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VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

 WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok
Veronachtzaming ervan kan levensgevaarlijke 
toestanden, elektrische schok, brand of 
lichamelijk letsel veroorzaken.
• Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in 

deze Gebruikershandleiding en neem ze in acht 
alvorens dit apparaat te gebruiken.

 WAARSCHUWING!

Dit apparaat bevat brandbaar koelmiddel 
isobutaan (R600a).
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VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!
Lees de hele gebruikershandleiding. Negeren van alle richtlijnen en regels kan persoonlijk 
letsel of materiële schade veroorzaken. Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd 
elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

Algemeen gebruik
 z Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke omgeving.
 z Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen. 
 z Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat onder toezicht in- en uitladen.
 z Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht 

worden uitgevoerd.
 z Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met 

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over 
het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.

 z De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het apparaat en het 
meubel moeten bij het installeren van het apparaat worden nageleefd.

 z Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden 
geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatiehandleiding.

 z Houd de ventilatieopeningen in de inbouwnis of de inbouwstructuur vrij.
 z Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces 

te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
 z Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Open bij schade aan het koelcircuit alle ramen om 

de ruimte te ventileren. 
 z Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een door Fisher & Paykel opgeleide en 

ondersteunde servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren. 
 z Gebruik bij het installeren van het apparaat nieuwe leidingen die met het apparaat zijn 

meegeleverd. Hergebruik GEEN bestaande waterleidingen.
 z Vermijd contact met de bewegende delen van het uitwerpmechanisme 

van de ijsblokjesmaker en plaats uw vingers niet op het automatische 
ijsproductiemechanisme terwijl het apparaat in werking is.

 z Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een erkend servicetechnicus om 
onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren. In Queensland (Australië) MOET 
de servicetechnicus in het bezit zijn van een vergunning als gastechnisch installateur of 
een vergunning voor koolwaterstofhoudende koelmiddelen om onderhoud of reparaties 
uit te voeren waarbij afdekkingen moeten worden verwijderd.

Installatie
 z Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om naar voren kantelen te voorkomen. Het 

kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. 
 z Alleen aansluiten op drinkwaterleiding.
 z De wateraansluiting op uw ijs- en water-apparaat moet worden geïnstalleerd door 

een vakbekwame loodgieter of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde 
servicetechnicus en moet voldoen aan alle nationale en lokale wetten.
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VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

 z De installatie en het gebruik MOETEN aan alle nationale en lokale 
loodgieterijvoorschriften voldoen. Informeer bij uw lokale dienst voor openbare werken 
of er loodgieterijvoorschriften bestaan. U moet hun richtlijnen volgen bij het installeren 
van het waterfiltersysteem.

 z Uw waterfiltersysteem is bestand tegen een maximale waterdruk van 120 psi (827 kPa). 
 z Indien een reduceerventiel wordt meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat die is 

gemonteerd voordat het waterfiltersysteem wordt geïnstalleerd. Installeer het NIET als 
de waterdruk hoger is dan 120 psi (827 kPa).

WAARSCHUWING!
Om het risico op verstikking te verminderen:

 z Houd kleine onderdelen tijdens het installeren van het waterfilter buiten het bereik 
van kinderen jonger dan 3 jaar. 

Elektriciteit
 z Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als uw apparaat aan of gebruik 

geen verlengsnoeren of dubbeladapters.
 z Let op om het netsnoer niet te beschadigen door het apparaat erover te rollen wanneer 

u dit wegtrekt van de muur. 
 z Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of 

beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen 
door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus. 

 z Gebruik geen elektrische of andere apparatuur die vlambogen, vonken of vlammen 
in de omgeving kan produceren. Neem onmiddellijk contact op met uw door Fisher & 
Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om het apparaat te laten repareren.

 z Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarruimten voor voedingsmiddelen van 
het apparaat, tenzij van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen. 

 z Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

Temperatuurregeling
 z Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 

43°C. De prestaties van het apparaat kunnen in het gedrang komen bij gebruik buiten 
het temperatuurbereik.

 z Zodra u uw koelkast voor het eerst inschakelt, koelt het koelsysteem automatisch alle 
ruimten tot op de ingestelde temperaturen. Dit duurt 2 – 3 uur.

 z Met het bedieningspaneel kunt u de temperaturen van beide ruimten nauwkeurig 
en onafhankelijk wijzigen en regelen, ongeacht de temperatuur of vochtigheid 
van de omgeving en ongeacht of het zomer of winter is. 

 z We raden aan de werking van uw apparaat gedurende de eerste 24 uur om de 4 uur 
te controleren.

 z Blijkt de koelkast niet naar behoren te koelen, roep dan uw door Fisher & Paykel 
opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om na te kijken of het apparaat 
naar behoren werkt. Neem onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat 
voedingsmiddelen bederven door ze in een ander apparaat of diepvriezer te bewaren. 

 z Voor gewone voedingsmiddelen is de fabrieksinstelling de optimale instelling met 
het oog op voedselveiligheid. Bewaring bij andere temperaturen dan aanbevolen kan 
de houdbaarheid beïnvloeden.

 z Om algemene huishoudelijke voedingsmiddelen op de meest efficiënte manier te 
bewaren, wordt aanbevolen het apparaat met de fabrieksinstellingen te gebruiken. 
Het verplaatsen van de legplanken en bakken heeft maar een minimale impact op 
de efficiëntie.
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VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Onderhoud
 z Uw apparaat is ontworpen voor jarenlang gebruik zonder onderhoudscontroles. Als uw 

apparaat echter niet goed functioneert, laat het dan zo spoedig mogelijk nakijken door 
uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus. 

 z Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een voldoende opgeleide 
servicetechnicus of een vakbekwame elektricien.

 z Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan. 
 z Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.
 z Het ledlampje kan niet door de gebruiker worden gecontroleerd en gerepareerd. 

Neem contact op met uw Fisher & Paykel-dealer of door Fisher & Paykel opgeleide 
en ondersteunde servicetechnicus

 z Neem voor reserveonderdelen contact op met het Fisher & Paykel Customer Care 
Center. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-koelkasten 
gedurende minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

BELANGRIJK!
Uw apparaat is ontworpen voor jarenlang gebruik zonder onderhoudscontroles. Als uw 
apparaat echter niet goed functioneert, laat het dan zo spoedig mogelijk nakijken door 
uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Reiniging
 z Als u van plan bent het apparaat lange tijd leeg te laten, schakel het dan uit, ontdooi, 

reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming aan de binnenkant 
te voorkomen.

 z Maak de waterreservoirs schoon als ze 48 uur lang niet zijn gebruikt. Spoel het 
aangesloten waterfilter door als het water gedurende 5 dagen niet is afgevoerd. 

 z Gebruik alleen reinigingsproducten op zeepbasis. Veel in de handel verkrijgbare 
reinigingsproducten bevatten oplosmiddelen die de kunststof componenten van uw 
koelkast kunnen aantasten en doen barsten.

 z Gebruik geen antibacteriële reinigingsproducten aan de binnen- of buitenkant van het 
meubel, aangezien deze kunnen leiden tot roestvorming aan metalen onderdelen en 
barsten in kunststof componenten. 

 z Reinig regelmatig toegankelijke afvoersystemen en oppervlakken die in contact komen 
met voedsel.

Verwijdering
 z Wees uiterst voorzichtig bij het afvoeren van uw oude apparaat om gevaren te vermijden:

 z  Het brandbare koelgas moet op veilige wijze worden verwijderd door een 
vakbekwame servicetechnicus.

 z  Het thermische isolatieschuim in dit apparaat bevat brandbare isolatie die gassen 
kan uitstoten. Blootliggend isolatieschuim kan licht ontvlambaar zijn en moet tijdens 
het afvoeren zorgvuldig worden behandeld.

 z WAARSCHUWING: Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of 
diepvriezer weggooit, moeten de deuren en panelen worden verwijderd en de rekken 
erin worden gelaten, om gemakkelijk inklimmen door kinderen te voorkomen.

 z Raadpleeg uw plaatselijke energieautoriteit of lokale voorschriften voor de beste 
manier om uw oude apparaat af te voeren.

 z Uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus kan u advies geven 
over milieuvriendelijke methoden voor het afvoeren van uw oude apparaat of vriezer.

 z Verwijder alle verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles 
wat u kunt.
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Voedingsmiddelen en dranken bewaren
 z Alleen modellen met vak(ken) met 4 sterren zijn geschikt voor het invriezen van 

voedingsmiddelen.
 z Zorg ervoor dat warme etenswaren en dranken voldoende zijn afgekoeld 

voordat u ze in het apparaat plaatst. Warme voedingsmiddelen kunnen andere 
voedingsmiddelen opwarmen tot onveilige temperaturen. Zij kunnen er ook voor 
zorgen dat voedingsmiddelen in gesloten verpakking gaan zweten / condenseren, wat 
ongewenst is.

 z Zorg ervoor dat gedeeltelijk of volledig ontdooid voedsel nooit opnieuw wordt 
ingevroren — bereid het onmiddellijk.

 z Consumeer voedingsmiddelen binnen de aanbevolen bewaartijden. Gooi 
voedingsmiddelen die tekenen van bederf vertonen weg.

 z Leg bederfelijke voedingsmiddelen meteen na aankoop in het apparaat. Bewaring bij 
kamertemperatuur verhoogt de snelheid van bederf en kan schadelijke microbiële groei 
mogelijk maken.

 z Bewaar rauw vlees of vis in gesloten recipiënten om kruisbesmetting te voorkomen. 
 z Verwijder onmiddellijk eventuele druppels of gemorste vloeistoffen op oppervlakken.
 z Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in 

dit apparaat.
 z Bewaar nooit vluchtige of brandbare stoffen in uw apparaat vanwege het gevaar 

voor explosie.
 z Consumeer voedingsmiddelen niet wanneer ze te koud zijn. Voedingsmiddelen die uit 

de diepvriesruimte komen kunnen schade veroorzaken wanneer ze in aanraking komen 
met de huid, bv. bevroren ijsblokjes.

 z Bij langdurig openen van de deur kan de temperatuur in de vakken van het apparaat 
aanzienlijk stijgen.

 z Laat vloeistoffen nooit in glazen recipiënten invriezen. Vloeistoffen zetten uit wanneer 
ze bevriezen, waardoor het recipiënt kan exploderen.

 z Laat nooit koolzuurhoudende dranken invriezen. Zij kunnen exploderen.

BELANGRIJK!
Als u vermoedt dat het apparaat niet koud wordt — bijvoorbeeld roomijs is aan het 
smelten — verwijder dan alle bederfelijke voedingsmiddelen en bewaar ze in een ander 
apparaat of koeler om bederf te voorkomen. Roep onmiddellijk een servicetechnicus.

Stroomstoring
 z Vries volledig ontdooide diepvriesproducten niet opnieuw in.
 z Voedingsmiddelen die ontdooid maar nog steeds koud zijn, kunnen onmiddellijk 

worden gekookt.
 z Voedingsmiddelen die ontdooid en warmer zijn dan 5°C moeten worden weggegooid.

U kunt de modelgegevens op het serieplaatje aan de binnen- of buitenrand van 
de onderste ruimte identificeren.

Energie-etikettering en ecodesign
 z Dit apparaat bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.
 z Informatie over de energie-etikettering en het ecologisch ontwerp van producten 

is te vinden in de Europese productdatabase (EPREL) via de volgende link:  
http://eprel.ec.europa.eu/. U wordt gevraagd de modelidentificatiecode in te voeren.
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VOORDAT U BEGINT

Koelkast met dubbele zone (RS6019S2)

Vriezer met dubbele zone (RS6019F2)

Functies

1 Bedieningspaneel

2 Zuivelruimte

3 Verstelbare rekken

4 Deurvakken

5 Flessenhouder-accessoire

6 Flessenrek

7 Bakken met 
vochtigheidsregeling

21

6

43

7

5

Functies

1 Bedieningspaneel

2 Verstelbare rekken

3 Vriesbakken

2

1

3
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VOORDAT U BEGINT

Koelkast met drie zones (RS6019S3)

Vriezer met drie zones (RS6019F3)

Functies

1 Bedieningspaneel

2 Zuivelruimten

3 Verstelbare rekken

4 Deurvakken

5 Interne waterdispenser*

6 Flessenhouder-accessoire

7 Flessenrek

8 Bakken met 
vochtigheidsregeling

9 Variabele temperatuurzones

!0 Waterfilter (niet afgebeeld)

*Bevindt zich in binnenste linkerzijwand van 
de bovenste ruimte.

Functies

1 Bedieningspaneel

2 Opbergvak

3 Verstelbare rekken

4 Vaste rekken

5 Flessenhouder-accessoire

6 Flessenrek

7 Variabele temperatuurzones

8 Automatische 
ijsblokjesmaker  
(niet afgebeeld)*

9 Vriesbakken

*Bevindt zich in vriesbak.

4

3

1

9

2

5

8

6 7

2

7

6

43

8

5

1

!0

9
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VOORDAT U BEGINT

Bottom-mount koelkast (RS6019B)

Functies

1 Bedieningspaneel

2 Zuivelplank

3 Verstelbare rekken

4 Deurvakken

5 Interne waterdispenser*

6 Flessenhouder-accessoire

7 Flessenrek

8 Bak met 
vochtigheidsregeling

9 IJsblokjesmaker 
(niet afgebeeld)

!0 Vriesbakken

!1 Waterfilter (niet afgebeeld)

*Bevindt zich in binnenste linkerzijwand van 
de bovenste ruimte.

1

5

3 4

8

6

7

2

9

!0

!1
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BEDIENINGSPANEEL

Bottom-mount / koelkast / vriezer / met dubbele zone

Koelkast / vriezer met drie zones

1 Menu Druk hierop voor toegang tot functies en instellingen van het 
apparaat, of om terug te keren naar stand-by. Als het display is 
vergrendeld, houdt u de toets twee seconden ingedrukt om het 
te ontgrendelen.

2 Display Geeft functies en instellingen van het apparaat weer.

3 Scrollen Druk hierop om voedselmodi te selecteren en temperaturen 
in te stellen. Hiermee kunt u door het menu, de functies en 
de instellingen scrollen. 

4 Selecteren Druk hierop om de geselecteerde functies en instellingen 
te bevestigen en te activeren. 

5 Terug Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

Installatiemodus
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt geleverd, staat het in installatiemodus om 
installateurs te helpen. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 en houd ingedrukt om het 

apparaat te activeren en het menu weer 
te geven. 

MODE
INSTALL

Press and hold
to activate

appliance
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VOEDSELMODI

Variabele temperatuurzones
Afzonderlijke zones zorgen voor verschillende temperatuurinstellingen en voedselmodi voor 
een verscheidenheid aan voedingsmiddelen.

VOEDSELMODI BESCHRIJVING TE BEWAREN VOEDSEL-
SOORTEN

PANTRY 
(PROVISIEKAST)
(12°C)

PANTRY-modus (provisiekast-modus) 
biedt een koele, donkere plaats 
voor een grote verscheidenheid aan 
voedingsmiddelen die snel bederven of 
kunnen bederven bij kamertemperatuur, 
maar die te gevoelig zijn om bij normale 
koelkasttemperaturen te worden bewaard. 
PANTRY-modus (provisiekast-modus) 
werkt in de bewaaromstandigheden 
van een Kelderruimte overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/2019 van 
de Commissie.

Bananen, avocado's, tomaten
tropisch fruit, wortelgroenten.

Droge voedingsmiddelen zoals 
granen, meel, suikers, crackers, 
granen, bakkerijproducten, 
tortilla's, wraps en brood.

Spreads (smeerbaar beleg), 
conserven, honing, tropisch fruit, 
noten en zaden, chocolade en 
verse kruiden.

Wijn

FRIDGE (KOELKAST)
(3°C)

De ideale modus voor vers, alledaags 
voedsel. Deze modus biedt een 
hogere relatieve luchtvochtigheid dan 
veel andere koelkasten, waardoor 
vers voedsel zoals fruit en groenten, 
vlees en kaas langer vers blijft.

Fruit en groenten, 
zuivelproducten, jam en 
chutneys / conserven, vleeswaren 
en dranken.

CHILL 
(SNELKOELEN)
(-0,5°C)

CHILL-modus (snelkoelmodus) is 
een uitbreiding van de FRIDGE-modus 
(koelkastmodus) en biedt de perfecte 
bewaarzone voor zeer bederfelijk 
voedsel om ervoor te zorgen dat het zijn 
essentiële versheid en kwaliteit behoudt. 
Deze voedingsmiddelen gaan hier iets 
langer mee in vergelijking met bewaring 
in FRIDGE-modus (koelkastmodus).

Zeer bederfelijk vlees, gevogelte 
en zeevruchten.

Alcoholische dranken zoals bier.

SOFT FREEZE 
(ZACHT VRIEZEN)
(-9°C)

SOFT FREEZE-modus (zachte vriesmodus)
is een uitbreiding van uw koelkast 
die de houdbaarheid van bederfelijke 
voedingsmiddelen verlengt en hun 
kwaliteit garandeert. SOFT FREEZE-
modus (zachte vriesmodus) maakt het 
mogelijk om voedsel gemakkelijk in 
porties te verdelen en meteen vanuit 
de bewaarruimte te verwarmen, te koken 
of op te dienen zonder te wachten tot 
het ontdooit.

Vlees, zeevruchten, soepen, 
sauzen, gepureerd voedsel, brood, 
desserts en gebak.

Soft Freeze-modus (zachte 
vriesmodus) wordt niet 
aanbevolen voor het bewaren van 
romige desserts zoals roomijs.

FREEZER (VRIEZER)
(-18°C)

FREEZER-modus (vriezermodus) is 
voor algemene diepvriesproducten 
die tussen 1 en 12 maanden moeten 
worden bewaard.

Vlees, gevogelte, zeevruchten, 
voorgekookt voedsel en restjes, 
wat fruit en groente, roomijs en 
andere diepvriesdesserts..

Niet alle voedselmodi zijn op elk model beschikbaar.

Sommige voedselmodi kunnen niet in combinatie worden gebruikt. 
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FUNCTIE BESCHRIJVING

ICE (IJS) Schakelt de automatische ijsblokjesmaker in de onderste ruimte in of 
uit. Uw ijsblokjesmaker is zo ontworpen dat hij automatisch ijsblokjes 
in de ondergelegen ijsbak deponeert totdat hij vaststelt dat de bak vol 
is. Hoe meer ijs u gebruikt, hoe meer hij er maakt. 
Vóór het eerste gebruik moet het automatische ijssysteem worden 
gespoeld. Zie uw installatiehandleiding voor meer informatie.

ICE BOOST (IJSBOOSTER) Verhoogt de ijsproductie en wordt na 24 uur automatisch 
uitgeschakeld.

MAX COLD (MAX KOUD) Versnelt de koeling door de temperatuur in een ruimte gedurende 
een bepaalde tijd naar zijn laagste niveau te laten dalen 

Duurtijden: Pantry (provisiekast) - 6 uur, Fridge (koelkast) - 6 uur, 
Chill (snelkoelen) - 4 uur, 
Soft Freeze (zacht vriezen) - 12 uur, Freezer (vriezer) - 24 uur. 

Gebruik MAX COLD (max koud) wanneer u voedingsmiddelen aan 
uw apparaat toevoegt, bijvoorbeeld na het winkelen. Deze functie 
zorgt ervoor dat het voedsel binnen de kortste tijd wordt gekoeld of 
ingevroren, om de versheid ervan te behouden en de houdbaarheid 
te verlengen.

BOTTLE CHILL 
(FLESSENKOELING)

Koelt uw drankjes snel af in de vriezer gedurende 15 minuten. 
Afhankelijk van de grootte van uw drankje is de standaardtijd 
mogelijk niet voldoende om uw drankje te koelen. Indien uw drank na 
de ingestelde tijd niet koud genoeg is, plaatst u hem gewoon terug in 
de vriesruimte en reset u de BOTTLE CHILL-functie (flessenkoeling).

WATER DISPENSER 
(WATERDISPENSER)

Hiermee kunt u de waterdispenser vergrendelen en ontgrendelen.

DOOR ALARM 
(DEURALARM) 

Hiermee kunt u het deuralarm tijdelijk dempen. Het wordt automatisch 
gedeactiveerd na 20 minuten of wanneer de deuren gesloten zijn.

DISPLAY LOCK/UNLOCK 
(DISPLAY VERGRENDELEN/
ONTGRENDELEN)

Hiermee kunt u de toetsen op het bedieningspaneel deactiveren. Dit is 
handig bij het reinigen van uw apparaat.

SABBATH (SABBAT) In SABBATH-modus worden alle alarmen, lichten en displays gedurende 
80 uur gedeactiveerd:

 z De binnenverlichting gaat niet aan wanneer u de koelkast opent.
 z De deuralarmen werken niet.
 z Het display licht niet op, behalve SABBATH.
 z Het bedieningspaneel werkt niet.
 z De Sabbath-modus wordt na 80 uur automatisch gedeactiveerd.

Als u de koelkast uitschakelt terwijl hij zich in SABBATH-modus bevindt, 
keert het apparaat automatisch terug naar die modus wanneer het 
weer wordt ingeschakeld.

Niet alle voedselmodi zijn op elk model beschikbaar.

FUNCTIES
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INSTELLINGEN

INSTELLING BESCHRIJVING

WI-FI SETUP (WIFI-
INSTELLINGEN)

Hiermee kunt u uw apparaat aansluiten op uw draadloze thuisnetwerk 
en het op afstand bedienen door middel van de app.

WATER FILTER TIMER 
RESET (RESETTEN VAN 
TIMER VAN WATERFILTER)

Hiermee kunt u de herinneringen voor het vervangen van het 
waterfilter resetten.
Herinneringen worden telkens ingesteld voor zes maanden.

FORCE ICE FLIP  
(OMKIEPEN VAN IJSBAKJE)

Hiermee kunt u het ijsbakje omkiepen. Dit wordt gebruikt om 
het waterfilter te spoelen na een vakantie of wanneer het filter 
is vervangen.

DISPLAY SOUND 
(DISPLAYGELUID)

Hiermee kunt u alle geluiden van het bedieningspaneel dempen.

DISPLAY BRIGHTNESS 
(DISPLAYHELDERHEID)

Hiermee kunt u de helderheid van het display op het 
bedieningspaneel aanpassen. 

TEMPERATURE UNITS 
(TEMPERATUUREENHEDEN)

Hiermee kunt u de temperatuureenheid op het display veranderen 
van Celsius (°C) in Fahrenheit (°F).

WATER FILTER REMINDERS 
(HERINNERINGEN VOOR 
WATERFILTER)

Geeft aan door middel van een melding dat het waterfilter moet 
worden vervangen.

FACTORY RESET 
(FABRIEKSRESET)

Hiermee kunt u uw apparaat resetten naar de standaard 
fabrieksinstellingen. 
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Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Aan de slag
Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden 
bediend met de app.

 z Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.
 z U krijgt stap voor stap aanwijzingen zowel op uw koelkast & vriezer als op uw 

mobiele apparaat.
 z Het kan tot 10 minuten duren om met uw koelkast & vriezer verbinding te maken. 

Op uw mobiele apparaat:

1 Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
2 Registreer en maak een account aan.
3 Voeg uw koelkast & vriezer toe en stel de wifiverbinding in.

1

2

4

3

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 om het menu weer te geven. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst te scrollen 
en selecteer SETTINGS. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om te bevestigen.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst te scrollen 
en selecteer WI-FI SETUP. Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om 
te bevestigen.

WIFIVERBINDING

Verbinding maken met wifi

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

Volg de aanwijzingen op het scherm en in 
de app om de instelling te voltooien.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

http://www.fisherpaykel.com/connect
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DE TEMPERATUUR AANPASSEN

Druk vanuit het stand-by-display op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 
om de gewenste ruimte te selecteren.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de selectie te bevestigen.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om te bevestigen.

Er verschijnt een bevestigingsscherm en 
de wijziging wordt weergegeven op het 
stand-by-display.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om de de temperatuur te 
verhogen of verlagen.

De temperatuur instellen via de snelle toegang

Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, zal het koelsysteem automatisch alle 
ruimten koelen overeenkomstig hun standaard voedselmodus en temperatuur (Fridge en 
3°C voor koelkasten en Freezer en -18°C voor vriezers). Dit duurt 2 – 3 uur. De temperatuur 
kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker. Volg de onderstaande stappen 
om snel de temperatuur van de voedselmodus in elke ruimte aan te passen. 

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

-0.5°C
Chill

Chill
-0.5°C
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VOORINSTELLINGEN VAN VOEDSELMODI 

De voedselmodi zijn gegroepeerd in vooringestelde combinaties. Zorg ervoor dat elke 
ruimte in de bedoelde voedselmodus staat en geschikt is voor de levensmiddelen die 
worden bewaard. Zorg ervoor dat de juiste voedselmodus is geselecteerd voor de soorten 
voedsel die u wilt bewaren. Zie ‘Voedselmodi’ en ‘Voedselveiligheid’ voor meer informatie. 

Volg de onderstaande stappen om de voedselmodus in elke ruimte aan te passen.

2
Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst naar 
Food Mode Presets (voorinstellingen 
van voedselmodi) te scrollen. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om te bevestigen.

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de vooringestelde 
combinaties te scrollen.3

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de gewenste combinatie 
van voedselmodi te selecteren. 4

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

De actieve Food Mode-voorinstelling 
(voedselmodus) verschijnt als eerste in 
de lijst van voorinstellingen, en wordt 
aangegeven door een punt naast het 
nummer van de voorinstelling. 

5

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

De in gebruik zijnde combinatie 
van voedselmodi wordt op het 
stand-by-display aangegeven. 

6

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
1

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C
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FUNCTIES WIJZIGEN

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 om het menu weer te geven.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst te scrollen 
en selecteer de gewenste functie. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om te bevestigen.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om de gewenste ruimte te 
selecteren indien van toepassing voor 
de functie.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de functie te 
activeren/deactiveren.

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

ON
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INSTELLINGEN WIJZIGEN

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 om het menu weer te geven.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst te scrollen 
en SETTINGS (instellingen) te zoeken. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om te bevestigen.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om door de lijst te scrollen 
en de gewenste instelling te zoeken.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de instelling te wijzigen 
of om de instelling te openen voor 
meer instelopties.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de selectie te bevestigen.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

1

2

3

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

4
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WATERDISPENSER

Gebruik van de waterdispenser (koelkast met drie zones en B-model)
De waterdispenser bevindt zich binnenin op de linkerzijwand van de bovenste ruimte.

Druk om water te schenken voorzichtig 
met een glas of bakje tegen de klep van 
de dispenser.

Trek om de waterstroom te stoppen gewoon 
uw glas weg van de klep van de dispenser.

Door hard tegen de klep van de 
dispenser aan te drukken, stroomt het 
water niet harder en wordt er niet meer 
water geschonken.

Bij langdurige waterafgifte kan een time-
out optreden. Er klinkt een alarm. Wacht 
4 minuten alvorens weer water te tappen.

Vergrendelen/ontgrendelen van de waterdispenser.

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 om het menu weer te geven. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  of 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 om naar WATER DISPENSER 
(waterdispenser) te scrollen. 

Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  om de waterdispenser te 
vergrendelen of ontgrendelen.

De afbeeldingen kunnen verschillen van het door u aangeschafte apparaat.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

1

2

3
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Uw automatische ijsblokjesmaker produceert ijs in de ijsbak eronder. De productie van 
ijsblokjes gaat door totdat de ijsbak vol is. De ijsproductie wordt hervat zodra u het 
opgeslagen ijs begint te gebruiken.

Bij de eerste opstart van uw apparaat kan het enkele uren duren voordat uw ijsblokjesmaker 
ijs produceert. Dit is normaal. Zorg ervoor dat de functie van de ijsblokjesmaker op 
ON (aan) staat. Zie ‘Functies wijzigen’.

 z Voor hygiënisch gebruik is een ijsblokjesschep voorzien.

Indien u een grote hoeveelheid ijs nodig hebt, neemt u de ijsbak weg zodat de ijsblokjes in 
de grotere bak kunnen vallen. Om zoveel mogelijk ijs te kunnen bewaren, strijkt u de stapel 
blokjes gelijk met de ijsblokjesschep.

Maak de ijsbak regelmatig leeg en gooi oud ijs weg. Was en droog de ijsbak grondig af en 
plaats hem terug in de juiste positie. Zie ‘Verzorging en reiniging’.

Schakel de ijsblokjesmaker uit als:
 z De watertoevoer voor langere tijd is onderbroken.
 z U de ijsbak voor lange tijd verwijdert.
 z U met vakantie gaat.

IJSBLOKJESMAKER
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BEWAARFUNCTIES

KOELKAST

Fruit- en groentebakken 
met deksels met 
luchtvochtigheidsregeling

Deksels creëren een vochtig microklimaat door te voorkomen dat 
droge lucht in de bakken terechtkomt. De speciaal ontworpen groeven 
houden de condensatie vast, waardoor de vochtigheid hoog blijft en 
er minder op de producten eronder druppelt.

Houd fruit en groenten gescheiden om te voorkomen dat 
ethyleengevoelige producten te snel rijpen.

Wordt ook gebruikt voor het bewaren van delicatessen en dranken, 
of het ontdooien van voedingsmiddelen.

Vrijdragende glazen 
legplanken

Thermisch behandeld veiligheidsglas.

Kunnen worden verwijderd en op niveaus gelegd om aan uw 
bewaarvereisten te voldoen.

Zuivelplank en deurvakken Het bovenste deurvak is een zuivelruimte voor het bewaren van boter 
en kazen.

De middelste vakken zijn ontworpen voor algemene levensmiddelen, 
kruiden en dranken.

Het onderste vak is ontworpen voor het bewaren van grote dranken 
of dranken die u vaak nodig hebt.

De vakken zijn verstelbaar

Enkelvoudige 
flessenhouders

Kan over de lengte van een vak worden geplaatst om verschillende 
flessen te bewaren.

Bewaar flessen met de hals naar de voorkant van de koelkast gericht.

DIEPVRIEZER

Vrijdragende glazen 
legplanken (RS6019F2 en 
RS6019F3) 

Thermisch behandeld veiligheidsglas.

Kunnen worden verwijderd en op niveaus gelegd om aan uw 
bewaarvereisten te voldoen.

Deurvakken
(RS6019F3)

Ontworpen voor algemene diepvriesproducten en alcoholische 
dranken zoals sterke drank (FREEZER (vriezer) en SOFT FREEZE (zacht 
vriezen)) en bier en wijn (CHILL (koelen)).

IJsblokjesmaker (alleen Ice 
& Water-modellen)

Uitneembare ijsbak. (alleen RF6019B & RS6019F3)

Hygiënische ijsblokjesschep. (alleen RF6019B & RS6019F3)

Vriesbakken Biedt gemakkelijke bewaarmogelijkheden voor ingevroren 
levensmiddelen.
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VERZORGING EN REINIGING

1

2

Om deze te verwijderen moet u de 
voor- en achterkant van de legplank 
stevig vasthouden.

Duw de legplank verticaal omhoog 
om ze los te maken van de achterste 
steunnokken.

Trek de legplank naar u toe.

Vaste legplank 

1

2

Trek de legplank naar u toe om de clips 
los te maken. 

Til de legplank op om ze weg te nemen. 

Gebruik op geen enkel onderdeel van uw apparaat agressieve chemicaliën, schuurmiddelen, 
ammoniak, chloor, bleekmiddel, geconcentreerde wasmiddelen, oplosmiddelen of 
schuursponsjes. Sommige van deze chemicaliën kunnen uw apparaat beschadigen.

Reinig alle oppervlakken met een zacht vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water 
en een zachte doek. Spoel af en wrijf dan droog met een schone, pluisvrije doek.

 
Reiniging van de buitenkant
Condenserspoelen

De condenserspoelen van uw apparaat moeten periodiek worden gereinigd door een door 
Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus. 

Plintroosters en filter

We raden aan om het luchtrooster en het filter te reinigen en het waterfilterpatroon om 
de 6 maanden te vervangen.

1 Houd de ventilatieopeningen vrij van obstakels door de vloer voor uw apparaat 
regelmatig te stofzuigen voor een zo efficiënt mogelijke werking ervan.

2 In woningen met veel stof of verharende huisdieren, kan het nodig zijn het apparaat 
vaker te reinigen. 

Reiniging van de binnenkant
Vrijdragende glazen legplanken
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De bakken verwijderen
De rails zijn voorgesmeerd om de bakken gemakkelijker te kunnen openen en sluiten. 
Verwijder het vet niet van de rails om een soepele werking te behouden. Indien de bakken 
niet regelmatig volledig helemaal worden uitgeschoven, kan de uitloop van de rails worden 
verkort. Trek de rails uit om de uitloop weer te herstellen.

VERZORGING EN REINIGING

1

2

Om een bak te verwijderen moet u hem op 
zijn rails uitschuiven en de bak leegmaken.

Duw op de bevestigingslipjes aan 
weerszijden van de bakhoeken en duw 
de bak dan stevig naar boven om hem uit 
de rails te halen.

rails

bevestigingslipje
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VERZORGING EN REINIGING

1

2

Verwijder vaste legplank.

Deksels met luchtvochtigheidsregeling (bovenste ruimte)

1

2

Verwijder de bak.

Trek het deksel van de vochtigheidsregeling  
naar u toe om de clip los te maken.

Deksels met luchtvochtigheidsregeling (onderste ruimte) 

Til het deksel van de vochtigheidsregeling  
omhoog om te verwijderen

Til het deksel op en schuif het eruit om het 
te verwijderen.3
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VERZORGING EN REINIGING

Vakantieperiode (alleen vriezer)
Voordat u met vakantie gaat:

Zet de ijsblokjesmaker op OFF (uit) op het bedieningspaneel. 
Sluit de watertoevoer naar het apparaat af.

Wanneer u weer thuiskomt:

Zet de ijsblokjesmaker aan. Gooi de inhoud van de eerste volle ijsbak weg.

Trek de bak naar u toe om hem te 
verwijderen. Duw beide rails terug 
in het apparaat.

Duw de bak langzaam op 
de bevestigingslipjes totdat u voelt dat 
hij op de rails vastklikt. Zorg ervoor dat 
de lipjes van de bak stevig op de rails zijn 
vastgeklikt vóór gebruik.

Plaats de bak terug door de rails 
uit te schuiven en hem bovenop 
de rails te plaatsen.

De bakken verwijderen

1

3

2
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VOEDSELVEILIGHEID

Voor een veilige voedselbewaring
 z Bewaar alleen vers voedsel van hoge kwaliteit in uw apparaat.
 z Leg bederfelijke voedingsmiddelen meteen na aankoop in het apparaat. Bewaren bij 

kamertemperatuur verhoogt de snelheid van bederf en kan schadelijke microbiële groei 
mogelijk maken.

 z Voedingsmiddelen zoals vlees, gevogelte en zeevruchten moeten goed worden ingepakt 
of afgesloten in een geschikte verpakking om uitdroging, kleurverloop, smaakverlies en 
geuroverdracht te voorkomen. 
Opmerking: We raden aan om deze voedingsmiddelen op de onderste plank van uw 
apparaat of in een van de bakken te bewaren om morsen en kruisbesmetting met andere 
etenswaren te voorkomen.

 z Zorg ervoor dat warme etenswaren en dranken voldoende zijn afgekoeld voordat u ze 
in het apparaat plaatst. Warme voedingsmiddelen kunnen andere voedingsmiddelen 
opwarmen tot onveilige temperaturen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat levensmiddelen 
in gesloten verpakking gaan zweten / condenseren — wat ongewenst is.

 z Dranken kunnen het best rechtop worden geplaatst in de deurvakken of op 
de flessenrekken.

 z Zorg ervoor dat rauw en gekookt voedsel apart wordt bewaard om 
kruisbesmetting te voorkomen.

 z Consumeer voedingsmiddelen binnen de aanbevolen bewaartijden. Gooi voedsel met 
tekenen van bederf weg.

 z Open de deur zo weinig mogelijk om optimale bewaartemperaturen in uw 
apparaat te handhaven.

 z We raden aan om MAX COLD (max koud) te gebruiken wanneer u etenswaren aan uw 
apparaat toevoegt, bijvoorbeeld na het winkelen. Deze functie zorgt ervoor dat het 
voedsel binnen de kortste tijd wordt gekoeld of ingevroren, om de versheid ervan 
te behouden en de houdbaarheid te verlengen.

 z Bewaring bij andere temperaturen dan aanbevolen kan de houdbaarheid aantasten.

Voedingsmiddelen die in de koelkast worden bewaard
 z Zuivelproducten zoals boter en kaas moeten worden bewaard in het afgesloten 

deurvak om geuroverdracht of de opname van de geur van ander voedsel zoveel 
mogelijk te vermijden.

 z Eieren moeten in hun doos worden bewaard om de opname van sterke geuren door hun 
poreuze schaalstructuur te voorkomen.

 z Groenten en fruit moeten worden bewaard in de bakken met vochtigheidsregeling. 
Deze bakken zorgen voor een vochtig microklimaat om de bewaartijd van groenten en 
fruit te verlengen.

Levensmiddelen die in de diepvriezer worden bewaard
We raden aan om koolzuurhoudende dranken alleen in uw vriezer te koelen als de functie 
BOTTLE CHILL (flessenkoeling) actief is.

Bewaar koolzuurhoudende dranken niet zonder deze functie in vriezermodus. Indien de 
drank niet wordt verwijderd, kan de vloeistof bevriezen en kan de fles of het blik ontploffen.

 z Zorg ervoor dat de lucht uit de verpakking verwijderd is om de vorming van ijskristallen 
en vriesbrand te voorkomen.

 z Om de versheid en kwaliteit te behouden, raden we aan om voedingsmiddelen 
in de koelkast te ontdooien. Zorg ervoor dat gedeeltelijk of volledig ontdooide 
voedingsmiddelen nooit opnieuw worden ingevroren — bereid ze onmiddellijk.
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WAARSCHUWINGEN EN GELUIDEN

Storingen
 z In het onwaarschijnlijke geval dat zich een storing voordoet, zullen 4 snelle pieptonen te 

horen zijn en zal de storing op het bedieningspaneel worden weergegeven.
 z Noteer de storingscode die op het bedieningspaneel wordt weergegeven en neem 

contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus 
om de storing te verhelpen. U kunt dit doen door te surfen naar fisherpaykel.com of door 
contact op te nemen met ons Customer Care Center.

Normale geluiden van het apparaat
Inbouwkoelkasten en -vriezers zijn ontworpen voor uitstekende energie- en koelprestaties. 
Als gevolg daarvan kan het geluiden produceren die enigszins verschillen van uw 
oude apparaat.

Laagfrequent 
tikkend geluid

Dit is de klep die de koeling van elke ruimte regelt. Dit geluid duurt telkens 
maar een paar seconden.

Ventilatorluchtstroom Dit apparaat is uitgerust met ventilatoren met variabele draaisnelheid 
afhankelijk van de vraag. Tijdens koelperioden, bijvoorbeeld na veelvuldig 
openen van de deur, zorgen ventilatoren voor koudeluchtcirculatie in het 
apparaat waardoor een geluid wordt geproduceerd. Dit is volkomen normaal.

Krakende of 
knallende geluiden

Deze kunnen optreden wanneer de automatische ontdooifunctie in 
werking is.

Stromend water Dit geluid komt van de koelvloeistof in het systeem en klinkt  
als een kokend of pruttelend geluid.

Hoorbaar sissend 
geluid na het sluiten 
van de vriezerdeur

Dit geluid komt van het drukverschil tussen de warme lucht die in de 
koelkast is binnengedrongen en plotseling afkoelt, en de druk van 
de buitenlucht.

Zoemen Dit is de draaiende compressor en is heel normaal.

Geluiden van de 
ijsblokjesmaker

Werking van de motor (laag bromgeluid).

Stromend water wanneer de ijsblokjesmaker en/of het 
waterreservoir volloopt.

Openen en sluiten van waterklep (sissend geluid).

IJs dat loskomt van het bakje (gekraak).

IJs dat in de ijsbak valt (plofgeluid).

Andere geluiden Meubel niet stabiel of waterpas.

Rammelende flessen of potten op legplanken.

http://www.fisherpaykel.com
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Gelieve bij een probleem met uw apparaat eerst de volgende punten na te kijken alvorens 
contact op te nemen met uw lokale door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde 
servicetechnicus of het Customer Care Center. 

Productonderdelen en accessoires kunnen worden gekocht via de Fisher & Paykel Customer 
Care Center of online via fisherpaykel.com (deze service is alleen beschikbaar voor 
bepaalde markten). 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Het apparaat 
werkt niet

Geen spanning op 
het stopcontact.

Controleer of de stekker goed is aangesloten 
en de zekering ingeschakeld.

Controleer een ander apparaat op 
hetzelfde contact.

Controleer de hoofdzekering.

Lampje werkt niet Lampje functioneert niet. De verlichting kan niet door de gebruiker 
worden onderhouden. Neem contact op 
met uw door Fisher & Paykel opgeleide en 
ondersteunde servicetechnicus.

Het apparaat werkt niet. Controleer of het apparaat is ingeschakeld 
aan het stopcontact of aan de werkschakelaar.

Licht en display 
functioneren niet

Apparaat in SABBATH. Druk op 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 en houd ingedrukt om 

te ontgrendelen, scroll naar SABBATH 
en deactiveer.

Bewaarruimten 
te warm

Temperatuurinstelling 
niet juist.

Zie ‘Voedselmodi’.

Deur wordt vaak geopend. Doe de deur zo weinig mogelijk open om 
een stabiele temperatuur te bereiken.

Onlangs is een grote 
hoeveelheid voedsel 
toegevoegd.

Selecteer MAX COLD (max koud) om te helpen 
de temperatuur snel te laten dalen.

Voedsel bevriest 
in de koelkast

Temperatuur is 
te koud ingesteld.

Verhoog de temperatuur. Zie ‘De temperatuur 
aanpassen’ en ‘Voedselmodi’.

Voedsel ligt vlak 
voor luchtuitlaten.

Leg koudegevoelige levensmiddelen weg van 
de luchtuitlaten.

Onvertrouwde 
geluiden

Meubel niet stabiel 
of waterpas.

Zie de bij dit apparaat geleverde 
Installatiehandleiding.

Vriesruimte is aan 
het ontdooien.

Dit is normaal.

Geluiden van 
de ijsblokjesmaker

Normale werking van 
de ijsblokjesmaker.

Zie ‘Waarschuwingen en geluiden’.

Voedselmodus is 
niet beschikbaar

Niet alle voedselmodi zijn in 
alle ruimten beschikbaar.

Zie ‘Voorinstellingen van voedselmodi’ voor 
beschikbare combinaties van voedselmodi.

http://www.fisherpaykel.com
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Bij het openen van de 
deur van het apparaat 
klinken 4 snelle 
geluidssignalen 
en verschijnt er 
een code op het 
bedieningspaneel

Noteer de code op het 
bedieningspaneel en neem contact op 
met het Customer Care Center.

Water in de 
groentebakken

Condensatie ontstaat door 
vochtige omgevingen 
veroorzaakt door fruit 
en groenten.

Enige condensatie is gunstig voor het 
bewaren van fruit en groenten.

Wrijf het water eruit met een doek.

Condens/ijs in ruimte Deur vaak of 
langdurig geopend.

Open deur zo weinig mogelijk.

Deurafdichting is lek. Controleer en reinig de deurafdichting. 

Niet ongewoon tijdens periodes 
van hoge luchtvochtigheid.

Wrijf droog.

Deur sluit niet goed. Leg het voedsel in de ruimte zo dat 
de deur goed kan sluiten.

Deuren niet uitgelijnd. Bel een servicetechnicus.

Bak schuift niet 
gelijkmatig in en uit

De verpakking zit vast. Controleer of er geen etenswaren of 
verpakkingsmateriaal achter de lade / 
bak vastzit.

Deur sluit niet Een obstakel belet het 
sluiten van de deur.

Verplaats het obstakel.

Apparaat niet correct 
geïnstalleerd.

Raadpleeg de Installatiehandleiding die 
bij dit apparaat is geleverd om er zeker 
van te zijn dat uw apparaat correct 
is geïnstalleerd.

Vriezer gaat niet open De deur werd onlangs geopend. Wacht 30 seconden en 
probeer opnieuw.

Kleine of 
grote ijsblokjes

Waterleiding is geknikt/bekneld. Controleer of de externe waterleiding 
niet geknikt/bekneld is. Als de leiding 
niet geknikt/bekneld is, neem dan 
contact op met Customer Care om 
een technicus te regelen die de interne 
waterleiding kan controleren.

Verstopt waterfilter. Vervang het filter voordat u technici belt.

Diepvriesproducten 
zijn zacht of smelten

Verwijder de artikelen en leg ze in 
een andere vriezer of koelbox en bel 
onmiddellijk Customer Care.

Temperatuurinstelling niet juist. Pas de temperatuurinstelling aan. 
Zie ‘Voedselmodi’.
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Automatische 
ijsblokjesmaker 
werkt niet.

IJsblokjesmaker is niet 
ingeschakeld.

Schakel de ijsblokjesmaker in, zie 
‘Functies wijzigen’.

Watertoevoer afgesloten of 
niet aangesloten.

Sluit de watertoevoer aan.

Waterdruk te laag. Controleer waterdruk.

Waterleiding 
geknikt / geblokkeerd.

Controleer of waterleiding niet is 
geknikt / geblokkeerd.

Filter is verstopt. Waterfilter is mogelijk aan 
vervanging toe.

IJsblokjes samengeklonterd 
in de bak.

Verwijder de ijsbak, maak de blokjes los 
en verwijder het samengeklonterde ijs. 
Plaats de ijsbak terug.

Vriesruimte werkt niet. Neem contact op met het 
Customer Care Center.

IJsblokjes smaken 
bedorven

Geopende verpakkingen kunnen 
geur / smaak doorgeven.

Gooi de ijsblokjes weg en maak de 
ijsbak schoon. Zie ‘Reiniging van 
de binnenkant’.

Wikkel sterk ruikend voedsel in of 
bedek het.

Slechte smaak van toevoerwater. Vervang het filterpatroon. Onderdelen 
en accessoires van het apparaat zijn 
verkrijgbaar via ons Customer Care 
Center.

IJsblokjes bevriezen 
traag.

Mogelijk was de deur niet 
goed gesloten.

Sluit de deur.

Temperatuur van vriesruimte is 
te hoog ingesteld.

Zet op een lagere temperatuur. Zie ‘De 
temperatuur aanpassen’.

Nat ijs / ijs klontert Filter is verstopt. Vervang het filterpatroon.

Deur van vriesruimte 
langdurig geopend.

Tik licht op het ijs met de schep om de 
blokjes los te maken of maak -- in geval 
van grote klonters -- de ijsbak leeg en 
maak nieuw ijs.Hoge omgevingstemperatuur.

De ijsbak is langdurig uit de 
vriesruimte geweest.

Het ijs blijft na verloop van tijd 
aan elkaar plakken.

IJs is verkleurd Waterfilter is niet doorgespoeld. Raadpleeg de bij uw apparaat geleverde 
installatiehandleiding voor details over 
het spoelen van uw waterfilter.
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EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE  
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

EU Dit apparaat is gemerkt overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende 
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door voor de correcte 
afvoer van dit product te zorgen, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en 
de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product 
zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het typeplaatje of op de documenten die bij het apparaat worden 
geleverd, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het 
moet worden afgegeven bij het betreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur. Verwijdering van het apparaat moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking en zonder 
het koelmiddelcircuit te beschadigen.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product 
contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of 
uw Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.
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FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding
Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot 
uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk 
online op https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/
warranty-information

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) 
omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel 
gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding
Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen 
tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie 
uw aparte garantie en onderhoudshandleiding of kijk online op  
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/ 
warranty-information

NZ

AU

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model

Serienr.

Aankoopdatum

Koper

Dealer

Gemeente

Stad

Land

https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
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FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) 
omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel 
gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat

Neem voor reserveonderdelen contact op met het Fisher & Paykel Customer Care Center. 
Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-koelkasten gedurende 
minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

CUSTOMER CARE (KLANTENSERVICE)

Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp
Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of:

1 Uw apparaat correct is geïnstalleerd.
2 U vertrouwd bent met de normale werking ervan.
3 U hebt gelezen ‘Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp’, ‘Storingen’ 

en ‘Oplossen van problemen’.

Als u na controle van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig hebt, wend u dan 
tot de dichtstbijzijnde, door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus, 
Customer Care of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com.

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding
Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot 
uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk 
online op https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/
warranty-information

UK

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding
Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot 
uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk 
online op https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/
warranty-information

IE

Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding
Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot 
uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, of kijk 
online op https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/
warranty-information

EU

http://www.fisherpaykel.com
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FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

In UK als u hulp nodig hebt
Bel het Fisher & Paykel Customer Care Center en spreek met een van onze 
Customer Care Consultants.

Gratis nummer: 08000 886 605 
Website: fisherpaykel.com

Postadres:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Turing House, Ortensia Drive,  
Milton Keynes MK17 8LX

In Ierland als u hulp nodig hebt
Bel het Fisher & Paykel Customer Care Center en spreek met een van onze 
Customer Care Consultants.

Gratis nummer: 1800 625174 of 01 807 7960 
Website: fisherpaykel.com

Postadres:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

Als u service nodig hebt

Fisher & Paykel beschikt over een netwerk van door Fisher & Paykel opgeleide en 
ondersteunde servicetechnici die alle onderhoudswerkzaamheden aan uw apparaat 
kunnen uitvoeren. Ons Customer Care Center kan u een door Fisher & Paykel opgeleide en 
ondersteunde servicetechnicus bij u in de buurt aanbevelen. Ofwel kunt u een afspraak maken 
online op fisherpaykel.com/uk/help-and-support of fisherpaykel.com/ie/help-and-support

 
Als u ons belt, schrijft of contact opneemt via onze website, gelieve te vermelden:  
uw naam en adres, modelnummer, serienummer, datum van aankoop en een volledige 
beschrijving van het probleem. Deze informatie is nodig om beter op uw verzoek om 
bijstand te kunnen reageren.

Details van het apparaat zijn te vinden in het meubel rechtsonder.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model

Serienr.

Aankoopdatum

Koper

Dealer

Gemeente

Stad

Land

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support
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© Fisher & Paykel Appliances 2022. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten 
verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. 

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke 
producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons 
beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties 

te allen tijde worden gewijzigd. 

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in 
uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

http://www.fisherpaykel.com

	GEBRUIKERSHANDLEIDING
	Veiligheid en waarschuwingen
	Voordat u begint
	Bedieningspaneel
	Voedselmodi
	Functies
	Instellingen
	Wifiverbinding
	De temperatuur aanpassen
	Voorinstellingen van voedselmodi 
	Functies wijzigen
	Instellingen wijzigen
	Waterdispenser
	IJsblokjesmaker
	Bewaarfuncties
	Verzorging en reiniging
	Voedselveiligheid
	Waarschuwingen en geluiden
	Oplossen van problemen
	Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
	Fabrieksgarantie en onderhoudshandleiding


