren in 
laden direct onder de kookplaat.

Risico van brand! ■ De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan 
niet meer worden bediend. Hij kan later per 
ongeluk worden ingeschakeld. Zekering in 
de meterkast uitschakelen. Contact 
opnemen met de klantenservice.

Gevaar voor verbranding! ■ Kookplaten mogen niet worden afgedekt.Dit 
kan leiden tot ongevallen, bijv. door 
oververhitting, ontbranding of ontploffend 
materiaal.

:Waarschuwing – Risico van verbranding! 
■ De kookzones en met name een eventueel 

aanwezige kookplaatomlijsting worden zeer 
heet. Raak de hete oppervlakken nooit aan. 
Zorg ervoor dat er geen kinderen in de 
buurt zijn.

Risico van verbranding! ■ De kookzone warmt op, maar de indicatie 
functioneert niet Zekering in de meterkast 
uitschakelen. Contact opnemen met de 
klantenservice.

Risico van verbranding! ■ Voorwerpen van metaal worden zeer snel 
heet op de kookplaat. Leg nooit 
voorwerpen van metaal, zoals messen, 
vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.

Brandgevaar! ■ Schakel de kookplaat na elk gebruik altijd 
uit met de hoofdschakelaar. Wacht niet tot 
de kookplaat automatisch uitschakelt 
doordat er geen pan op staat.

:Waarschuwing – Kans op een elektrische 
schok! 
■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. 

Reparaties en de vervanging van 
beschadigde aansluitleidingen mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technici 
die zijn geïnstrueerd door de 
klantenservice. Is het apparaat defect, haal 
dan de stekker uit het stopcontact of 
schakel de zekering in de meterkast uit. 
Contact opnemen met de klantenservice.

Kans op een elektrische schok! ■ Binnendringend vocht kan een schok 
veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of 
stoomreiniger gebruiken.

Kans op een elektrische schok! ■ Een defect toestel kan een schok 
veroorzaken. Een defect toestel nooit 
inschakelen. De netstekker uit het 
stopcontact halen of de zekering in de 
meterkast uitschakelen. Contact opnemen 
met de klantenservice.

Kans op een elektrische schok! ■ Scheuren of barsten in het glaskeramiek 
kunnen schokken veroorzaken. Zekering in 
de meterkast uitschakelen. Contact 
opnemen met de klantenservice.

:Waarschuwing – Storingsgevaar! 
Deze kookplaat beschikt aan de onderkant 
over een ventilator. Bevindt zich onder de 
kookplaat een lade, bewaar daar dan geen 
kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en 
geen theedoeken. Deze kunnen aangezogen 
worden en de ventilator beschadigen of de 
koeling belemmeren.
Tussen de inhoud van de lade en de 
ventilator-ingang moet een minimale afstand 
van 2 cm worden aangehouden.

:Waarschuwing – Risico van letsel! 
■ Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de 

kookplaat en kookvorm barsten door 
oververhitting. De au-bain-marie kookvorm 
mag niet in direct contact komen met de 
bodem van de pan die met water is gevuld. 
Gebruik alleen hittebestendige vormen.

Risico van letsel! ■ Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem 
van de pan en de kookzone kunnen 
kookpannen plotseling in de hoogte 
springen. Zorg ervoor dat de kookzone en 
de bodem van de pan altijd droog zijn.
5
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]Oorzaken van schade
Oor z ak en v an s c hadeAttentie!
■ Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de 

kookplaat veroorzaken.
■ Plaat nooit lege plannen op de kookzones. Dit kan 

schade veroorzaken.
■ Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel, 

de indicatorzones of op de omlijsting van de 
kookplaat. Dit kan schade veroorzaken.

■ Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat 
vallen, kan dit de plaat beschadigen. 

■ Aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op 
een hete kookzone gelegd worden. Het gebruik van 
beschermplaten op de kookplaat wordt afgeraden.

Overzicht
In de volgende tabellen ziet u welke schade het meest 
voorkomt:

Schade Oorzaak Maatregel
Vlekken Overgelopen etenswaar. Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.

Ongeschikte reinigingsmiddelen. Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten.
Krassen Zout, suiker en zand. Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets neer te zetten of als werkvlak.

Ruwe bodems van vormen geven krassen op 
de kookplaat.

Controleer het kookgerei.

Verkleuringen Ongeschikte reinigingsmiddelen. Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten.
Slijtage van de pannen. Til de pannen op wanneer u ze verplaatst.

Schelpvormige 
beschadiging van 
het oppervlak

Suiker, sterk suikerhoudende gerechten Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.
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7Milieubescherming
Mi l i eubes c her mi ngIn dit hoofdstuk krijgt u informatie over de besparing 
van energie en de afvoer van het apparaat.

Tips om energie te besparen

■ Gebruik altijd het deksel dat overeenstemt met elke 
kookpan. Wanneer zonder deksel gekookt wordt, is 
aanzienlijk meer energie nodig. Gebruik een 
glasdeksel om een goede zichtbaarheid te hebben 
zonder dat u het deksel van de pan hoeft te nemen.

■ Gebruik pannen met een vlakke bodem. Bij een niet 
vlakke bodem wordt meer energie verbruikt.

■ De diameter van de bodem van de pan moet 
overeenkomen met de afmeting van de kookzone. 
Opgelet: pannenfabrikanten duiden gewoonlijk de 
bovenste diameter van de pan aan, die meestal 
groter is dan de diameter van de bodem van de pan.

■ Gebruik een kleine pan voor kleine hoeveelheden. 
Een grote, weinig gevulde pan vereist veel energie.

■ Gebruik weinig water voor het koken. Op deze wijze 
wordt energie bespaard en blijven alle vitaminen en 
mineralen van de groenten behouden.

■ Selecteer de laagste vermogensstand die het 
kookpunt behoudt. Met een te hoge stand wordt 
energie verspild.

Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

fKoken met inductie
Kok en met i nduc t i eVoordelen bij koken met inductie
Koken met inductie is radicaal anders dan gebruikelijk, 
de warmte ontstaat direct in het kookgerei. Dit biedt 
vele voordelen: 

■ Tijdsbesparing bij het koken en bakken.
■ Besparing van energie.
■ Gemakkelijker te reinigen en te onderhouden. 

Overgelopen etenswaar brandt niet zo snel in.
■ Warmteregeling en veiligheid: de kookplaat verhoogt 

of verlaagt de toevoer van warmte altijd direct na de 
bediening. Neemt u het kookgerei van de kookzone, 
dan wordt de warmtetoevoer direct onderbroken 
door de kookzone met inductie, zonder dat deze 
eerst is uitgeschakeld. 

Pannen
Gebruik alleen ferromagnetische vormen voor 
inductiekoken, bijv.:

■ kookgerei van geëmailleerd staal
■ kookgerei van gietijzer
■ speciaal kookgerei van roestvrij staal dat geschikt is 

voor inductie. 

In het hoofdstuk ~  "Kookgerei-test" kunt u lezen of het 
kookgerei geschikt is voor inductie.
Voor een goed bereidingsresultaat dient het 
ferromagnetische gebied van de bodem van de pan 
overeen te komen met de grootte van de kookzone. 
Wordt het kookgerei niet herkend op een kookzone, 
probeer er dan een met een kleinere diameter.

Er zijn ook inductievormen waarvan de bodem niet 
volledig ferromagnetisch is:

■ Is de bodem van het kookgerei slechts gedeeltelijk 
ferromagnetisch, dan wordt alleen het 
ferromagnetische oppervlak heet. Hierdoor wordt de 
warmte mogelijk niet gelijkmatig verdeeld. De 
temperatuur van het niet-ferromagnetische gebied 
kan dan te laag zijn om te koken.

Dit apparaat is gekenmerkt in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 
2012/19/EU betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de 
EU geldige terugneming en verwerking van 
oude apparaten.
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■ Bestaat het materiaal van de bodem van het 
kookgerei deels uit aluminium, dan is het 
ferromagnetische oppervlak ook kleiner. Mogelijk 
worden dit niet warm genoeg of zelfs helemaal niet 
herkend.

Niet geschikte pannen
Gebruik nooit  straalplaten of pannen van:

■ dun normaal staal
■ glas
■ aardewerk
■ koper
■ aluminium

Eigenschappen van de bodem van het kookgerei
Het bereidingsresultaat kan worden beïnvloed door de 
kwaliteit van pannenbodem. Gebruik pannen waarvan 
het materiaal de warmte gelijkmatig in de pan verdeelt, 
bijv. pannen met "sandwich-bodems" van roestvrij staal. 
Daarmee wordt tijd en energie bespaard.
Gebruik kookgerei met vlakke bodems. Ongelijke 
bodems hebben invloed op de warmtetoevoer.

Geen pan of ongeschikte afmeting
Als er geen pan op de geselecteerde kookzone wordt 
geplaatst of als deze niet van het geschikte materiaal is 
of geen geschikte afmeting heeft, knippert de 
kookstand op de indicator van de kookzone. Plaats een 
geschikte pan, zodat het knipperen stopt. Als er meer 
dan 90 seconden wordt gewacht gaat de kookzone 
automatisch uit.

Lege pannen of pannen met een dunne bodem
Verwarm geen lege pannen en gebruik geen pannen 
met dunne bodem. De kookplaat is uitgerust met een 
intern veiligheidssysteem, maar een lege pan kan zo 
snel heet worden dat de functie “automatisch 
uitschakelen" geen tijd heeft om te reageren, waardoor 
de temperatuur erg kan oplopen. De bodem van de pan 
kan smelten en het glas van de kookplaat beschadigen. 
Raak in dat geval de pan niet aan en schakel de 
kookzone uit. Als het apparaat na het afkoelen niet 
werkt, neem dan contact op met de technische dienst.

Herkenning van de pan
Elke kookzone heeft een ondergrens voor de 
herkenning van de pan. Deze is afhankelijk van de 
ferromagnetische diameter en het materiaal van de 
bodem. Daarom dient u altijd de kookzone te gebruiken 
die het beste past bij de diameter van de 
pannenbodem.
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*Het apparaat leren kennen
Het appar aat l e r en k ennenInformatie over afmetingen en vermogens van de 
kookzones vindt u in~  Blz. 2

Aanwijzing: . Afhankelijk van het apparaattype zijn 
kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

Het bedieningspaneel

Bedieningsvlakken
Raakt u een symbool aan, dan wordt de betreffende 
functie geactiveerd. 

Aanwijzingen
■ Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon 

en droog is. Vocht heeft een nadelige invloed op de 
werking.

■ Zorg ervoor dat er geen pannen in de buurt van 
indicaties en sensoren komen. De elektronica kan 
dan oververhit raken.

De kookzones

Restwarmte-indicatie
De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-
indicatie. Hiermee wordt aangegeven dat een kookzone 
nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang de 
restwarmte-indicatie verlicht is.
Afhankelijk van de hoogte van de restwarmte wordt het 
volgende weergegeven:

■ Indicatie •: hoge temperatuur
■ Indicatie œ: lage temperatuur

Wanneer u de pan tijdens het koken van de kookzone 
neemt, knipperen afwisselen de restwarmte-indicatie en 
de gekozen kookstand.
Is de kookzone uitgschakeld, dan is restwarmte-
indicatie verlicht. Ook wanneer de kookplaat al 
uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicatie verlicht 
zolang de kookzone nog warm is.

Bedieningsvlakken
# Hoofdschakelaar

» Kookzone kiezen

0 IIIIIIIIIIII Instelgebied
b PowerBoost-functie

# Bedieningspaneel blokkeren voor reini-
gingsdoeleinden

‚ Kinderslot

0 Timer-functie

Indicaties
‹ Gebruikstoestand

‚-Š Kookstanden

‹‹ Timer-functie

•/œ Restwarmte

› PowerBoost-functie

x Programmering van de bereidingstijd

V Kookwekker

ö Tijdsweergave

Kookzones
$ Eenvoudige kookzone Gebruik kookgerei dat de juiste afmetingen heeft

Alleen kookgerei gebruiken dat geschikt is voor inductiekoken, zie de paragraaf ~  "Koken met inductie"
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1Apparaat bedienen
Appar aat bed i enenIn dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een kookzone 
instelt. In de tabel vindt u kookstanden en 
bereidingstijden voor verschillende gerechten.

Kookplaat in- en uitschakelen
U schakelt de kookplaat met de hoofdschakelaar in en 
uit.

Inschakelen: raak het symbool # aan. Er klinkt een 
signaal. De indicaties van de hoofdschakelaar en de 
kookzone-indicaties ‹ zijn verlicht.De kookplaat is 
bedrijfsklaar.

Uitschakelen: het symbool # aanraken tot de indicatie 
verdwijnt. Alle kookzones zijn uitgeschakeld. De 
restwarmte-indicatie blijft verlicht tot de kookzones 
voldoende zijn afgekoeld.

Aanwijzingen
■ De kookplaat gaat automatisch uit wanneer alle 

kookzones langer dan 20 seconden uitgeschakeld 
zijn.

■ De gekozen instellingen blijven gedurende de eerste 
4 seconden na uitschakeling van de kookplaat 
bewaard. Wanneer u in deze tijd de kookplaat 
opnieuw inschakelt, treedt deze in werking met de 
vorige instellingen.

De kookzone afstellen
Regel de gewenste vermogensstand in de 
programmeerzone.
Vermogensstand 1 = minimumvermogen.
Vermogensstand 9 = maximumvermogen.
Elke vermogensstand is voorzien van een 
tussenliggende afstelling. Deze wordt aangegeven met 
een punt.

Aanwijzingen
■ Om de gevoelige onderdelen van het apparaat te 

beschermen tegen oververhitting of elektrische 
overbelasting, kan het vermogen van de kookplaat 
voor korte tijd worden teruggebracht.

■ Om geluidshinder van het apparaat te voorkomen 
kan het vermogen van de kookplaat voor korte tijd 
worden teruggebracht.

Kookzone en kookstand kiezen
De kookplaat moet ingeschakeld zijn.

1. Raak het symbool » van de gewenste kookzone 
aan. Op het display is ¬ verlicht.

2. Kies vervolgens in het instelgebied de gewenste 
kookstand.

De kookstand is ingesteld.

De vermogensstand wijzigen
Selecteer de kookzone en regel de gewenste 
vermogensstand in de programmeerzone.

De kookzone uitschakelen
Selecteer de kookzone en stel af op ‹ in de 
programmeerzone. De kookzone wordt uitgeschakeld 
en de restwarmte-indicator verschijnt.

Aanwijzingen
■ Als er geen pan op de inductiekookzone wordt 

geplaatst, gaat de geselecteerde vermogensstand 
knipperen. Na een tijdje wordt de kookzone 
uitgeschakeld.

■ Als er een pan op de kookzone staat voordat de 
plaat wordt ingeschakeld, zal deze worden 
gedetecteerd binnen 20 seconden na het indrukken 
van de hoofdschakelaar en zal de kookzone 
automatisch worden geselecteerd. Selecteer, zodra 
deze is gedetecteerd, de vermogensstand binnen 
20 seconden, anders wordt de kookzone 
uitgeschakeld.
Ook al worden er meerdere pannen geplaatst, bij het 
inschakelen van de kookplaat wordt er maar één 
gedetecteerd.
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Kookadvies

Advies

■ Bij het warm maken van puree, crèmesoepen en 
dikvloeibare sauzen regelmatig roeren.

■ Voor het voorverwarmen kookstand 8 - 9 instellen.
■ Bij de bereiding met deksel de kookstand 

terugschakelen, zodra er tussen deksel en 
kookgerei stoom vrijkomt. Voor een goed 
bereidingsresultaat is geen stoom nodig.

■ Na de bereiding het kookgerei tot het opdienen 
gesloten houden.

■ Voor het koken met de snelkookpan de 
aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

■ De gerechten niet te lang laten koken of bakken, om 
de voedingswaarde te behouden. Met de 
kookwekker kan de optimale bereidingstijd worden 
ingesteld.

■ Voor een gezonder bereidingsresultaat dient 
rokende olie te worden voorkomen.

■ Voor een bruine kleur van de gerechten deze na 
elkaar klaarmaken in kleine porties. 

■ Kookgerei kan tijdens de bereiding hoge 
temperaturen bereiken. Het gebruik van 
pannenlappen is aan te bevelen.

■ Adviezen voor energie-efficiënt koken vindt u in het 
hoofdstuk ~  "Milieubescherming"

Bereidingstabel
In de tabel wordt voor alle gerechten weergegeven 
welke kookstand geschikt is. De bereidingstijd kan 
afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de 
kwaliteit van de gerechten variëren.

Kookstand Bereidingstijd 
(min.)

Smelten
Chocolade, couverture 1 - 1. -
Boter, honing, gelatine 1 - 2 -

Opwarmen en warmhouden
Eenpansgerecht, bijv. linzenschotel 1. - 2 -
Melk* 1. - 2. -
Worstjes in water verwarmen* 3 - 4 -

Ontdooien en opwarmen
Spinazie, diepvries 3 - 4 15 - 25
Goulash, diepvries 3 - 4 35 - 55

Gaarstoven, zachtjes laten koken
Aardappelballetjes* 4. - 5. 20 - 30
Vis* 4 - 5 10 - 15
Witte sauzen, bijv. bechamelsaus 1 - 2 3 - 6
Geklopte sauzen, bijv. bearnaisesaus, hollandaisesaus 3 - 4 8 - 12
* Zonder deksel
** Herhaaldelijk keren
***Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.
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Koken, stomen, stoven
Rijst (met dubbele hoeveelheid water) 2. - 3. 15 - 30
Rijstepap*** 2 - 3 30 - 40
Aardappels in de schil 4. - 5. 25 - 35
Gekookte aardappels 4. - 5. 15 - 30
Deegwaren, pasta* 6 - 7 6 - 10
Eenpansgerecht 3. - 4. 120 - 180
Soepen 3. - 4. 15 - 60
Groente 2. - 3. 10 - 20
Groente, diepvries 3. - 4. 7 - 20
Garen in de snelkookpan 4. - 5. -

Stoven
Rollades 4 - 5 50 - 65
Stoofvlees 4 - 5 60 - 100
Goulash*** 3 - 4 50 - 60

Stoven / braden met weinig olie*
Schnitzel, on/gepaneerd 6 - 7 6 - 10
Schnitzel, diepvries 6 - 7 6 - 12
Kotelet, on/gepaneerd** 6 - 7 8 - 12
Steak (3 cm dik) 7 - 8 8 - 12
Borst van gevogelte (2 cm dik)** 5 - 6 10 - 20
Borst van gevogelte, diepvries*** 5 - 6 10 - 30
Gehaktballen (3 cm dik)** 4. - 5. 20 - 30
Hamburger (2 cm dik)** 6 - 7 10 - 20
Vis en visfilet, ongepaneerd 5 - 6 8 - 20
Vis en visfilet, gepaneerd 6 - 7 8 - 20
Vis en visfilet, gepaneerd en diepvries, bijv. vissticks 6 - 7 8 - 15
Scampi, garnalen 7 - 8 4 - 10
Sauteren van groente en paddenstoelen, vers 7 - 8 10 - 20
Pangerechten, groente, vlees in reepjes op Aziatische wijze 7 - 8 15 - 20
Diepvriesgerechtem, bijv. pangerechten 6 - 7 6 - 10
Pannenkoeken (na elkaar gaar bakken) 6. - 7. -
Omelet (na elkaar bakken) 3. - 4. 3 - 10
Spiegelei 5 - 6 3 - 6

Frituren* (150-200 g per portie in 1-2 l olie, per portie frituren)
Diepvriesproducten, bijv. frites, chicken nuggets 8 - 9 -
Kroketten, diepvries 7 - 8 -
Vlees, bijv. stukken kip 6 - 7 -
Vis, gepaneerd of in bierdeeg 6 - 7 -
Groente, paddenstoelen gepaneerd of in bierdeeg, tempura 6 - 7 -
Klein gebak, bijv. beignets, Berliner bollen, fruit in bierdeeg 4 - 5 -

Kookstand Bereidingstijd 
(min.)

* Zonder deksel
** Herhaaldelijk keren
***Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.
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OTijdfuncties
Ti j d f unc t i esUw kookplaat beschikt over twee timer-functies:

■ Programmering van de bereidingstijd
■ Kookwekker

Programmering van de bereidingstijd
De kookzone schakelt na afloop van de ingestelde tijd 
automatisch uit.

Zo stelt u in:

1. De kookzone en de gewenste kookstand kiezen.
2. Raak het symbool 0 aan. In de indicatie van de 

kookzone is x verlicht.In de timer-indicatie is ‹‹ 
verlicht.

3. Binnen de volgende 10 seconden in het instelgebied 
de gewenste bereidingstijd instellen.

Na enkele seconden begint de tijd af te lopen.

Aanwijzing: Voor alle kookzones kan automatisch 
dezelfde bereidingstijd worden ingesteld. De ingestelde 
tijd loopt voor elk van beide kookzones onafhankelijk af.
In de paragraaf ~  "Basisinstellingen" vindt u informatie 
over de manier waarop de bereidingstijd automatisch 
kan worden geprogrammeerd.

De tijd wijzigen of annuleren
Selecteer de kookzone en druk vervolgens op het 
symbool 0.

Wijzig de kooktijd in de programmeerzone of stel af 
op ‹‹ om de tijd te annuleren.

Na het verstrijken van de tijd
De kookzone wordt uitgeschakeld. Er klinkt een 
waarschuwingssignaal. Op de visuele indicator van de 
timerfunctie licht ‹‹ 10 seconden lang op.

Als op het symbool 0 wordt gedrukt, gaan de 
indicators uit en stopt het akoestische signaal.

Aanwijzingen
■ Is er een bereidingstijd voor meerdere kookzones 

geprogrammeerd, dan verschijnt altijd de 
tijdsopgave van de gekozen kookzone in de timer-
indicatie.

■ U kunt tot een bereidingstijd tot 99 minuten instellen.

De kookwekker
Met de kookwekker kunt u een tijd tot 99 minuten 
instellen. 
Hij functioneert onafhankelijk van de kookzones en 
andere instellingen. Deze functie schakelt een 
kookzone niet automatisch uit.

Zo wordt dit geprogrammeerd

1. Druk meerdere keren op het symbool 0 tot de 
indicator W gaat branden. Op de visuele indicator 
van de timerfunctie verschijnt ‹‹.

2. Selecteer in de programmeerzone de gewenste tijd. 
Na enkele seconden begint tijd te verstrijken.

De tijd wijzigen of annuleren
Druk meerdere keren op het symbool 0 tot de 
indicator W oplicht. Wijzig de tijd in de 
programmeerzone of stel af op ‹‹.

Na het verstrijken van de tijd
Er klinkt een waarschuwingssignaal. Op de visuele 
indicator van de timerfunctie verschijnt ‹‹ en de 
indicator W gaat branden. Na 10 seconden gaan de 
indicators uit.

Als op het symbool 0 wordt gedrukt, gaan de 
indicators uit en stopt het akoestische signaal.
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vPowerBoost-functie
Power Boos t - f unc t i eMet de PowerBoost-functie kunnen grote hoeveelheden 
water sneller worden verwarmd dan met de betreffende 
kookstand Š.

Deze functie is beschikbaar voor alle kookzones 
wanneer er geen andere kookzone in gebruik is. 
Anders knipperen › en Š in de kookstand-indicatie.

Activeren

1. Een kookzone kiezen.
2. Symbool & aanraken.

Op het display is › verlicht.
De functie is geactiveerd.

Aanwijzing: Wordt er een kookzone ingeschakeld 
terwijl de PowerBoost-functie is geactiveerd, dan 
knipperen › en Š in de kookstand-indicatie. Vervolgens 
wordt automatisch de kookstand Š ingesteld. De 
PowerBoost-functie wordt gedeactiveerd.

Deactiveren

1. De kookzone kiezen.
2. Symbool & aanraken.

De indicatie ›  verdwijnt en de kookzone schakelt 
terug naar de kookstand Š.

De functie is gedeactiveerd.

Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan het 
voorkomen dat de PowerBoost-functie automatisch 
uitgaat, ter bescherming van de elektronische 
componenten binnenin de kookplaat.

AKinderslot
Ki nder s l o tMet het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de 
kookplaat inschakelen.

Het kinderslot activeren en deactiveren
De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

Activeren: houd het symbool ‚ gedurende circa 4 
seconden ingedrukt. De indicator naast het 
symbool ‚ gaat branden gedurende 10 seconden. De 
kookplaat is geblokkeerd.

Deactiveren: houd het symbool ‚ gedurende circa 
4 seconden ingedrukt. De blokkering is gedeactiveerd.

Automatisch kinderslot
Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch 
ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

In- en uitschakelen
In het hoofdstuk ~  "Basisinstellingen" kunt u lezen hoe 
u het automatische kinderslot inschakelt.
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kWrijfbeveiliging
Wr i j f bev e i l i g i ngWanneer u over het bedieningspaneel wrijft als de 
kookplaat ingeschakeld is, kunnen er instellingen 
veranderen. Om dit te voorkomen kan het 
bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden worden 
geblokkeerd. 

Activeren: het symbool Ñ aanraken. Er klinkt een 
signaal. Het bedieningspaneel is 35 seconden lang 
geblokkeerd. U kunt over het oppervlak van het 
bedieningspaneel wrijven zonder de instellingen te 
veranderen.
Deactiveren: Na 35 seconden wordt het 
bedieningspaneel gedeblokkeerd. Om de functie 
voortijdig op te heffen het symbool Ñ aanraken.

Aanwijzingen
■ 30 seconden na activering klinkt een signaal. 

Hiermee wordt aangegeven dat de functie spoedig 
beëindigd is.

■ De reinigingsblokkering heeft geen invloed op de 
hoofdschakelaar. De kookplaat kan op elk moment 
worden uitgeschakeld.

bAutomatische 
veiligheidsuitschakeling

Aut omat i s c he v e i l i ghe i ds ui t s c hak el i ngWanneer een kookzone langere tijd in gebruik is en er 
geen instellingen gewijzigd zijn, wordt de automatische 
veiligheidsuitschakeling geactiveerd.
De kookzone warmt niet meer op. In de kookzone-
indicatie van de kookzone knipperen afwisselend ”, ‰ 
en de restwarmte-indicatie œ  of  •.

Wordt een willekeurig symbool aangeraakt, dan 
schakelt de indicatie uit. De kookzone kan nu opnieuw 
worden ingesteld.
Het tijdstip van de automatische 
veiligheidsuitschakeling is afhankelijk van de ingestelde 
kookstand (na 1 tot 10 uur).
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QBasisinstellingen
Bas i s i ns t e l l i ngenHet apparaat beschikt over verschillende 
basisinstellingen. Deze basisinstellingen kunnen aan uw 
persoonlijke behoeften worden aangepast.

Indicatie Functie

™‚ Kinderslot
‹ Handmatig*.
‚  Automatisch.
ƒ Functie gedeactiveerd.

™ƒ Geluidssignalen
‹ Bevestigings- en foutsignaal zijn uitgeschakeld.
‚  Alleen het foutsignaal is ingeschakeld.
ƒ  Alleen het bevestigingssignaal is ingeschakeld.
„  Alle geluidssignalen zijn ingeschakeld.*

™„  Energieverbruik weergeven
‹ Gedeactiveerd.*
‚  Geactiveerd.

™† Automatische programmering van de bereidingstijd
‹‹  Uitgeschakeld.*
‹‚-ŠŠ  Tijd tot de automatische uitschakeling.

™‡ Duur van het geluidssignaal van de timer-functie
‚ 10 seconden.*
ƒ  30 seconden.
„  1 minuut.

™ˆ Power-management functie. Totale vermogen van de kookplaat begrenzen
De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het maximale vermogen van de kookplaat.
‹  Gedeactiveerd. Maximaal vermogen van de kookplaat. */**
‚  1000 W minimaal vermogen.
‚. 1500 W 
...
„ 3000 W aanbevolen voor 13 ampère. 
„. 3500 W aanbevolen voor 16 ampère. 
… 4000 W
…. 4500 W aanbevolen voor 20 ampère.
...
Š of Š. Maximale vermogen van de kookplaat.**

™Š Keuzetijd van de kookzone
‹  Onbegrensd: de laatst ingestelde kookzone blijft geselecteerd.*
‚  Begrensd: de kookzone blijft slechts enkele seconden lang geselecteerd.

™‚ƒ Kookgerei en resultaat van het bereidingsproces controleren
‹ Niet geschikt
‚ Niet optimaal
ƒ Geschikt
16
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--------

Zo komt u bij de basisinstellingen:
De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

1. De kookplaat inschakelen.
2. In de volgende 10 seconden het symbool ' ca. 

4 seconden lang aanraken.
De eerste vier indicaties geven de productinformatie 
weer. Raak het instelgebied aan, om de afzonderlijke 
indicaties te kunnen zien.

3. Wanneer u het symbool ' opnieuw aanraakt, komt 
u bij de basisinstellingen.
In de indicaties knipperen ™ en ‚ afwisselend en ‹ 
verschijnt als voorinstelling.

4. Het symbool ' zo vaak aanraken tot de gewenste 
functie wordt weergegeven.

5. Vervolgens in het instelgebied de gewenste 
instelling kiezen.

6. Het symbool ' minstens 4 seconden lang 
aanraken.

De instellingen zijn opgeslagen.

De basisinstellingen verlaten
Schakel de kookplaat uit met de hoofdschakelaar.

™ƒ„ Automatisch management van de vermogensbegrenzing
‹ Gedeactiveerd: Geeft de vermogensbegrenzing in overeenstemming met de Power-Management functie weer.*
‚ Geactiveerd: Geeft de vermogensbegrenzing van de Power-Management functie niet weer.

™‹ Terugzetten naar de standaard instellingen
‹ Individuele instellingen.*
‚ Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 *Fabrieksinstelling
 **Het maximale vermogen van de kookplaat wordt aangegeven op het typeplaatje.

Productinformatie Indicatie
Klantenservice-index (KI) ‹‚

Fabricagenummer ”š

Fabricagenummer 1 Š†.

Fabricagenummer 2 ‹.†
17



nl    Weergave van het energieverbruik
[Weergave van het 
energieverbruik

Weer gav e v an het ener g i ev er br u i kDeze functie geeft op de kookplaat het totale 
energieverbruik weer van de laatste keer dat hij is 
gebruikt.
Na uitschakeling van de kookplaat wordt gedurende 10 
seconden het verbruik in kilowattuur weergegeven, bijv. 
‚.‹‰ kWh.

De precisie van de indicatie is onder andere afhankelijk 
van de spanningskwaliteit van het elektriciteitsnet.
In het hoofdstuk ~  "Basisinstellingen" kunt u lezen hoe 
u deze functie inschakelt

tKookgerei-test
Kook ger e i - t es tMet deze functie kunnen de snelheid en kwaliteit van 
het kookproces afhankelijk van het kookgerei worden 
gecontroleerd.
Het resultaat is een referentiewaarde en hangt af van de 
eigenschappen van het kookgerei en de gebruikte 
kookzone.

1. Een koude pan met ca. 200 ml water, die qua 
diameter het beste bij de bodem van de pan past, in 
het midden van de kookzone zetten.

2. Ga naar de basisinstellingen en kies de instelling ™‚ 
ƒ.

3. Raak het instelbereik aan. In de kookzone-indicatie 
knippert A. 
De functie is geactiveerd.

Na 20 seconden verschijnt in de kookzone-indicatie het 
resultaat over de kwaliteit en snelheid van het 
kookproces.

Controleer het resultaat aan de hand van de volgende 
tabel:

Raak het instelbereik aan om deze functie weer te 
activeren.

Aanwijzingen
■ Is de gebruikte kookzone veel kleiner dan de 

diameter van het kookgerei, dan zal waarschijnlijk 
alleen het midden van de vorm warm worden en kan 
het resultaat niet zo goed mogelijk of naar 
tevredenheid uitvallen.

■ Informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk 
~  "Basisinstellingen".

■ Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing 
van het kookgerei vindt u in het 
hoofdstuk ~  "Koken met inductie".

Resultaat
‹ Het kookgerei is niet geschikt voor de kookzone en wordt 

daarom niet verwarmd.*

‚ Het kookgerei wordt langzamer warm dan verwacht en het 
kookproces verloopt niet optimaal.*

ƒ Het kookgerei wordt goed verwarmd en het kookproces ver-
loopt goed.

* Is er een kleinere kookzone aanwezig, test het kookgerei dan nog een
keer op de kleinere kookzone.
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hPower-Manager
Power ManagerMet de functie Power-Manager kan het totale vermogen 
van de kookplaat worden ingesteld.
De kookplaat is in de fabriek vooringesteld. Het 
hoogste vermogen is aangegeven op het typeplaatje. 
Met de functie Power-Manager kan de waarde volgens 
de vereisten van de betreffende elektro-installatie 
worden gewijzigd.
Om deze instelwaarde niet te overschrijden, verdeelt de 
kookplaat het beschikbare vermogen automatisch, naar 
behoefte, over de ingeschakelde kookzones.
Zolang de functie Power-Manager is geactiveerd, kan 
het vermogen van een kookzone tijdelijk onder de 
normale waarde vallen. Wordt er een kookzone 
ingeschakeld en is de vermogensbegrenzing bereikt, 
dan verschijnt ¬ kort in de vermogensstand-indicatie. 
Het apparaat reguleert zich en kiest automatisch een zo 
hoog mogelijke vermogensstand.

Aanwijzing: Wanneer de automatische 
vermogensbegrenzing is geactiveerd, reguleert het 
apparaat zich zelfstandig. Het blijft echter de gekozen 
vermogensstand aangeven.

Voor meer informatie over de manier waarop het totale 
vermogen van de kookplaat wordt gewijzigd, zie het 
hoofdstuk ~  "Basisinstellingen"

DReinigen
Rei ni genGeschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u 
kopen via de klantenservice of in onze e-shop.

Kookplaat

Schoonmaken
Maak de kookplaat altijd schoon na het koken. Hierdoor 
wordt voorkomen dat achtergebleven resten van 
etenswaar inbranden. Maak de kookplaat pas schoon 
wanneer de indicatie van de restwarmte verdwenen is.
Reinig de kookplaat met een vochtig 
schoonmaakdoekje en droog hem vervolgens met een 
doek na, zodat er geen kalkvlekken ontstaan.
Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn 
voor dit soort kookplaten. Lees de aanwijzingen van de 
fabrikant op de productverpakking.
Gebruik in geen geval:

■ onverdunde afwasmiddelen
■ schoonmaakmiddelen voor de vaatwasmachine
■ schuurmiddelen 
■ scherpe schoonmaakmiddelen zoals ovensprays of 

vlekkenmiddelen 
■ schuursponsjes 
■ hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten

Hardnekkig vuil verwijdert u het best met een in de 
handel verkrijgbare schraper. Houd u aan de 
aanwijzingen van de fabrikant.
Geschikte schrapers kunt u kopen via de klantenservice 
of in onze online-shop.
Met speciale sponsjes voor het reinigen van kookplaten 
van glaskeramiek bereikt u goede resultaten.

Aanwijzing: Gebruik geen schoonmaakmiddelen 
zolang de kookplaat warm is. Hierdoor kunnen vlekken 
ontstaan. Zorg ervoor dat alle resten van het gebruikte 
schoonmaakmiddel worden verwijderd.

Omlijsting van de kookplaat
Om schade aan de omlijsting van de kookplaat te 
voorkomen, dient u zich te houden aan de volgende 
aanwijzingen:

■ Gebruik alleen warm zeepsop.
■ Was nieuwe schoonmaakdoekjes voor gebruik 

grondig uit.
■ Gebruik geen scherpe of schurende 

reinigingsmiddelen.
■ Gebruik geen schraper of scherpe voorwerpen.

Mogelijke vlekken
Resten van kalk en 
water

Maak de kookplaat schoon zodra hij afge-
koeld is. Er kan een geschikt schoonmaak-
middel voor kookplaten van glaskeramiek 
worden gebruikt.*

Suiker, maïzena of 
plastic

Direct verwijderen, gebruik een schraper. 
Voorzichtig: risico van verbranding.*

* Vervolgens met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een
doek nadrogen.
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{Veelgestelde vragen en 
antwoorden (FAQ)

Veel ges t e l de v r agen en ant woor den ( FAQ)

Gebruik

Waarom kan ik de kookplaat niet inschakelen en waarom is het symbool van het kinderslot verlicht?
Het kinderslot is geactiveerd.
Informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk ~  "Kinderslot"

Waarom knipperen de indicaties en is er een geluidssignaal te horen?
Verwijder de vloeistof of etensresten van het bedieningspaneel. Verwijder alle voorwerpen die op het bedieningspaneel liggen.
De aanwijzingen voor het deactiveren van het geluidssignaal vindt u in het hoofdstuk ~  "Basisinstellingen"

Geluiden

Waarom zijn tijdens het koken geluiden te horen?
Afhankelijk van de kwaliteit van de bodem van het kookgerei kunnen bij gebruik van de kookplaat geluiden te horen zijn. Deze geluiden 
zijn normaal, horen bij de inductietechnologie en duiden niet op een defect.

Mogelijke geluiden:

Diep zoemen zoals bij een transformator:
Is te horen bij het koken op een hogere kookstand. Het geluid verdwijnt of neemt af wanneer de kookstand lager wordt gezet.

Diep fluiten:
Is te horen wanneer de pan leeg is. Dit geluid verdwijnt wanneer er water of levensmiddelen in de pan worden gedaan.

Knisperen:
Is te horen bij pannen die uit verschillende materiaallagen bestaan of bij gelijktijdig gebruik van pannen van verschillende grootte en ver-
schillend materiaal. Het volume van het geluid kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid en bereidingswijze van de gerechten.

Hoge fluittonen:
Kunnen ontstaan wanneer voor twee kookzones tegelijk de hoogste kookstand wordt gebruikt. De fluittonen verdwijnen of worden zwak-
ker wanneer de kookstand lager wordt gezet.

Ventilatorgeluid:
De kookplaat beschikt over een ventilator die bij hoge temperaturen wordt ingeschakeld. De ventilator kan ook na uitschakeling van de 
kookplaat verder lopen, wanneer de gemeten temperatuur nog te hoog is.

Ritmische geluiden zoals het tikken van een klok:
Dit geluid ontstaat alleen wanneer er drie of meerdere kookzones zijn ingeschakeld. Het geluid verdwijnt of neemt af wanneer een van 
de kookzones wordt uitgeschakeld.

Kookgerei

Welk kookgerei is geschikt voor de inductiekookplaat?
Informatie over kookgerei dat geschikt is voor inductie vindt u in het hoofdstuk ~  "Koken met inductie"

Waarom wordt de kookzone niet warm en knippert de kookstand?
De kookzone waarop het kookgerei staat, is niet ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de kookzone waarop het kookgerei staat ingeschakeld is.
Het kookgerei is te klein voor de ingeschakelde kookzone of is niet geschikt voor inductie.
Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in het hoofdstuk ~  "Koken met inductie"

Waarom duurt het zo lang tot het kookgerei warm wordt of waarom wordt het niet warm genoeg, hoewel er een hoge kookstand is inge-
steld?

Het kookgerei is te klein voor de ingeschakelde kookzone of is niet geschikt voor inductie.
Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in het hoofdstuk ~  "Koken met inductie"
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3Wat te doen bij storingen?
Wat t e doen b i j s t or i ngen?In de regel gaat het bij storingen om kleinigheden ie 
gemakkelijk op te lossen zijn. Neem alstublieft de 
aanwijzingen in de tabel in acht voor u de servicedienst 
belt.

Schoonmaken

Hoe wordt de kookplaat schoongemaakt?
Met de speciale glaskeramiek worden optimale resultaten bereikt.Wij adviseren om geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen, 
reinigingsmiddelen voor afwasmachines (concentraten) of poetslappen te gebruiken. 
Meer informatie voor de reiniging en het onderhoud van uw kookplaat vindt u in het hoofdstuk ~  "Reinigen"

Indicatie Mogelijke oorzaak Oplossing
geen De stroomtoevoer is onderbroken. Controleer met behulp van andere elektrische apparaten of er 

een kortsluiting bij de stoomtoevoer is opgetreden. 
Het apparaat is niet aangesloten volgens het 
schakelschema.

Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aan-
gesloten.

Storing in het elektronisch systeem. Kan de storing niet worden verholpen, schakel dan de technische 
servicedienst in.

De indicaties knipperen Het bedieningspaneel is vochtig of het wordt 
afgedekt door een voorwerp. 

Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.

De indicatie Ù knippert in de 
kookzone-indicaties

Er is een storing in het elektronisch systeem 
opgetreden.

Om de storing ongedaan te maken, dient u het bedieningspaneel 
kort met de hand af te dekken.

”ƒ De elektronica is oververhit, waardoor de betref-
fende kookzone is uitgeschakeld.

Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. Raak vervol-
gens een willekeurig symbool van de kookplaat aan.

”… De elektronica is oververhit, waardoor alle kook-
zones zijn uitgeschakeld.

”† + kookstand en geluidssig-
naal

Er staat een hete pan in de buurt van het bedie-
ningspaneel. De elektronica dreigt te oververhit-
ten.

Neem de pan weg. De foutindicatie verdwijnt kort daarna. U kunt 
verder koken.

”† en geluidssignaal Er staat een hete pan in de buurt van het bedie-
ningspaneel. Ter bescherming van de elektro-
nica is de kookzone uitgeschakeld.

Neem de pan weg.Wacht enkele seconden. Raak een willekeurig 
bedieningsvlak aan. Wanneer de foutindicatie verdwijnt, kunt u 
verder koken.

”‚ / ”‡ De kookzone is oververhit geraakt en ter beveili-
ging van het werkblad uitgeschakeld

Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is en schakel de 
kookzone opnieuw in.

”‰ De kookzone is lange tijd en zonder onderbre-
king in gebruik geweest.

De automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. Zie het 
hoofdstuk 

“Š‹‹‹
“Š‹‚‹

De bedrijfsspanning is buiten het normale 
bedrijfsgebied onjuist.

Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.

—…‹‹ De kookplaat is niet op de juiste manier aange-
sloten

Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Zorg ervoor 
dat hij volgens het schakelschema is aangesloten.

Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel.
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Aanwijzingen
■ Wanneer in de indicatie “ verschijnt, moet u het 

sensorveld van de bijbehorende kookzone ingedrukt 
houden om de storingscode te kunnen aflezen.

■ Staat de storingscode niet vermeld in de tabel, haal 
de stekker van de kookplaat dan uit het stopcontact, 
wacht 30 seconden en sluit de kookplaat vervolgens 
opnieuw aan. Verschijnt de indicatie opnieuw, neem 
dan contact op met de technische servicedienst en 
geef de exacte storingscode op.

■ Treedt er een fout op, dan gaat het apparaat niet 
meer over naar de standby-modus.

4Servicedienst
Ser v i c ed i ens tWanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat 
onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een 
passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van 
medewerkers van de servicedienst te voorkomen.

E-nummer en FD-nummer
Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst 
het E-nummer en FD-nummer van het apparaat op.
Het typeplaatje met de nummers vindt u:

■ op de apparaatpas.
■ op het onderste deel van de kookplaat.

Het E-nummer is ook op het glazen oppervlak van de 
kookplaat te vinden. U kunt de klantenservice-index (KI) 
en het FD-nummer controleren door naar de 
basisinstellingen te gaan. Dit staat beschreven in het 
hoofdstuk~  "Basisinstellingen".
Houd er rekening mee dat een bezoek van een 
technicus van de servicedienst in het geval van een 
verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode 
kosten met zich meebrengt.
De contactgegevens in alle landen vindt u in de 
bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent 
u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd 
door ervaren technici die gebruikmaken van de 
originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

NL 088 424 4020
B 070 222 142
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ETestgerechten
Tes t ger ec ht enDeze tabel is gemaakt voor testinstituten, om het testen 
van onze toestellen te vergemakkelijken.
De gegevens van de tabel verwijzen naar ons 
toebehoren van Schulte-Ufer (pannenset van 4 stuks 
voor inductieplaat HZ390042 met de volgende 
afmetingen:

■ Steelpan Ø 16 cm, 1,2 l voor kookzones van 
Ø 14,5 cm

■ Kookpan Ø 16 cm, 1,7 l voor kookzones van 
Ø 14,5 cm

■ Kookpan Ø 22 cm, 4,2 l voor kookzones van 
Ø 18 cm

■ Koekenpan Ø 24 cm, voor kookzones van Ø 18 cm

Voorverwarmen Bereiden

Testgerechten Vormen Kookstand Tijdsduur
(Min:sec)

Dek-
sel Kookstand Dek-

sel

Chocolade smelten
Couverture (bijv. merk Dr. Oetker, pure chocolade 55 % cacao,150 g) Steelpan 

Ø 16 cm - - - 1. Nee

Linzenschotel opwarmen en warmhouden
Linzenschotel*
Begintemperatuur 20 °C

Hoeveelheid: 450 g Kookpan 
Ø 16 cm 9

1:30
(zonder roeren)

Ja 1. Ja

Hoeveelheid: 800 g Kookpan 
Ø 22 cm 9

2:30
(zonder roeren)

Ja 1. Ja

Linzenschotel uit blik
Bijv. linzenterrine met worstjes van Erasco.
Begintemperatuur 20 °C

Hoeveelheid: 500 g
Kookpan 
Ø 16 cm 9

ca. 1:30
(na ca. 1 min. 

roeren)
Ja 1. Ja

Hoeveelheid: 1 kg
Kookpan 
Ø 22 cm 9

ca. 2:30
(na ca. 1 min. 

roeren)
Ja 1. Ja

Bechamelsaus maken
Temperatuur van de melk: 7 ºC
Ingrediënten: 40 g boter, 40 g bloem, 0,5 l melk (3,5 % vetgehalte) en 
een snufje zout

1. Boter smelten, bloem en zout erdoor roeren en het geheel ver-
warmen.

Steelpan 
Ø 16 cm 2 ca. 6:00 Nee - -

2. De melk bij de roux van bloem voegen en deze onder voortdu-
rend roeren aan de kook brengen. 7 ca. 6:30 Nee - -

3. Wanneer de bechamelsaus begint te koken, nog 2 minuten 
onder voortdurend roeren op de kookzone laten staan. - - - 2 Nee

*Recept volgens DIN 44550
**Recept volgens DIN EN 60350-2
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Rijstepap koken
Rijstepap, afgedekt gekookt
Temperatuur van de melk: 7 ºC
De melk opwarmen tot deze begint op te komen.Aambevolen kookstand 
instellen en rijst, suiker en zout aan de melk toevoegen. 
Bereidingstijd, inclusief voorverwarmen, ca. 45 min.

Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml 
melk, (3,5 % vetgehalte) en 1 g zout Kookpan 

Ø 16 cm 8. ca. 5:30 Nee
3

(na 10 min. 
roeren)

Ja

Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk 
(3,5 % vetgehalte) en 1,5 g zout Kookpan 

Ø 22 cm 8. ca. 5:30 Nee
3

(na 10 min. 
roeren)

Ja

Rijstepap, onafgedekt gekookt
Temperatuur van de melk: 7 ºC
Ingrediënten aan de melk toevoegen en onder voortdurend roeren 
opwarmen. Aanbevolen kookstand kiezen wanneer de melk een tempe-
ratuur van ca. 90 ºC heeft bereikt, en op een kleine stand ongeveer 
50 min. laten sudderen.

Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml 
melk, (3,5 % vetgehalte) en 1 g zout

Kookpan 
Ø 16 cm 8. ca. 5:30 Nee 3 Nee

Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk, 
(3,5 % vetgehaltel) en 1,5 g zout

Kookpan 
Ø 22 cm 8. ca. 5:30 Nee 2. Nee

Rijst koken*
Watertemperatuur 20 °C

Ingrediënten: 125 g rijst met lange korrel, 300 g water en een 
snufje zout

Kookpan 
Ø 16 cm 9 ca. 2:30 Ja 2 Ja

Ingrediënten: 250 g rijst met lange korrel, 600 g water en een 
snufje zout

Kookpan 
Ø 22 cm 9 ca. 2:30 Ja 2. Ja

Varkenslende braden
Begintemperatuur van de lende: 7 °C

Hoeveelheid: 3 varkenslendenen (totaalgewicht ong. 300 g, 1 cm 
dik) en 15 ml zonnebloemolie

Braadpan 
Ø 24 cm 9 ca. 1:30 Nee 7 Nee

Pannenkoeken maken
Hoeveelheid: 55 ml beslag per pannenkoek Braadpan 

Ø 24 cm 9 ca. 1:30 Nee 7 Nee

Frituren van diepvriesfrites
Hoeveelheid: 2  l zonnebloemolie, per portie: 200 g diepvriesfrites 
(bijv. McCain 123 Frites Original) Kookpan 

Ø 22 cm 9
Tot de olietem-

peratuur 
180 °C bereikt

Nee 9 Nee

Voorverwarmen Bereiden

Testgerechten Vormen Kookstand Tijdsduur
(Min:sec)

Dek-
sel Kookstand Dek-

sel

*Recept volgens DIN 44550
**Recept volgens DIN EN 60350-2
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt 
u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan 
een volgende eigenaar.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige 
montage volgens de montagehandleiding. De installateur is 
verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van 
opstelling.

Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de 
huiselijke omgeving. Het apparaat is niet voor buitengebruik 
bestemd. Zorg ervoor dat het toestel altijd onder toezicht wordt 
gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als 
gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van 
maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief 
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij deze 
personen bij de omgang met het apparaat worden begeleid 
door en onder toezicht staan van een persoon die voor hun 
veiligheid verantwoordelijk is.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.Reiniging en 
onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij 
ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt 
blijven van het apparaat of de aansluitkabel.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in 
geval van transportschade.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe 
tijdschakelklok of een afstandbediening.

: Verstikkingsgevaar!
Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen 
nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

: Levensgevaar!
Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot 
vergiftiging.
Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de 
luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die 
gebruikmaakt van de aanwezige lucht.

Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. 
apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, 
geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit 
de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. 
schoorsteen) af naar buiten.
In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de 
keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder 
voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige 
gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden 
teruggezogen in de woonruimte.

■ Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.

■ Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan 
de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken 
wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich 
bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden 
bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door 
niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie 

met een ventilatiekast in de muur of andere technische 
voorzieningen, kan worden toegevoerd.

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor 
de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale 
ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een 
voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van 
de luchttoevoer.
Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een 
onbeperkt gebruik mogelijk.

: Risico van brand!
■ De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.

Vetfilter minstens om de 2 maanden vervangen.
Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.

Brandgevaar!

■ De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de 
buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. 
flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron 
voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren 
wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming 
aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

Risico van brand!

■ Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet 
nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met 
water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met 
een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken. 

Brandgevaar!

■ Wanneer er gas-kookzones ingeschakeld zijn waar geen 
kookgerei op staat, wordt er tijdens het gebruik zeer veel 
warmte ontwikkeld. Een ventilatieapparaat dat daarop is 
aangebracht kan beschadigd of in brand raken. Gebruik de 
gas-kookzones alleen wanneer er kookgerei op staat.

Brandgevaar!

■ Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gas-kookzones 
ontwikkelt zich een grote warmte. Een ventilatieapparaat dat 
daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken. 
Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig 
op de hoogste vlam gebruiken. Een grote brander met meer 
dan 5kW (wok) komt overeen met het vermogen van twee 
gasbranders.

: Risico van verbranding!
Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. 
De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen 
kinderen in de buurt zijn.

: Risico van letsel!
■ Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen 

hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
Risico van letsel!

■ Op het apparaat geplaatste voorwerpen kunnen vallen. Plaats 
geen voorwerpen op het apparaat.

: Kans op een elektrische schok!
■ Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect 

toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact 
halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact 
opnemen met de klantenservice.

Kans op een elektrische schok!

■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de 
vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn 
geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, 
haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de 
zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de 
klantenservice.

Kans op een elektrische schok!

■ Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen 
hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
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Oorzaken van schade
Attentie!
Risico van beschadiging door corrosie. Schakel het apparaat 
wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. 
Condenswater kan leiden tot corrosie.

Defecte lampen altijd onmiddellijk vervangen, om overbelasting 
van de andere lampen te voorkomen.

Risico van beschadiging doordat er vocht in de elektronica van 
het apparaat komt. Reinig de bedieningselementen nooit met 
een natte doek.

Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van 
reinigen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de 

slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen 
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende 
reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende 
reinigingsmiddelen.

Beschadigingsgevaar door condensaat-terugloop. 
Luchtafvoerkanaal vanuit het apparaat licht hellend installeren 
(1° verloop).

Milieubescherming
Uw nieuwe apparaat is bijzonder energie-efficiënt. Hier krijgt u 
tips over de manier waarop u bij het gebruik van uw apparaat 
nog meer kunt besparen op energie en het apparaat op de 
juiste manier afvoert.

Energie besparen
■ Zorg tijdens het koken voor voldoende toevoer van lucht, 

zodat de afzuigkap efficiënt werkt en weinig geluid geeft.

■ Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp 
aan. Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is. 
Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.

■ Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere 
ventilatiestand. Wanneer er in de keuken al kookdamp is 
ontstaan, dient de afzuigkap langer te worden ingezet.

■ Hoeft de afzuigkap niet meer te worden gebruikt, schakel 
hem dan uit.

■ Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.

■ Filters dienen binnen de aangegeven periodes te worden 
gereinigd of vervangen, om de effectiviteit van de ventilatie te 
verhogen en het risico van brand tegen te gaan.

Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

Functie
U kunt dit apparaat gebruiken met de circulatiefunctie.

Gebruik met afvoerlucht

Aanwijzing: De lucht mag niet worden afgevoerd in een 
schoorsteen die wordt gebruikt voor afvoergassen van 
apparaten bestemd voor het verbranden van gas of andere 
brandstoffen (dit geldt niet voor ventilatieapparatuur).

Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of 
afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient u een 
vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming 
met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU 
geldige terugneming en verwerking van oude 
apparaten.

De aangezogen lucht wordt door de 
vetfilters gereinigd en via een 
buizensysteem naar de buitenlucht 
afgevoerd.
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Bediening van het apparaat
Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken 
en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Zo 
wordt de keukendamp het effectiefst verwijderd.

Bedieningselementen
Met tuimelschakelaars stelt u de verschillende functies van uw 
apparaat in.

Uitschuifbaar filterdeel
Uitschuifbaar filterdeel uitschuiven
Uitschuifbaar filterdeel in het midden vastpakken en naar buiten 
trekken.

De bedieningselementen zijn toegankelijk en het apparaat is 
klaar voor gebruik.

Aanwijzing: Het apparaat start met de functies die bij het 
sluiten ingesteld waren.

Uitschuifbaar filterdeel inschuiven
Uitschuifbaar filterdeel in het midden vastpakken en naar buiten 
trekken.

Aanwijzing: De afzuigkap en de verlichting worden bij het 
sluiten uitgeschakeld.

Afzuigkap inschakelen
Inschakelen
Tuimelschakelaar op ü zetten.

Aanwijzing: Het kan tot 25 seconden duren tot de 
terugslagklep volledig geopend is en het apparaat zijn 
volledige vermogen gebruikt.

Uitschakelen
Tuimelschakelaar op Þ zetten.

Verlichting
De verlichting functioneert ook wanneer de afzuigkap 
uitgeschakeld is.

Inschakelen
Tuimelschakelaar naar links omslaan.

Uitschakelen
Tuimelschakelaar naar rechts omslaan.

Reiniging en onderhoud

: Verbrandingsgevaar!
Het apparaat wordt heet tijdens de bereiding. Laat het voor de 
reiniging afkoelen.

: Gevaar van een elektrische schok!
Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Het toestel 
alleen met een vochtige doek schoonmaken. Vóór het reinigen 
de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de 
meterkast uitschakelen.

: Kans op een elektrische schok!
Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen 
hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Schoonmaakmiddelen
Let op de opgaven in de tabel, om te voorkomen dat de 
verschillende oppervlakken door verkeerde 
schoonmaakmiddelen worden beschadigd. Gebruik

■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen,

■ geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen,

■ geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes,

■ geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten.

Was nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uit.

Neem alle aanwijzingen en waarschuwingen in acht die bij de 
reinigingsmiddelen vermeld worden.

Afzuigkap

ü Vermogensstand  1 inschakelen

Þ Afzuigkap uitschakelen

Verlichting

[ Verlichting inschakelen / uitschakelen

Gebied Schoonmaakmiddelen

Roestvrij staal Warm zeepsop: 
Met een schoonmaakdoekje reinigen 
en met een zachte doek nadrogen.

Roestvrijstalen oppervlakken uitslui-
tend reingen in de slijprichting.

Bij de servicedienst of in speciaalzaken 
zijn speciale onderhoudsmiddelen voor 
roestvrij staal verkrijgbaar. Het schoon-
maakmiddel heel dun opbrengen met 
een zachte doek.
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Filter verwijderen en inbrengen
Om het reuk- en vetafscheidingsgehalte te garanderen moeten 
de filters regelmatig verzorgd worden.

Metalen vetfilter
De metalen vetfilters moeten om de 100 bedrijfsuren worden 
gereinigd, in elk geval echter na twee maanden.

: Brandgevaar!
De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.
Vetfilter minstens om de 2 maanden reinigen.
Apparaat niet zonder vetfilter gebruiken.

Metalen vetfilter demonteren
Metalen vetfilters filteren het vet uit de kookdampen. Om een 
optimale functie te garanderen moeten de filters in elk geval om 
de twee maanden worden gereinigd.

1. Uitschuifbaar filterdeel in het midden vastpakken en naar 
buiten trekken.

2. De vergrendeling van de metalen vetfilter openen en de filter 
uit de houder nemen.

Aanwijzing: Op de bodem van de metalen vetfilter kan zich 
vet verzamelen.Filter recht houden, om te voorkomen dat er 
vet vanaf druipt.

3. Metalen vetfilter en filterafdekking schoonmaken.

4. Het apparaat van binnen reinigen.

Metalen vetfilter reinigen

Aanwijzingen
■ Geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen 

gebruiken.

■ Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van 
de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek.

■ De metalen vetfilters kunnen in de afwasautomaat of met de 
hand worden gereinigd.

Met de hand:

Aanwijzing: Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal 
vetoplosmiddel gebruiken. Dit kunt u bestellen via de Online-
shop.

■ Laat de metalen vetfilters weken in een heet afwassopje. 

■ Gebruik voor het reinigen een borstel en spoel daarna de 
filters goed af.

■ Laat de metalen vetfilters afdruipen.

In de afwasautomaat:

Aanwijzing: Bij reiniging in de afwasautomaat kunnen lichte 
verkleuringen optreden. Dit heeft geen invloed op de werking 
van de metalen vetfilters.

■ Reinig sterk verzadigde metalen vetfilters niet samen met 
serviesgoed.

■ Plaats de metalen vetfilters los in de afwasautomaat. De 
metalen vetfilters mogen niet worden vastgeklemd.

Metalen vetfilter monteren

1. Metalen vetfilter aanbrengen.

2. Metalen vetfilter omhoog klappen en de vergrendeling laten 
vastklikken.

Aanwijzing: Ervoor zorgen dat de vergrendeling van de 
filterafdekking correct vastklikt.

Lampen vervangen
: Gevaar van een elektrische schok!
Bij vervanging van de lampen staan de contacten van de 
lampfitting onder stroom. Trek voordat u tot vervanging 
overgaat de netstekker uit het stopcontact of schakel de 
zekering in de meterkast uit.

: Risico van verbranding!
Wanneer de halogeenlampen branden worden ze zeer heet. 
Ook enige tijd na het uitschakelen bestaat er nog een risico van 
verbranding. Halogeenlampen voor vervanging laten afkoelen.
Belangrijk! Gebruik alleen verlichtingsproducten van hetzelfde 
type en met hetzelfde vermogen (zie ook de lampfitting of het 
typeplaatje).

Halogeenlampen vervangen

Aanwijzing: Het glas van halogeenlampen mag bij het 
aanbrengen niet worden aangeraakt. Gebruik bij het 
aanbrengen van de halogeenlampen een schone doek.

1. De lampring voorzichtig verwijderen met geschikt 
gereedschap.

2. De lamp verwijderen en vervangen door een lamp van 
hetzelfde type.

3. Lampafscherming aanbrengen.

4. Stekker in het stopcontact steken of de zekering weer 
inschakelen.

Lamp vervangen door een van hetzelfde type:

Spanning: 12 V

Vermogen: max. 20 W

Houder: G4

Gelakte oppervlak-
ken

Warm zeepsop: 
Met een vochtig schoonmaakdoekje 
reinigen en met een zachte doek nadro-
gen.

Geen reinigingsmiddel voor roestvrij 
staal gebruiken.

Aluminium en kunst-
stof

Glasreiniger: 
met een zachte doek schoonmaken.

Glas Glasreiniger: 
Met een zachte doek schoonmaken. 
Geen schraper gebruiken.

Bedieningselemen-
ten

Warm zeepsop: 
Met een vochtig schoonmaakdoekje 
reinigen en met een zachte doek nadro-
gen.

Gevaar van een elektrische schok door-
dat er vocht kan binnendringen.

Risico van beschadiging van de elek-
tronica doordat er vocht kan binnen-
dringen. Bedieningselementen nooit 
reinigen met een natte doek.

Geen reinigingsmiddel voor roestvrij 
staal gebruiken.

Gebied Schoonmaakmiddelen
19



Storingen, wat te doen?
Vaak kunt u storingen gemakkelijk zelf verhelpen. Let op de 
volgende aanwijzingen voordat u contact opneemt met de 
klantenservice.

: Kans op een elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de 
vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn 
geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, 
haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering 
in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

Storingentabel

Servicedienst
Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze 
servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende 
oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te 
voorkomen.

Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en 
het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u 
goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers 
vindt u in de binnenruimte van het apparaat (daartoe het 
metalen vetfilter demonteren).

Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice 
nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en 
het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst 
in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de 
garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst 
met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan 
verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren 
technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen 
voor uw apparaat.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Apparaat werkt niet Stekker is niet in het 
stopcontact gesto-
ken

Apparaat aanslui-
ten op het elektrici-
teitsnet

Stroomuitval Controleer of 
andere keukenap-
paraten functione-
ren

Zekering defect Controleer in de 
meterkast of de 
zekering voor het 
apparaat in orde is

De verlichting functi-
oneert niet.

De lampen zijn 
defect.

Lampen vervan-
gen, zie hoofdstuk 
“Lampen vervan-
gen”.

E-nr. FDnr.

ServicedienstO

NL 088 424 4020
B 070 222 142
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Duurzame Ring Heerhugowaard exploitatie B.V.  

Post: Postbus 430 • 1700 AK Heerhugowaard 
Bezoek: Galileistraat 61 • Tel: 072 – 5760822  

 
 
 

   Woongebouw De Bever                                                       
Afleverset en GJ-meter 

 

Afleverset warmte en warm tapwater 

De afleverset levert warmte aan uw vloerverwarming en 
warmt het drinkwater op tot warm tapwater van ca. 60°C. 
 
De afleverset wordt onderhouden door uw 
warmteleverancier de Duurzame Ring Heerhugowaard 
Exploitatie B.V. 
 
Het enige dat u hoeft te doen is de afleverset regelmatig 
met een droge doek schoon te maken en vrij te houden van 
materialen en middelen die schade aan de afleverset en de 
aansluitingen kunnen veroorzaken. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geval van storingen kunt u contact opnemen met Kodi BV: 072 571 54 62 



 
Duurzame Ring Heerhugowaard exploitatie B.V.  

Post: Postbus 430 • 1700 AK Heerhugowaard 
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   Woongebouw De Bever                                                       
Afleverset en GJ-meter 

 

Energiemeting door de Kamstrup Multical 403 

De energiemeter meet het verbruik in Giga Joules (GJ).  
Via de energiemeter, die bovenin de afleverset is gemonteerd, kunt uzelf de stand aflezen. Uw 
warmteleverancier kan deze “slimme meter” op afstand uitlezen. 
 
Jaarlijks zullen wij uzelf om de meterstand vragen, vanwege een extra controle en bewustwording 
van uw warmteverbruik. 
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Duurzame Ring Heerhugowaard, de energie verbinding tussen bedrijven, instellingen en wooncomplexen 

 
Bodemenergie   
Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V. levert duurzame warmte door middel van bodemenergie 

in combinatie met warmtepompen, dit is een Warmte Koude Opslag (W.K.O.). 

 
Warmte Koude Opslag 
In een Warmte Koude Opslag (W.K.O.) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en 
koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik 
van fossiele brandstoffen (o.a. aardgas) voor energieopwekking én de CO²-uitstoot fors teruggedrongen 
worden. 
 

Het W.K.O. systeem zal in een later stadium aangesloten worden op het hoofdnet van het Waerdse 
Energie Circuit waardoor er eveneens retourwarmte van de industrie hergebruikt kan worden. 
 
Werking W.K.O. 
In een W.K.O. systeem wordt grondwater in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer. Via een 
warmtewisselaar wordt in de winter koud water in de koude bron en wordt ’s zomers warm water in een 
warme bron geïnjecteerd. In de zomer wordt het koude water gebruikt om gebouwen te koelen en in de 
winter wordt het gebouw De Bever verwarmd door het warme water op te pompen. Om het warme water 
naar de gewenste (hogere) temperatuur te brengen ten behoeve van warm tapwater en verwarming 
worden er warmtepompen toegepast. Een afleverset, bij u opgesteld in de bergruimte van uw woning, zorgt 
voor de juiste individuele hoeveelheid warm tapwater en voedt de verwarming. 
 

Warmtewet A.C.M. 
De A.C.M. (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt op grond van de Warmtewet de tarieven voor de 
geleverde warmte volgens het “Niet Meer Dan Anders” principe. Het warmteverbruik wordt gemeten in 
Giga Joules (GJ), waarbij 1 GJ warmteverbruik vergelijkbaar is met 31,65 m³ gasverbruik. 
 

Het “Niet Meer Dan Anders” principe 
De warmteprijs is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken om dezelfde warmte te 
krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben met een cv-ketel. Verbruikers op het warmtenet 
betalen op deze manier niet meer dan voor het gasverbruik en service van een cv-ketel.  

 
Kosten voor het verbruik van warmte. 
Onderstaande kosten zijn niet hoger dan de prijs die de ACM voor 2018 heeft vastgesteld. 
 

De vastgestelde variabele kosten voor warmtegebruik zijn voor 2018 € 24,05 per Giga Joule (GJ).  
Voor de woningen in het woongebouw De Bever wordt een gemiddeld verbruik van 20 GJ voor verwarming 
en warm tapwater per woning per jaar ingeschat. 

Voor de vaste leveringskosten maakt het niet uit hoeveel warmte u verbruikt. De vaste kosten bestaan uit 
drie delen:  

 Vast bedrag warmteaansluiting  per maand  voor 2018:  € 25,79 

 Vaste kosten meetdienst    per maand  voor 2018:  €   2,11 

 Vast huurbedrag afleverset   per maand  voor 2018:  € 17,05 

Totaal aan vaste kosten  per maand  voor 2018: € 44,95 

  
Alle bedragen zijn inclusief B.T.W. 
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Duurzame Ring Heerhugowaard, de energie verbinding tussen bedrijven, instellingen en wooncomplexen 

 
Vast bedrag 
Het vaste bedrag is vergelijkbaar met het vastrecht van een gasaansluiting op het gasnet. In dit geval is het 
een bijdrage in de kosten van aanleg en onderhoud van de warmte-infrastructuur (bronnen en 
transportleidingen) en wordt jaarlijks vastgesteld door de ACM. 

 
Warmtemeting en warmtegebruik 

Voor elke verbruiker is een aparte warmtemeter geïnstalleerd die het individuele verbruik meet. De kosten 
hiervan zijn gebaseerd op het gewogen gemiddelde meettarief voor huishoudelijke gasmeters en worden 
jaarlijks vastgesteld door de ACM. De verbruikte warmte wordt gemeten in Giga Joules  (GJ). De prijs per 
GJ wordt jaarlijks vastgesteld door de ACM. 
 

Afleverset 
Dit is de verwarmingsunit/warmtewisselaar die in de bergruimte van uw woning opgesteld staat waar ten 
behoeve van warmtelevering aan de verbruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen het warmtenet en uw 
warmwater- en verwarmingsinstallatie in uw woning. 
Onderhoud en service aan deze unit is hiermee geborgd. Deze kosten worden door de A.C.M. als redelijk 
beschouwd. 
 

Warmterekening 
Op uw rekening kunt u duidelijk zien wat u betaalt voor de warmte die u gebruikt. De kosten mogen niet 
hoger zijn dan de jaarlijks door de A.C.M. vastgestelde tarieven. 
De genoemde tarieven zijn zowel voor verwarming als voor warm tapwater. 
 

Uw warmterekeningen betalen 
Maak het makkelijk met automatische incasso. Het is gratis. U vult hiervoor het machtigingsformulier in dat 
u bij uw contract gekregen heeft en stuurt dit, gescand, getekend per email aan info@drh.nl of per post aan 
Kodi b.v., Postbus 430, 1700 AK Heerhugowaard. 
 
Wilt u de rekeningen zelf betalen dan doet u dat voorafgaand aan de maand die het betreft op: 

 BIC: RABO NL2U 

 IBAN NL82 RABO 0311 1710 87 

 ten name van DRH Klantenservice, vermeld u ook uw klant- en factuurnummer bij de betaling. 
 

Vragen en melden van storingen 
 

Vragen en Storingen: 

 Stuur een email naar ons : info@drh.nl 

 Bellen van 08.00 - 17.00 uur : 072 576 08 22 

 Bellen buiten werktijd : 072 576 08 22 en volg de instructie op het antwoordapparaat op. 
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	Max. Gefriervermögen
	Gefrieren und Lagern
	Tiefkühlkost einkaufen
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	m Achtung
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	Energie sparen
	■ Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum aufstellen. Das Gerät soll nicht direkt in der Sonne oder in der Nähe einer Wärmequelle stehen (z. B. Heizkörper, Herd).
	Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte.
	■ Warme Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen.
	■ Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum legen und die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln nutzen.
	■ Gerät so kurz wie möglich öffnen.
	■ Reifschicht im Gefrierfach regelmäßig abtauen!
	Reifschicht verschlechtert die Kälteabgabe an das Gefriergut und erhöht den Stromverbrauch.
	■ Achten Sie darauf, dass die Gefrierfach-Tür immer geschlossen ist.
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	Das Gerät steht uneben
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	Kleine Störungen selbst beheben
	1. Gerät ausschalten.
	2. Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten.
	3. Abdeckgitter nach vorne ziehen.
	4. Glühlampe wechseln
	(Ersatzlampe: 220–240 V Wechselstrom, Sockel E14, Watt siehe defekte Lampe).
	■ Stromausfall
	■ Sicherung ist ausgeschaltet
	■ Netzstecker sitzt nicht fest
	Kundendienst
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen



	en Table of Contentsen Instruction for Use
	Safety and warning information
	Before you switch ON the appliance
	Technical safety
	If damage has occurred
	■ Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance,
	■ thoroughly ventilate the room for several minutes,
	■ switch off the appliance and pull out the mains plug,
	■ inform customer service.

	Important information when using the appliance
	■ Never use electrical appliances inside the appliance (e.g. heater, electric ice maker, etc.). Risk of explosion!
	■ Never use a steam cleaner to defrost or clean the appliance! The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit. Risk of electric shock!
	■ Do not use pointed or sharp-edged implements to remove frost or layers of ice. You could damage the refrigerant tubing. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries.
	■ Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance. Risk of explosion!
	■ Do not stand on or lean heavily against base of appliance, drawers or doors, etc
	■ Before defrosting and cleaning the appliance, pull out the mains plug or switch off the fuse. Do not pull out the mains plug by tugging the cable.
	■ Bottles which contain a high percentage of alcohol must be sealed and stored in an upright position.
	■ Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, parts and door seal will become porous.
	■ Never cover or block the ventilation openings for the appliance.
	■ People (children incl.) who have limited physical, sensory or mental abilities or inadequate knowledge must not use this appliance unless they are supervised or given meticulous instructions.
	■ Do not store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode!
	■ Never put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth. Risk of low-temperature burns!
	■ Avoid prolonged touching of frozen food, ice or the evaporator pipes, etc. Risk of low-temperature burns!

	Children in the household
	■ Keep children away from packaging and its parts. Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
	■ Do not allow children to play with the appliance!
	■ If the appliance features a lock: keep the key out of the reach of children!

	General regulations
	■ for refrigerating and freezing food,
	■ for making ice.


	Information concerning disposal
	* Disposal of packaging
	* Disposal of your old appliance
	Redundant appliances
	1. Pull out the mains plug.
	2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.
	3. Do not take out the trays and receptacles: children are therefore prevented from climbing in!
	4. Do not allow children to play with the appliance once it has spent its useful life. Danger of suffocation!


	Scope of delivery
	The delivery consists of the following parts:
	■ Built-under appliance
	■ Interior fittings (depending on model)
	■ Bag containing installation materials
	■ Operating instructions
	■ Installation manual
	■ Customer service booklet
	■ Warranty enclosure
	■ Information on the energy consumption and noises

	Ambient temperature and ventilation
	Ambient temperature
	Room temperature switch

	Ventilation

	Installation location
	■ 3 cm to electric or gas cookers.
	■ 30 cm to an oil or coal-fired cooker.
	Undercounter

	Connecting the appliance
	Electrical connection

	Getting to know your appliance
	Switching the appliance on
	Operating tips
	■ if the appliance door is opened frequently,
	■ if large quantities of food are placed in the refrigerator compartment,
	■ if the ambient temperature is high.


	Setting the temperature
	We recommend:
	■ Perishable food should not be stored above +4 °C.
	■ Low setting for short-term storage of food (energy-saving mode).
	■ Medium setting for long-term storage of food.
	■ Select a higher setting only temporarily, when the door is frequently opened or large quantities are placed in the refrigerator compartment.
	Refrigeration capacity
	Freezer compartment

	Usable capacity
	Refrigerator compartment
	Note when loading products
	Note the chill zones in the refrigerator compartment
	■ Coldest zone is in the pull-out container. Fig. #
	Note
	Store perishable food (e.g. fish, sausage, meat) in the coldest zone.
	■ Warmest zone is at the very top of the door.
	Note
	Store e.g. hard cheese and butter in the warmest zone. Cheese can then continue to release its flavour and the butter will still be easy to spread.


	The freezer compartment
	Using the freezer compartment
	■ To store deep-frozen food.
	■ To make ice cubes.
	■ To freeze small quantities of food.


	Max. freezing capacity
	Freezing and storing food
	Purchasing frozen food
	■ Packaging must not be damaged.
	■ Use by the ”use by” date.
	■ Temperature in the supermarket freezer must be -18 °C or lower.
	■ If possible, transport deep-frozen food in a cool bag and place quickly in the freezer compartment.


	Freezing fresh food
	■ The following foods are suitable for freezing: Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese, butter and quark, ready meals and leftovers such as soups, ste...
	■ The following foods are not suitable for freezing: Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, crè...
	Packing frozen food
	To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.
	1. Place food in packaging.
	2. Remove air.
	3. Seal the wrapping.
	4. Label packaging with contents and date of freezing.
	Suitable packaging:
	Unsuitable packaging:
	Items suitable for sealing packaged food:

	Shelf life of frozen food
	■ Fish, sausage, ready meals and cakes and pastries:
	up to 6 months
	■ Cheese, poultry and meat:
	up to 8 months
	■ Vegetables and fruit:
	up to 12 months


	Thawing frozen food
	■ at room temperature
	■ in the refrigerator
	■ in an electric oven, with/without fan assisted hot-air
	■ in the microwave

	Interior fittings
	■ Lift the glass shelves, pull forwards, lower and swivel out to the side. Fig. $
	■ Reposition stoppers and re-insert shelf. Fig. %
	■ Lift the door shelf and remove. Fig. &
	Special features
	Pull-out container
	Vegetable container with cover
	Bottle holder
	Ice cube tray
	1. Fill the ice cube tray ¾ full of drinking water and place in the freezer compartment.
	2. If the ice tray is stuck to the freezer compartment, loosen with a blunt implement only (spoon-handle).
	3. To loosen the ice cubes, twist the ice tray slightly or hold briefly under flowing water.


	Sticker “OK”
	Switching off and disconnecting the appliance
	Switching the appliance off
	Disconnecting the appliance
	If you do not use the appliance for a prolonged period:
	1. Switch off the appliance.
	2. Pull out mains plug or switch off fuse.
	3. Clean the appliance.
	4. Leave the appliance door open.


	Defrosting
	Refrigerator compartment defrosts fully automatically
	Freezer compartment
	Proceed as follows:
	1. Remove the frozen food and place temporarily in a cool location.
	2. Switch the appliance off.
	3. Pull out the mains plug or remove the fuse.
	4. To accelerate the defrosting process, place a pan of hot water on a trivet in the freezer compartment.
	5. Wipe up condensation with a cloth or sponge.
	6. Wipe dry the freezer compartment.
	7. Switch the appliance on again.
	8. Put the frozen food back in the freezer compartment.



	Cleaning the appliance
	m Caution
	■ Do not use abrasive, chloride or acidic cleaning agents or solvents.
	■ Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces could corrode.
	■ Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may become deformed!
	Proceed as follows:
	1. Before cleaning: Switch off the appliance.
	2. Pull out the mains plug or switch off the fuse!
	3. Take out the food and store in a cool location. Place ice pack (if available) on the food.
	4. Wait until the layer of frost has thawed.
	5. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH neutral washing-up liquid. The rinsing water must not run into the light or through the drainage hole into the evaporation area.
	6. Wipe the door seal with clear water only and then wipe dry thoroughly.
	7. After cleaning reconnect and switch the appliance back on.
	8. Put the food back into the appliance.

	Interior fittings
	Take out glass shelves
	Taking out pull-out container
	Condensation channel
	Taking out vegetable container with cover
	Take out shelves in the door
	Taking out the bottle holder
	Ventilation opening


	Tips for saving energy
	■ Install the appliance in a dry, well ventilated room! The appliance should not be installed in direct sunlight or near a heat source (e.g. radiator, cooker).
	If required, use an insulating plate.
	■ Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.
	■ Thaw frozen food in the refrigerator compartment and use the low temperature of the frozen food to cool refrigerated food.
	■ Open the appliance as briefly as possible.
	■ Regularly defrost the freezer compartment to remove the layer of frost!
	A layer of hoarfrost will impair refrigeration of the frozen food and increase power consumption.
	■ Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.
	■ The arrangement of the fittings does not affect the energy rating of the appliance.

	Operating noises
	Quite normal noises
	Droning
	Bubbling, humming or gurgling noises
	Clicking

	Preventing noises
	The appliance is not level
	The appliance is not free-standing
	Containers or storage areas wobble or stick
	Bottles or receptacles are touching each other


	Eliminating minor faults yourself
	1. Switch the appliance off.
	2. Pull out mains plug or switch off fuse.
	3. Slide cover forwards and remove.
	4. Change the bulb.
	(Replacement bulb: 220–240 V a.c., E14 bulb holder, see defective bulb for wattage.)
	■ Power failure.
	■ The fuse has been switched off.
	■ The mains plug has not been inserted properly.
	Customer service
	Repair order and advice on faults



	fr Table des matièresfr Mode d’emploi
	Consignes de sécurité et avertissements
	Avant de mettre l'appareil en service
	Sécurité technique
	Si l'appareil est endommagé
	■ éloignez de l'appareil toute flamme nue ou source d'inflammation,
	■ aérez bien la pièce pendant quelques minutes,
	■ éteignez l'appareil puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant,
	■ prévenez le service après-vente.

	Pendant l’utilisation
	■ N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur de l’appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons, etc.). Risque d’explosion !
	■ Ne dégivrez ni et ne nettoyez jamais l’appareil avec un nettoyeur à vapeur ! La vapeur risque d’atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit. Risque d’électrocution !
	■ Pour détacher le givre ou les couches de glace, n’utilisez jamais d’objets pointus ou présentant des arêtes vives. Vous risqueriez d’endommager les tuyaux de fluide réfrigérant. Le fluide réfrigérant en train de jaillir risque de s...
	■ Ne stockez dans l’appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols) ni produits explosifs. Risque d’explosion !
	■ Ne vous servez pas des socles, clayettes et portes comme marchepieds ou pour vous appuyer.
	■ Pour dégivrer et nettoyer l’appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou retirez le fusible / désarmez le disjoncteur. Pour débrancher l’appareil, tirez sur la fiche mâle et non pas sur son cordon.
	■ Stockez les boissons fortement alcoolisées en position verticale dans des récipients bien fermés.
	■ L’huile et la graisse ne doivent pas entrer en contact avec les parties en matières plastiques et le joint de porte. Ces derniers pourraient sinon devenir poreux.
	■ Ne recouvrez et n’obstruez jamais les orifices de ventilation de l’appareil.
	■ Cet appareil ne pourra être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou manquant de connaissances que sous la surveillance d’une personne chargée de leur sécuri...
	■ Dans compartiment congélateur, ne stockez pas de liquides en bouteilles ou en boîtes (en particulier les boissons gazeuses). Les bouteilles et les canettes risqueraient d’éclater !
	■ Ne portez jamais des produits surgelés à la bouche immédiatement après les avoir sorties du compartiment congélateur. Risque d’engelures !
	■ Évitez tout contact prolongé des mains avec les produits congelés, la glace ou les tubes de l’évaporateur, etc. Risque d’engelures !

	Les enfants et l’appareil
	■ Ne confiez jamais l’emballage et ses pièces constitutives aux enfants. Ils risquent de s'étouffer avec les cartons pliants et les feuilles de plastique !
	■ L’appareil n’est pas un jouet pour enfants !
	■ Appareils équipés d’une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants !

	Dispositions générales
	■ réfrigérer et congeler des aliments,
	■ préparer des glaçons.


	Conseil pour la mise au rebut
	* Mise au rebut de l'emballage
	* Mise au rebut de l'ancien appareil
	Avant de mettre au rebut l'appareil qui ne sert plus :
	1. Débranchez sa fiche mâle.
	2. Sectionnez son câble d’alimentation et retirez-le avec la fiche mâle.
	3. Pour dissuader les enfants de grimper dans l’appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs !
	4. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l’appareil lorsqu’il ne sert plus. Risque d’étouffement !


	Étendue des fournitures
	La livraison comprend les pièces suivantes :
	■ Appareil en soubassement
	■ Équipement (selon le modèle)
	■ Sachet avec visserie de montage
	■ Notice d’utilisation
	■ Notice de montage
	■ Carnet de service après-vente
	■ Pièce annexe de la garantie
	■ Informations relatives à la consommation d’énergie et aux bruits

	Contrôler la température ambiante et l'aération
	Température ambiante
	Thermostat de température ambiante

	Aération

	Lieu d'installation
	■ 3 cm par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
	■ 30 cm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.
	Montage sous un plan de travail

	Branchement de l’appareil
	Branchement électrique

	Présentation de l’appareil
	Enclenchement de l’appareil
	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil
	■ Si vous ouvrez fréquemment la porte de l’appareil.
	■ Si vous rangez de grandes quantités d’aliments.
	■ En présence d’une température ambiante élevée.


	Réglage de la température
	Recommandations :
	■ Nous conseillons de stocker les produits alimentaires délicats à une température non supérieure à +4 °C.
	■ Réglage peu élevé pour stocker peu de temps des produits alimentaires (mode économe en énergie).
	■ Réglage moyen pour stocker longtemps des produits alimentaires.
	■ Réglage élevé uniquement de façon temporaire, s’il faut ouvrir fréquemment la porte ou si vous venez de ranger de grandes quantités de produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur.
	Capacité de réfrigération
	Compartiment congélateur

	Contenance utile
	Le compartiment réfrigérateur
	Consignes de rangement
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur
	■ La zone la plus froide se trouve dans le bac tiroir. Fig. #
	Remarque
	Rangez les produits alimentaires délicats dans la zone la plus froide (par ex. le poisson, la charcuterie, la viande).
	■ Zone la moins froide elle se trouve complètement en haut, contre la porte.
	Remarque
	Rangez dans la zone la moins froide par ex. le fromage dur et le beurre. De la sorte, le fromage peut continuer de développer son arôme et le beurre demeure tartinable.


	Le compartiment congélateur
	Utilisation du compartiment congélateur
	■ Sert à ranger des produits surgelés.
	■ Confectionner des glaçons.
	■ Pour congeler de petites quantités de produits alimentaires.


	Capacité de congélation maximale
	Congélation et rangement
	Achats de produits surgelés
	■ Leur emballage doit être intact.
	■ Ne dépassez pas la date-limite de conservation.
	■ Il faut que la température dans le congélateur bahut du supermarché soit de -18 °C ou encore plus basse.
	■ Utilisez de préférence un sac isotherme pour le transport puis rangez les produits le plus rapidement possible dans le compartiment congélateur.


	Congélation de produits frais
	■ Se prêtent à la congélation : Pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande de boucherie et gibier, volaille, fruits, légumes, herbes culinaires, œufs sans la coque, produits laitiers comme le fromage, le beurre et le fromage blanc, plats ...
	■ Ne se prêtent pas à la congélation : Variétés de légumes habituellement dégustées crues telles que la salade ou les radis, œufs dans leur coque, raisins, pommes, poires et pêches entières, œufs cuits durs, yaourt, lait caillé, crème...
	Emballer les surgelés
	L’air ne doit pas pénétrer dans l’emballage pour que les aliments ne perdent pas leur goût ni ne sèchent pas.
	1. Placez les aliments dans l’emballage.
	2. Presser pour chasser l’air.
	3. Obturez l’emballage hermétiquement.
	4. Indiquez sur l’emballage le contenu et la date de congélation.
	Emballages adaptés :
	Emballages inadaptés :
	Moyens d’obturation adaptés :

	Durée de conservation des produits surgelés
	■ Poisson, charcuterie, plats pré- cuisinés, pâtisseries :
	jusqu’à 6 mois
	■ Fromage, volaille, viande :
	jusqu’à 8 mois
	■ Fruits et légumes :
	jusqu’à 12 mois


	Décongélation des produits
	■ à la température ambiante,
	■ dans le réfrigérateur,
	■ dans le four électrique, avec / sans ventilateur à air chaud,
	■ dans le micro-ondes.

	Equipement
	■ Soulevez les clayettes en verre, tirez- les en avant, abaissez-les puis sortez- les en les faisant pivoter sur le côté. Fig. $
	■ Transférer les bouchons et remettre le clayette en place. Fig. %
	■ Soulevez le rangement en contre- porte puis extrayez-le. Fig. &
	Equipement spécial
	Bac tiroir
	Bac à légumes avec couvercle
	Porte-bouteilles
	Bac à glaçons
	1. Remplissez le bac à glaçons aux ¾ d’eau potable puis rangez-le dans le compartiment congélateur.
	2. Si le bac est resté collé dans le compartiment congélateur, n’utilisez qu’un instrument émoussé pour le décoller (un manche de cuiller par ex.).
	3. Pour enlever les glaçons du bac, passez-le brièvement sous l’eau du robinet ou déformez légèrement le bac.


	Autocollant « OK »
	Arrêt et remisage de l'appareil
	Coupure de l’appareil
	Remisage de l'appareil
	Si l'appareil doit rester longtemps sans servir :
	1. Éteignez l'appareil.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Nettoyez l'appareil.
	4. Laissez la porte de l'appareil ouverte.


	Si vous dégivrez l'appareil
	Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique
	Compartiment congélateur
	Procédure :
	1. Retirez les produits congelés et rangez-les temporairement dans un endroit frais.
	2. Éteignez l’appareil.
	3. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou coupez le fusible.
	4. Pour accélérer le dégivrage, posez dans le compartiment congélateur un dessous de plat et une casserole remplie d’eau chaude.
	5. Essuyez l’eau de dégivrage avec un torchon ou une éponge.
	6. Passez un essuie-tout sec pour sécher le compartiment congélateur.
	7. Remettez l’appareil en marche.
	8. Rangez à nouveau les produits surgelés dans les tiroirs.



	Nettoyage de l’appareil
	m Attention
	■ N’utilisez aucun produit de nettoyage ni aucun solvant contenant du sable, du chlorure ou de l’acide.
	■ N’utilisez jamais d’éponges abrasives ou susceptibles de rayer. Des zones corrodées pourraient apparaître sur les surfaces métalliques.
	■ Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer !
	Procédure :
	1. Éteignez l’appareil avant de le nettoyer.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte !
	3. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais. Posez l’accumulateur de froid (si présent) sur les produits alimentaires.
	4. Attendez que la couche de givre ait fondu.
	5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre. Veillez à ce que l'eau de rinçage ne pénètre pas dans l'éclairage et qu'elle ne gagne pas la zone d'évaporation via l'...
	6. N’essuyez le joint de porte qu’avec un chiffon et de l’eau propre ; ensuite, séchez-le à fond.
	7. Après le nettoyage : rebranchez la fiche mâle de l’appareil puis réenclenchez-le.
	8. Remettez les produits alimentaires en place.

	Equipement
	Retirer les clayettes en verre
	Extraire le bac tiroir
	Rigole d’écoulement
	Retirer le bac à légumes avec couvercle
	Sortir les supports en contre-porte
	Extraire le porte-bouteilles
	Orifice d’apport et d’évacuation d’air


	Economies d’énergie
	■ Placez l’appareil dans un local sec et aérable. Veillez à ce que l’appareil ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et qu’il ne se trouve pas à proximité d’une source de chaleur (par ex. radiateur, cuisinière).
	Utilisez le cas échéant une plaque isolante.
	■ Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment congélateur.
	■ Déposez le produit congelé dans le compartiment réfrigérateur et profitez de son froid pour refroidir les produits alimentaires.
	■ N’ouvrez la porte de l’appareil que le plus brièvement possible.
	■ Faites dégeler régulièrement la couche de givre présente dans la compartiment congélateur !
	Une couche de givre gêne la communication du froid aux produits et accroît la consommation de courant.
	■ Veillez à ce que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée.
	■ L'agencement des pièces d'équipement n'influe pas sur l'énergie absorbée par l'appareil.

	Bruits de fonctionnement
	Bruits parfaitement normaux
	Bourdonnement sourd
	Clapotis, sifflement léger ou gargouillis
	Cliquetis

	Éviter la génération de bruits
	L'appareil ne repose pas d'aplomb
	L'appareil touche quelque chose
	Les bacs ou surfaces de rangement vacillent ou se coincent
	Des bouteilles ou récipients se touchent


	Remédier soi même aux petites pannes
	1. Éteignez l’appareil.
	2. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant et / ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Tirez la grille en avant.
	4. Changez l’ampoule
	(Ampoule de rechange : 220 – 240 V , courant alternatif, culot E14. Puissance : voir l’inscription sur l’ampoule défectueuse).
	■ Coupure de courant.
	■ Le fusible / disjoncteur a été retiré / se trouve en position éteinte.
	■ Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant.
	Service après-vente
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements



	it Indiceit Istruzioni per I´uso
	Avvertenze di sicurezza e potenziale pericolo
	Prima di mettere in funzione l'apparecchio
	Elementi tecnici di sicurezza
	In caso di danni:
	■ tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione,
	■ ventilare l'ambiente per alcuni minuti,
	■ spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione elettrica,
	■ informare il Servizio Assistenza Clienti autorizzato.

	Nell’uso
	■ Non usare mai apparecchi elettrici nell’interno di questo apparecchio (per es. apparecchi di riscaldamento, produttori di ghiaccio elettrici ecc.). Pericolo di esplosione!
	■ Non sbrinare o pulire mai l’apparecchio con una pulitrice a vapore. Il vapore può raggiungere parti elettriche e provocare un cortocircuito. Pericolo di scarica elettrica!
	■ Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per rimuovere gli strati di brina o ghiaccio. Così facendo si possono danneggiare i raccordi del circuito refrigerante. Il gas fuoriuscendo sotto effetto della pressione, può provocare infiammazione a...
	■ Non conservare nell’apparecchio prodotti contenenti propellenti gassosi combustibili (per es. bombolette spray) e sostanze esplosive. Pericolo di esplosione!
	■ Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. come pedana d’appoggio oppure come sostegno.
	■ Per lo sbrinamento e la pulizia estrarre la spina d’alimentazione o disinserire l’interruttore di sicurezza. Evitare di esercitare trazioni sul cordone elettrico, ma impugnare correttamente la spina.
	■ Conservare alcool ad alta gradazione solo ermeticamente chiuso ed in posizione verticale.
	■ Evitare che olii o grassi imbrattino parti plastiche o le guanizioni delle porte. Altrimenti le parti di materiale plastico e la guarnizione della porta diventano porose.
	■ Non ostruire le aperture di passaggio dell’aria di aereazione dell’apparercchio.
	■ L’uso di questo apparecchio è consentito a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o insufficienti conoscenze solo se sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o se da questa adeguata...
	■ Non conservare nel congelatore liquidi in bottiglia e lattine (specialmente le bevande contenenti anidride carbonica). Bottiglie e lattine possono rompersi!
	■ Non mettere in bocca alimenti congelati appena presi dal congelatore. Pericolo di ustioni!
	■ Evitare il contatto prolungato delle mani con alimenti congelati, ghiaccio o i raccordi dell’evaporatore ecc.. Pericolo di ustioni!

	Bambini in casa
	■ Non abbandonare parti dell'imballaggio che possano essere fonte di gioco per i bambini. Pericolo di soffocamento causato da scatole di cartone, fogli di plastica, polistirolo!
	■ L'apparecchio non è un giocattolo per bambini!
	■ Per apparecchi con serratura della porta: conservare la chiave fuori della portata dei bambini!

	Norme generali
	■ per raffreddare e congelare alimenti,
	■ per preparare ghiaccio.


	Avvertenze per lo smaltimento
	* Smaltimento dell'imballaggio
	* Rottamazione di un apparecchio dismesso
	In caso di apparecchi fuori uso
	1. Estrarre la spina di alimentazione.
	2. Troncare il cavo elettrico di collegamento e rimuoverlo unitamente alla spina.
	3. Non estrarre i ripiani e i contenitori, questo rende più difficile ai bambini di entrare nel vano frigo dell'apparecchio!
	4. Vietare ai bambini di giocare con un apparecchio dismesso. Pericolo di asfissia!


	Dotazione
	La dotazione comprende i seguenti componenti:
	■ Apparecchio sottopiano
	■ Accessori (a secondo del modello)
	■ Busta con il materiale utile al montaggio
	■ Istruzioni per l’uso
	■ Istruzioni per il montaggio
	■ Libretto del servizio assistenza clienti autorizzato
	■ Allegato di garanzia convenzionale
	■ Informazioni sul consumo energetico e sui possibili rumori

	Osservare la temperatura ambiente e la ventilazione del locale
	Temperatura ambiente
	Interruttore per la temperatura ambiente

	Ventilazione

	Luogo d'installazione
	■ Da cucine elettriche o a gas 3 cm.
	■ Da stufe ad olio o a carbone 30 cm.
	Installazione sottopiano

	Collegare l’apparecchio
	Allacciamento elettrico

	Conoscere l’apparecchio
	Accendere l’apparecchio
	Istruzioni per il funzionamento
	■ a causa della frequente apertura della porta dell’apparecchio,
	■ a causa dell’introduzione di grandi quantità di alimenti,
	■ a causa di un’alta temperatura ambiente.


	Regolare la temperatura
	Consigliamo:
	■ Conservare gli alimenti delicati a temperatura non superiore a +4 °C.
	■ Una regolazione a temperatura superiore per la conservazione a breve termine di alimenti (funzionamento a risparmio energetico).
	■ Una regolazione a media temperatura per la conservazione a lungo termine di alimenti.
	■ Regolare una temperature inferiori solo per brevi periodi o in caso di frequenti aperture della porta e quando nel frigorifero si introducono di grandi quantità di alimenti.
	Potenza refrigerante
	Congelatore

	Capacità utile totale
	Il frigorifero
	Tenere presente nella sistemazione
	Considerare le zone più fredde nel frigorifero
	■ La zona più fredda è nel contenitore estraibile. Figura #
	Avvertenza
	Conservare nella zona più fredda gli alimenti delicati (per es. pesce, salsiccia, carne).
	■ La zona meno fredda è nella parte più alta della porta.
	Avvertenza
	Conservare nelle zone meno fredde ad es. formaggio duro e burro. Il formaggio può così continuare a diffondere il suo aroma e il burro resta spalmabile.


	Il congelatore
	Usare il congelatore
	■ Per conservare alimenti surgelati.
	■ Per produrre cubetti di ghiaccio.
	■ Per congelare piccole quantità di alimenti.


	Max. capacità di congelamento
	Congelare e conservare
	Acquisto di alimenti surgelati
	■ La confezione non deve essere danneggiata.
	■ Rispettare la data di conservazione.
	■ La temperatura nell'espositore- congelatore di vendita deve essere -18 °C o inferiore.
	■ Trasportare gli alimenti surgelati possibilmente in una borsa termica e conservarli poi al più presto nel congelatore.


	Congelamento di alimenti freschi
	■ Sono idonei per il congelamento: Prodotti da forno, pesce e frutti di mare, carne, selvaggina, pollame, verdura, frutta, erbe aromatiche, uova senza guscio, latticini, come formaggio, burro e ricotta, pietanze pronte e residui vivande, come mines...
	■ Non sono idonei per il congelamento: Tipi di ortaggi, che solitamente si consumano crudi, come insalate in foglia o ravanelli, uova nel guscio, uva, mele intere, pere e pesche, uova sode, yogurt, latte cagliato, panna acida, crème fraîche e mai...
	Confezionamento di alimenti surgelati
	Conservare gli alimenti in confezioni ermetiche, per evitare che perdano il loro gusto o possano essiccarsi.
	1. Introdurre l’alimento nella confezione.
	2. Fare uscire l’aria.
	3. Chiudere la confezione ermeticamente.
	4. Scrivere sulla confezione il contenuto e la data di congelamento.
	Sono idonei per il confezionamento:
	Non sono idonei per il confezionamento:
	Sono idonei per chiudere le confezioni:

	Durata di conservazione dei surgelati
	■ Pesce, salsiccia, pietanze pronte, prodotti da forno:
	fino a 6 mesi
	■ Formaggio, pollame, carne:
	fino a 8 mesi
	■ Verdura, frutta:
	fino a 12 mesi


	Decongelare surgelati
	■ a temperatura ambiente
	■ nel frigorifero
	■ nel forno elettrico, con/senza ventola aria calda
	■ nel forno a microonde

	Dotazione
	■ Sollevare il ripiani di vetro, tirarli in avanti, abbassarli e ruotarli lateralmente. Figura $
	■ Spostare i tappi ed inserire di nuovo il ripiano. Figura %
	■ Sollevare il balconcino o ripiano ed estrarlo. Figura &
	Dotazione speciale
	Contenitore estraibile
	Cassetto verdura con coperchio
	Ferma bottiglie
	Vaschetta per ghiaccio
	1. Riempire la vaschetta del ghiaccio per ¾ con acqua e riporla nel congelatore.
	2. Staccare la vaschetta del ghiaccio eventualmente attaccata solo con un oggetto non acuminato (manico di cucchiaio).
	3. Per staccare i cubetti di ghiaccio mettere brevemente la vaschetta sotto acqua corrente oppure torcerla leggermente.


	Adesivo «OK»
	Spegnere e mettere fuori servizio l'apparecchio
	Spegnere l’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	Quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo:
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di sicurezza.
	3. Pulire l’apparecchio.
	4. Lasciare aperta la porta dell’apparecchio.


	Scongelamento
	Il frigorifero si sbrina automaticamente
	Congelatore
	Procedere come segue:
	1. Estrarre gli alimenti congelati, e conservarli provvisoriamente in un luogo fresco.
	2. Spegnere l’apparecchio.
	3. Estrarre la spina di alimentazione.
	4. Per accelerare lo sbrinamento, mettere nell’apparecchio una pentola con acqua bollente su un sottopentola.
	5. Asciugare l’acqua di sbrinamento con un panno o una spugna.
	6. Asciugare il congelatore.
	7. Accendere di nuovo l’apparecchio.
	8. Introdurre di nuovo i cibi congelati.



	Pulizia dell’apparecchio
	m Attenzione
	■ Non utilizzare prodotti per pulizia e solventi chemici contenenti sabbia, cloro o acidi.
	■ Non usare spugne abrasive o spugne che graffiano. Sulle superfici metalliche potrebbe formarsi macchie da corrosione.
	■ Non lavare i ripiani ed i contenitori nella lavastoviglie. Questi elementi si possono deformare!
	Procedere come segue:
	1. Prima di iniziare la pulizia spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di sicurezza!
	3. Estrarre gli alimenti e conservarli in un luogo fresco. Disporre l'accumulatore del freddo (se disponibile) sugli alimenti.
	4. Attendere lo sbrinamento dello strato di brina.
	5. Pulire l’apparecchio con un panno morbido, acqua tiepida e poco detergente a pH neutro. L'acqua di lavaggio non deve penetrare nell'illuminazione o, attraverso il foro di scarico, nella zona di evaporazione.
	6. Lavare la guarnizione della porta solo con acqua pulita e poi asciugarla con cura.
	7. Dopo la pulizia: ricollegare ed accendere l’apparecchio.
	8. Introdurre di nuovo gli alimenti.

	Dotazione
	Estrarre i ripiani di vetro
	Rimuovere il contenitore estraibile
	Convogliatore dell’acqua di sbrinamento
	Estrarre il cassetto verdura con il coperchio
	Rimozione dei balconcini dalla porta
	Estrarre il portabottiglie
	Apertura di afflusso e deflusso dell’aria


	Risparmiare energia
	■ Installare l’apparecchio un in ambiente asciutto ventilabile. L’apparecchio non deve essere esposto direttamente al sole o vicino ad una fonte di calore (per es. calorifero, stufa).
	Altrimenti usare un pannello isolante.
	■ Lasciare raffreddare gli alimenti e le bevande, se caldi, prima di introdurli nell’apparecchio.
	■ Per scongelare un alimento surgelato metterlo nel frigorifero, si utilizza così il freddo del surgelato per il raffreddamento degli alimenti.
	■ Aprire la porta dell’apparecchio il tempo più breve possibile.
	■ Sbrinare regolarmente lo strato di brina nel congelatore!
	Uno spesso strato di ghiaccio impedisce il passaggio del freddo agli alimenti congelati ed aumenta il consumo d’energia elettrica.
	■ Attenzione che la porta del congelatore sia chiusa correttamente.
	■ La disposizione delle parti dell'attrezzatura non ha influenza sull'assorbimento di energia dell'apparecchio.

	Rumori di funzionamento
	Rumori normali
	Ronzio
	Gorgoglìo, scroscio o fruscìo
	Breve scatto

	Evitare i rumori
	L'apparecchio non è correttamente livellato
	L'apparecchio è in contatto laterale
	I contenitori o i ripiani traballano o non sono correttamente inseriti
	I contenitori all’interno dell’apparecchio si toccano tra loro


	Eliminare piccoli guasti
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di sicurezza.
	3. Spingere in avanti la griglia di copertura.
	4. Sostituire la lampadina.
	(Lampadina di ricambio: 220–240 V corrente alternata, portalampada E14, Watt vedi lampadina guasta.)
	■ Interruzione dell’energia elettrica.
	■ L’interruttore di sicurezza è scattato.
	■ La spina d’alimentazione non è inserita correttamente.
	Servizio Assistenza Clienti
	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti



	nl Inhoudnl Gebruiksaanwijzing
	Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen
	Voordat u het apparaat in gebruik neemt
	Technische veiligheid
	Bij beschadiging
	■ Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden;
	■ Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten;
	■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken;
	■ Contact opnemen met de Servicedienst.

	Bij het gebruik
	■ Nooit elektrische apparaten in het apparaat gebruiken (bijv. verwarmingsapparaten, elektrische ijsmaker etc.). Gevaar voor explosie!
	■ Het apparaat nooit met een stoomreiniger ontdooien of schoonmaken! De hete stoom kan in de elektrische onderdelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken. Kans op een elektrische schok!
	■ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om een laag ijs of rijp te verwijderen. Hierdoor kunt u de koelleidingen beschadigen. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden.
	■ Geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) en geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. Gevaar voor explosie!
	■ Plint, uittrekbare manden of laden, deuren etc. niet als opstapje gebruiken of om op te leunen.
	■ Om te ontdooien of schoon te maken: stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien. Altijd aan de stekker trekken, nooit aan de aansluitkabel.
	■ Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed afgesloten en staand bewaren.
	■ Geen olie of vet gebruiken op kunststof onderdelen en deurdichtingen. Ze kunnen poreus worden.
	■ De be- en ontluchtingsopeningen van het apparaat nooit afdekken.
	■ Personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of psychische beperkingen of gebrekkige kennis mogen dit apparaat uitsluitend gebruiken indien ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze...
	■ Flessen en blikjes met vloeistoffen – vooral koolzuurhoudende dranken – niet in de vriesruimte opslaan. De flessen en blikjes kunnen springen!
	■ Diepvrieswaren nadat u ze uit de vriesruimte hebt gehaald, nooit onmiddellijk in de mond nemen. Kans op vrieswonden!
	■ Vermijd langdurig contact van uw handen met de diepvrieswaren, ijs of de verdamperbuizen enz. Kans op vrieswonden!

	Kinderen in het huishouden
	■ Verpakkingsmateriaal en onderdelen ervan zijn geen speelgoed voor kinderen. Verstikkingsgevaar door opvouwbare kartonnen dozen en folie!
	■ Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen!
	■ Bij een apparaat met deurslot: sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren!

	Algemene bepalingen
	■ voor het koelen en invriezen van levensmiddelen,
	■ voor het bereiden van ijs.


	Aanwijzingen over de afvoer
	* Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat
	* Afvoeren van uw oude apparaat
	Bij afgedankte apparaten
	1. Stekker uit het stopcontact trekken.
	2. Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
	3. Legplateaus en voorraadvakken niet eruit halen om het kinderen moeilijk te maken erin te klimmen!
	4. Laat kinderen niet met het afgedankte apparaat spelen. Verstikkingsgevaar!


	Omvang van de levering
	De levering bestaat uit de volgende onderdelen:
	■ Onderbouwapparaat
	■ Uitrusting (modelafhankelijk)
	■ Zakje met montagemateriaal
	■ Gebruiksaanwijzing
	■ Montagevoorschrift
	■ Klantenserviceboekje
	■ Garantiebijlage
	■ Informatie over energieverbruik en geluiden

	Let op de omgevingstemperatuur en de beluchting
	Omgevingstemperatuur
	Binnentemperatuurschakelaar

	Beluchting

	De juiste plaats
	■ Naast elektrische of gasfornuizen 3 cm.
	■ Naast een CV-installatie 30 cm.
	Onderbouw

	Apparaat aansluiten
	Elektrische aansluiting

	Kennismaking met het apparaat
	Inschakelen van het apparaat
	Aanwijzingen bij het gebruik
	■ als de deur van het apparaat te vaak geopend werd,
	■ door het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen,
	■ door een hoge omgevingstemperatuur.


	Instellen van de temperatuur
	Wij adviseren:
	■ Gevoelige levensmiddelen niet opslaan op een temperatuur lager dan +4 °C.
	■ Een lage instelling voor het kortstondig opslaan van levensmiddelen (energiebesparingsstand).
	■ Een gemiddelde instelling voor het langdurig opslaan van levensmiddelen.
	■ Een hoge instelling alleen voor korte tijd instellen wanneer de deur vaak wordt geopend en wanneer er grote hoeveelheden levensmiddelen worden opgeslagen in de koelruimte.
	Koelcapaciteit
	Het vriesvak

	Netto-inhoud
	De koelruimte
	Attentie bij het inruimen
	Let op de koudezones in de koelruimte
	■ De koudste zone is de schuiflade. Afb. #
	Aanwijzing
	Bewaar in de koudste zone gevoelige levensmiddelen (bijv. vis, worst, vlees).
	■ De warmste zone bevindt zich helemaal bovenaan in de deur.
	Aanwijzing
	Bewaar in de warmste zone bijv. harde kaas en boter. Kaas kan zo zijn aroma verder ontwikkelen en de boter blijft goed smeerbaar.


	Het vriesvak
	Gebruik van het vriesvak
	■ voor het opslaan van diepvriesproducten,
	■ om ijsblokjes te maken,
	■ voor het invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen.


	Maximale invriescapaciteit
	Invriezen en opslaan
	Inkopen van diepvriesproducten
	■ De verpakking mag niet beschadigd zijn.
	■ Neem de houdbaarheidsdatum in acht.
	■ De temperatuur in de verkoop-koelkist moet -18 °C of kouder zijn.
	■ De diepvriesproducten liefst in een koeltas transporteren en snel in het vriesvak leggen.


	Verse levensmiddelen invriezen
	■ Geschikt om in te vriezen: Bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, wild, gevogelte, groente, fruit, kruiden, gepelde eieren, melkproducten zoals kaas, boter en kwark, bereide gerechten en kliekjes zoals soep, eenpansgerechten, gaar vlees en gare vis...
	■ Niet geschikt om in te vriezen: Groentesoorten die meestal rauw worden gegeten, zoals kropsla en radijsjes, ongepelde eieren, wijndruiven, hele appels, peren en perziken, hardgekookte eieren, yoghurt, dikke zure melk, zure room, crème fraîche e...
	Diepvrieswaren verpakken
	De levensmiddelen luchtdicht verpakken zodat ze niet uitdrogen of hun smaak verliezen.
	1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
	2. Lucht eruit drukken.
	3. Het geheel van een goede sluiting voorzien.
	4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.
	Voor verpakking geschikt:
	Niet geschikt voor verpakking:
	Als sluiting geschikt:

	Houdbaarheid van de diepvrieswaren
	■ Vis, worst, klaargemaakte gerechten, brood en banket:
	tot 6 maanden.
	■ Kaas, gevogelte, vlees:
	tot 8 maanden.
	■ Groente, fruit:
	tot 12 maanden.


	Ontdooien van diepvrieswaren
	■ bij omgevingstemperatuur
	■ in de koelkast
	■ in de elektrische oven, met/zonder heteluchtventilator
	■ in de magnetron

	Uitvoering
	■ De glasplateaus optillen, naar voren trekken, laten zakken en zijdelings eruit zwenken. Afb. $
	■ Stoppen verplaatsen en het legplateau weer aanbrengen. Afb. %
	■ Vakken in de deur iets optillen en eruit halen. Afb. &
	Speciale uitvoering
	Schuiflade
	Groentelade met deksel
	Flessenhouder
	IJsbakje
	1. IJsbakje voor ¾ met drinkwater vullen en in de diepvriesruimte zetten.
	2. Het vastgevroren ijsbakje alleen met een bot voorwerp losmaken (steel van een lepel).
	3. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden.


	Sticker „OK”
	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen
	Uitschakelen van het apparaat
	Buiten werking stellen van het apparaat
	Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt:
	1. Uitschakelen van het apparaat.
	2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
	3. Schoonmaken van het apparaat.
	4. Deur van het apparat open laten.


	Ontdooien
	De koelruimte wordt volautomatisch ontdooid
	Het vriesvak
	U gaat als volgt te werk:
	1. Diepvrieswaren eruit halen en op een koele plek bewaren.
	2. Apparaat uitschakelen.
	3. Stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien.
	4. Om het ontdooiproces te versnellen een pan met heet water op een onderzetter in het apparaat zetten.
	5. Dooiwater met een spons of doekje afwissen.
	6. Wrijf het vriesvak droog.
	7. Apparaat weer inschakelen.
	8. Diepvrieswaren weer in het apparaat leggen.



	Schoonmaken van het apparaat
	m Attentie
	■ Gebruik geen schoonmaak of oplosmiddelen die zand, chloride of zuren bevatten.
	■ Geen schurende of krassende sponsjes gebruiken. Op de metalen oppervlakken kan corrosie ontstaan.
	■ De legplateaus en voorraadvakken mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden. Ze kunnen vervormen!
	U gaat als volgt te werk:
	1. Vóór het schoonmaken het apparaat uitschakelen.
	2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen!
	3. Levensmiddelen verwijderen en op een koele plaats bewaren. De koude- accu (indien aanwezig) op de levensmiddelen leggen.
	4. Wachten tot de rijplaag is ontdooid.
	5. Het apparaat schoonmaken met een zachte doek en lauw water met een scheutje pH neutraal schoonmaakmiddel. Het afwaswater mag niet in de verlichting of via het afvoergat in het verdampingsgedeelte terechtkomen.
	6. Deurafdichting alleen met schoon water schoonmaken en grondig droogwrijven.
	7. Na het schoonmaken apparaat weer aansluiten en inschakelen.
	8. Levensmiddelen weer aanbrengen.

	Uitvoering
	Glasplateaus eruit halen
	Schuiflade verwijderen
	Dooiwatergoot
	Groentelade met deksel verwijderen
	Legplateaus uit de deur nemen
	Fleshouder verwijderen
	Be- en ontluchtingsopening


	Energie besparen
	■ Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen! Het apparaat niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron plaatsen zoals een verwarmingsradiator of een fornuis.
	Gebruik eventueel een isolatieplaat.
	■ Warme gerechten en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
	■ Diepvrieswaren in de koelruimte leggen om ze te ontdooien en de kou van de diepvrieswaren gebruiken om andere levensmiddelen te koelen.
	■ Deuren van het apparaat zo kort mogelijk openen.
	■ Een laag rijp of ijs in de vriesruimte regelmatig laten ontdooien.
	Een laag rijp of ijs vermindert de afgifte van koude aan de diepvrieswaren en verhoogt het energieverbruik.
	■ Let erop dat de deur van het vriesvak goed gesloten is.
	■ De ordening van de uitrustingsdelen heeft geen invloed op de energieopname van het apparaat.

	Bedrijfsgeluiden
	Heel normale geluiden
	Brommen
	Borrelen, zoemen of gorgelen
	Klikgeluiden

	Voorkomen van geluiden
	Het apparaat staat niet waterpas
	Het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat
	Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen
	Flessen of serviesgoed raken elkaar


	Kleine storingen zelf verhelpen
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
	3. Afdekking naar voren eraf trekken.
	4. Lampje vervangen.
	(Reservelamp: 220–240 V wisselstroom, fitting E14, voor wattage zie het kapotte lampje.)
	■ Stroomuitval.
	■ De zekering is uitgeschakeld.
	■ De stekker zit niet goed in het stopcontact.
	Servicedienst
	Verzoek om reparatie en advies bij storingen

	!
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	Ø Inhaltsverzeichnis[de] Gebrauchsanleitung
	Wichtige Sicherheitshinweise
	: Erstickungsgefahr!
	: Lebensgefahr!
	In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurück...
	: Brandgefahr!
	Brandgefahr!
	Brandgefahr!
	Brandgefahr!
	Brandgefahr!

	: Verbrennungsgefahr!
	: Verletzungsgefahr!
	Verletzungsgefahr!

	: Stromschlaggefahr!
	Stromschlaggefahr!
	Stromschlaggefahr!


	Ursachen für Schäden
	Achtung!


	Umweltschutz
	Energiesparen
	Umweltgerecht entsorgen

	Betriebsart
	Abluftbetrieb
	Hinweis


	Gerät bedienen
	Hinweis
	Bedienelemente
	Filterauszug
	Filterauszug herausziehen
	Hinweis
	Filterauszug hineinschieben
	Hinweis

	Dunstabzugshaube einschalten
	Einschalten
	Hinweis
	Ausschalten

	Beleuchtung
	Einschalten
	Ausschalten


	Reinigen und warten
	: Verbrennungsgefahr!
	: Stromschlaggefahr!
	: Stromschlaggefahr!
	Reinigungsmittel
	Filter aus- und einbauen
	Metallfettfilter
	: Brandgefahr!

	Metallfettfilter ausbauen
	1. Filterauszug mittig greifen und herausziehen.
	2. Verriegelung der Metallfettfilter öffnen und die Filter aus der Halterung entnehmen.
	Hinweis
	3. Metallfettfilter und Filterabdeckung reinigen.
	4. Das Gerät von innen reinigen.


	Metallfettfilter reinigen
	Hinweise
	Von Hand:
	Hinweis
	In der Geschirrspülmaschine:
	Hinweis
	Metallfettfilter einbauen
	1. Metallfettfilter einsetzen.
	2. Metallfettfilter nach oben klappen und Verriegelung einrasten.

	Hinweis

	Lampen auswechseln
	: Stromschlaggefahr!
	: Verbrennungsgefahr!
	Halogenlampen auswechseln
	Hinweis
	1. Lampenring vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.
	2. Lampe herausziehen und durch den gleichen Lampentyp ersetzen.
	3. Lampenabdeckung einsetzen.
	4. Netzstecker einstecken bzw. Sicherung wieder einschalten.



	Störungen, was tun?
	: Stromschlaggefahr!
	Störungstabelle

	Kundendienst
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

	Þ Table des matières[fr] Notice d’utilisation
	Précautions de sécurité importantes
	: Risque d'asphyxie !
	: Danger de mort !
	Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation...
	: Risque d’incendie !
	Risque d'incendie !
	Risque d'incendie !
	Risque d'incendie !
	Risque d'incendie !

	: Risque de brûlure !
	: Risque de blessure !
	Risque de blessure !

	: Risque de choc électrique !
	Risque de choc électrique !
	Risque de choc électrique !


	Causes de dommages
	Attention !


	Protection de l'environnement
	Économies d'énergie
	Elimination écologique

	Mode de fonctionnement
	Mode Évacuation de l’air
	Remarque


	Utilisation de l'appareil
	Remarque
	Éléments de commande
	Tiroir-filtre
	Retirer le tiroir-filtre
	Remarque
	Rentrer le tiroir-filtre
	Remarque

	Mettre la hotte aspirante sous tension
	Activation
	Remarque
	Désactivation

	Éclairage
	Activation
	Désactivation


	Nettoyage et entretien
	: Risque de brûlure !
	: Risque de choc électrique !
	: Risque de choc électrique !
	Nettoyants
	Dépose et installation des filtres
	Filtre à graisse métallique
	: Risque d'incendie !

	Retirer le filtre métallique à graisse
	1. Saisissez le tiroir-filtre au milieu et retirez-le.
	2. Ouvrez le verrouillage du filtre métallique à graisse et enlevez le filtre de sa fixation.
	Remarque
	3. Nettoyez les filtres à graisse métalliques et le capot des filtres.
	4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil.


	Nettoyer le filtre métallique à graisse
	Remarques
	A la main :
	Remarque
	Au lave-vaisselle :
	Remarque
	Incorporer le filtre métallique à graisse
	1. Mettre le filtre à graisse métallique en place.
	2. Basculer le filtre métallique à graisse vers le haut, puis faire enclencher le verrouillage.

	Remarque

	Changer les ampoules
	: Risque de choc électrique !
	: Risque de brûlures !
	Changer les ampoules halogènes
	Remarque
	1. Avec un outil approprié, enlever prudemment l’anneau de l’ampoule.
	2. Retirer l'ampoule et la remplacer par une ampoule du même type.
	3. Remettre le couvercle de l’ampoule en place.
	4. Brancher la fiche secteur ou réarmer le disjoncteur.



	Dérangements, que faire si …
	: Risque de choc électrique !
	Tableau de dérangements

	Service après-vente
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

	é Inhoudsopgave[nl] Gebruiksaanwijzing
	Belangrijke veiligheidsvoorschriften
	: Verstikkingsgevaar!
	: Levensgevaar!
	In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de wo...
	: Risico van brand!
	Brandgevaar!
	Risico van brand!
	Brandgevaar!
	Brandgevaar!

	: Risico van verbranding!
	: Risico van letsel!
	Risico van letsel!

	: Kans op een elektrische schok!
	Kans op een elektrische schok!
	Kans op een elektrische schok!


	Oorzaken van schade
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