
Inleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van een Fisher & Paykel ActiveSmart™ koelkast. Deze snelstartgids is een hulpmiddel bij de installatie en het gebruik van 
uw koelkast. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de meegeleverde gebruiksaanwijzing of op www.fisherpaykel.eu.

Belangrijke veiligheidsvoorzorgen
Alle modellen

WAARSCHUWING! – Neem bij het gebruik van uw koelkast de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen 
in acht:

 ■ Lees alle instructies alvorens de koelkast te gebruiken. 

Gevaar
 ■ Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 8) met beperkte 

fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht 
staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

 ■ Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 ■ Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het toestel spelen.
 ■ Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast wegwerpt:

– Verwijder de deuren
– Laat de legplanken zitten zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

 ■ De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het product en het meubel moeten bij 
het installeren van het toestel worden nageleefd.

 ■ Houd de ventilatieopeningen in de inbouwnis of de inbouwstructuur vrij.
 ■ Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die 

welke door de fabrikant worden aanbevolen.
 ■ Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
 ■ Zie de stabiliteitsbeugel en meegeleverde folder om gevaar door instabiliteit van het toestel te vermijden.

R600a
Deze koelkast bevat mogelijk het brandbare koelmiddel isobutaan. 

Elektriciteit
 ■ Dit toestel moet zorgvuldig overeenkomstig de installatievoorschriften worden geïnstalleerd voordat het in 

gebruik wordt genomen.
 ■ Trek de stekker van uw koelkast nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
 ■ Neem altijd de stekker stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
 ■ Sluit geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact als uw koelkast aan of gebruik geen verlengsnoeren 

of dubbeladapters.
 ■ Uitgerafelde of beschadigde elektrische snoeren moeten altijd onmiddellijk worden gerepareerd of 

vervangen. Gebruik geen snoer dat barsten of tekenen van slijtage vertoont, noch over de hele lengte noch 
aan een van de uiteinden.

 ■  Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door uw Fisher & Paykel Erkend 
Servicecentrum Toestellen omdat daarvoor speciaal gereedschap moet worden gebruikt.

 ■ Wanneer het toestel van de muur wordt verwijderd, mag het niet over het netsnoer rollen of dit beschadigen.
 ■ Trek de stekker van uw koelkast uit het stopcontact alvorens de lamp af te vegen of te vervangen.
 ■ Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarvakken voor voedingsmiddelen van de koelkast, tenzij van 

het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

ActiveSmart™ koelkasten
Snelstartgids

Ice & Water en Non-Ice & Water-modellen 
E372B, E402B, E406B, E522B, RF522W, RF522A & RF540A/RF610A NL

Voedingsmiddelen en dranken bewaren
 ■ Sla GEEN explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit toestel op.
 ■ Bewaar nooit vluchtige of brandbare stoffen in uw koelkast wegens het explosiegevaar.
 ■ Vries geen koolzuurhoudende dranken of vloeistoffen in glazen verpakkingen in. Vloeistoffen zetten uit 

tijdens het bevriezen, waardoor de verpakking kan exploderen.
 ■ Verbruik voedingsmiddelen niet wanneer ze te koud zijn. Voedingsmiddelen die uit het vriesvak komen 

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

Reinigen
 ■ Uw koelkast dient regelmatig aan de binnen- en de buitenkant te worden gereinigd. Gebruik daarvoor 

alleen een oplossing van een vloeibaar afwasmiddel in warm water. Gebruik geen andere producten 
omdat die oplosmiddelen kunnen bevatten waardoor kunststof onderdelen van uw koelkast kunnen 
barsten.

Alleen Ice & Water-modellen
 ■ NIET gebruiken met water dat microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit zonder adequate 

ontsmetting voor of voorbij het systeem.
 ■ WAARSCHUWING – alleen aansluiten op drinkwaterleiding.
 ■ NIET installeren op leidingdruk boven 8,27 bar of onder 1,50 bar.
 ■ NIET gebruiken op warmwaterleiding. Aanbevolen watertemperatuur is minder dan 38°C.
 ■ GEEN stuk slang korter snijden dan 200 mm.
 ■ NIET installeren in de nabijheid van elektrische draden of waterbuizen die in de weg zullen liggen bij 

boorwerkzaamheden voor het plaatsen van het filtersysteem.
 ■ Het filter zo monteren dat er NIET tegen gestoten kan worden door andere voorwerpen, zoals 

vuilnisbakken enz.
 ■ Het filter of de waterslangen NIET in direct zonlicht monteren omdat kunststof onderdelen door langdurige 

blootstelling aan licht kunnen verweken.
 ■ NIET installeren op een plaats die niet vorstvrij is om beschadiging van het filterhuis te voorkomen.
 ■ Het filter NIET vastschroeven aan de koelkast.
 ■ Het filter of de waterslangen NIET in ruimten met hoge temperatuur zoals in een plafondholte installeren.
 ■ Verontreiniging van buizen tijdens de installatie VERMIJDEN.
 ■ GEEN koperen slangen gebruiken. De meegeleverde kunststof slangen moeten altijd worden gebruikt.
 ■ Laat NIET langer dan 2 minuten lang continu water stromen.

1   InstallatIevoorschrIften
1a Stroom

 ■ Het toestel moet zodanig worden geïnstalleerd dat de stekker 
bereikbaar is.

 ■ Om te voorkomen dat uw toestel onbedoeld wordt uitgeschakeld, dient 
u het op een eigen stopcontact aan te sluiten. 

 ■ Lees voor de spanningsvereisten de gegevens op het identificatieplaatje 
vooraan in de rechterbenedenhoek van de koelkast terwijl de deur 
openstaat.

 ■ Dit toestel moet zorgvuldig geaard worden.
 ■ Als uw koelkast om een of andere reden wordt uitgeschakeld, dient u 10 

minuten te wachten alvorens ze weer in te schakelen. 

1b Locatie
 ■ Uw koelkast staat best niet in direct zonlicht of naast een warmtebron 

als een kookplaat, een oven of een vaatwasser.
 ■ Als uw product een Ice & Water-model is, moet een waterleiding 

voorhanden zijn om op de koelkast te worden aangesloten. Zie paneel 4 
voor installatievoorschriften.

1c Ventilatie en installatie
Let erop bij het installeren van uw koelkast dat er voldoende 
ventilatieruimte rond het meubel is. De volgende afmetingen zijn de 
minimumafstanden voor ventilatie:

Aan weerszijden = 20 mm  Achteraan = 30 mm  Vooraan = 50 mm

 ■ Laat voldoende ruimte om de deur van de koelkast en de vriesruimte 
gemakkelijk te kunnen openen.

 ■ In de tabel en de schema's van de installatievoorschriften in de 
gebruiksaanwijzing zijn alle nodige meubelafmetingen in detail 
aangegeven.

1d Ice & Water-installatie 

Belangrijk!
 ■ Het reduceerventiel moet altijd vóór het filter worden gemonteerd. 

Dit ventiel zorgt ervoor dat het water vanuit het watersysteem van 
de koelkast niet terugstroomt in het waterleidingnet. Indien het 
reduceerventiel niet op de aansluitleiding is gemonteerd, bestaat de 
mogelijkheid dat de functies van uw koelkast met waterdispenser en 
ijsblokjesmaker in sommige omstandigheden niet goed werken.



 ■ De wateraansluiting dient door een erkende loodgieter of een erkende 
servicemonteur van Fisher & Paykel te worden gemonteerd.  De 
voorschriften zijn alleen bedoeld voor de professionele installateur, volg 
deze op ten behoeve van een goede werking van uw toestel.

 ■ De meegeleverde slangen dienen te worden gebruikt. Oude slangen 
mogen niet worden gebruikt.
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Fig.1 Aansluiting op watertoevoer

1 Controleer of de stekker van de koelkast is uitgetrokken.
2 Zoek de scheidingskraan voor wateraansluiting – alleen toevoer 

van koud water (vaatwasser of mengkranen van wasbak). T-stuk en 
kraanaansluiting zijn niet meegeleverd.

3 Sluit de blauwe slang van 200 mm aan op de uitlaat van het 
reduceerventiel (blauwe kraag) en de inlaataansluiting van het 
waterfilterpatroon zoals afgebeeld in Schema 1 Punt 1. Trek voorzichtig 
aan beide uiteinden om te zien of de slang vastzit.

4 Sluit de witte slang Ø 6 mm aan op de uitlaat van het waterfilterpatroon 
zoals afgebeeld in Schema 1 Punt 2. Trek er voorzichtig aan om te zien of 
de slang vastzit.

5 Meet de vereiste slanglengte van het reduceerventiel tot aan het 
wateraansluitpunt (niet minder dan 250 mm).

6 Snijd de slang op lengte en zorg dat de uiteinden recht en schoon zijn.
7 Sluit de slang aan op de kraanaansluiting en de basiskant van het 

reduceerventiel (witte kraag) en dan op de kraan zoals afgebeeld 
in Schema 1 Punt 3. Let wel dat de meegeleverde kraanaansluiting 
geschikt zou moeten zijn voor de meeste installaties.

8 Sluit één slangklem aan op elke zijde van het waterfilterpatroon tussen 
het patroon en de sluitkraag.

9 Om het waterfilter te spoelen en te controleren op lekkage richt u het 
uiteinde van de slang in een emmer, draait u de scheidingskraan weer 
open en laat u minstens 10 liter water door het filter stromen.

10 Zoek de gewenste positie voor het waterfilter en let daarbij op de 
volgende punten:

 ■ Monteer het waterfilter verticaal (waterfilterkop naar boven). 
 ■ Zorg dat het filter op een goede plaats staat zodat u er om de 6 

maanden bij kunt om het te vervangen. 
 ■ Een minimale afstand van 64 mm van de onderkant van het 

filterpatroon is nodig om dit te kunnen verwijderen.
 ■ Het waterfilter niet aan de koelkast vastschroeven.

11 Bevestig tweezijdig schuim achteraan op de waterfilterkop en bevestig 
het filter in de gewenste positie.

12 Leg de slang Ø 6 mm naar de achterkant van de koelkast zodanig dat 
ze lang genoeg is om de koelkast van haar plaats te kunnen halen voor 
service.

13 Sluit de slang aan op de elektromagnetische waterklep rechts van de 
compressorruimte van het toestel. Let op voor hete buizen.

14 Trek voorzichtig aan de slang om te zien of ze vastzit.
15 Wanneer de installatie voltooid is, moet ze eruitzien zoals in Schema 1.
16 Draai de scheidingskraan open en controleer of alle aanslutingen droog 

en lekvrij zijn.
17 Rol de waterslang op achter de koelkast. Duw uw koelkast op haar 

plaats en ga daarbij voorzichtig te werk om de waterleiding naar de 
elektromagnetische waterklep niet te knikken of plat te drukken.

18 Bij de eerste waterafname van de dispenser moet u even wachten terwijl 
de watertank volloopt. 

19 Laat nogmaals 3 liter water door de installatie stromen om zeker te zijn 
dat de tank goed is doorgespoeld.

20 Nu kunt u genieten van uw dispenser met gekoeld water en ijsblokjes 
uit uw ActiveSmart™ koelkast.

1e Stabiliteit
 ■ De vier hoeken van de koelkast moeten stevig op de vloer steunen 

zodat de kast niet kan bewegen.
 ■ Bij plaatsing van het toestel op een zachte of oneffen of niet-horizontale 

vloer kan de kast kromtrekken, wat kan resulteren in slechte afdichting 
van de deuren. 

 ■ Zorg ervoor dat, alvorens uw koelkast op haar plaats te zetten, de 
regelvoetjes vooraan volledig ingetrokken zijn door ze rechtsom (in 
tegenwijzerzin) te draaien.

 ■ Zet uw koelkast op de juiste plaats. Draai de regelvoetjes vooraan 
linksom (in wijzerzin) om ze lager uit het toestel te laten komen. Zet zo 
de voorkant van het toestel hoger totdat dit stabiel staat en de deuren 
vanuit open stand vanzelf sluiten.

 ■ De regelvoet aan de scharnierzijde moet het meeste gewicht van de 
kast dragen en de kast moet stabiel staan, d.w.z. mag niet schommelen 
of waggelen.

1f Waterpas zetten van de koelkastdeuren (Alleen "French 
door"-modellen)

 ■ Bij oneffen oppervlakken kunnen de voorste voeten worden gebruikt 
om de 2 deuren uit te lijnen.

 ■ Staat de linkerdeur te laag, draai de linkervoet dan uit om de kast te 
heffen totdat de bovenranden van de twee deuren uitgelijnd zijn. Indien 
de rechterdeur te laag staat, moet de rechtervoet op dezelfde manier 
worden afgesteld. 

1g Alvorens voedingsmiddelen in het koel- of vriesvak te 
leggen

 ■ Verwijder alle verpakking van de koelkast, maak de binnenkant van 
het toestel schoon, en laat de koelkast dan gedurende 2-3 uur leeg 
functioneren alvorens er voedingsmiddelen in te leggen.

Energie-efficiëntie
Gebruik uw toestel zo energie-efficiënt mogelijk:

 ■ Dek uw toestel niet af met materiaal dat de luchtcirculatie rond de 
zijkanten van de kast tegenhoudt.

 ■ Laat voldoende afstand tegenover de luchtopeningen in de kast zodat 
de koude lucht zich maximaal kan verspreiden.

 ■ Laat warme voedingsmiddelen afkoelen alvorens ze in de koelkast te 
leggen.

 ■ De vakken mogen niet overvol zitten.
 ■ Laat de deur zo kort mogelijk openstaan.
 ■ Stel een temperatuur in die niet te koud is.
 ■ Controleer uw deurafdichtingen op lekken.

2  GeBrUIK van het Interne  
  BeDIenInGsPaneel

Alle modellen zijn uitgerust met een intern display bestaande uit 
verschillende LED-indicaties en capacitieve aanraaktoetsen. Hieronder 
zijn drie versies van het interne display afgebeeld.

Intern bedieningspaneel

Fig.2 Intern 
bedieningspaneel voor 
Tasman-modellen

Fig.3 Intern 
bedieningspaneel voor 
Designer- en Elegance-
modellen

Fig.4 Intern 
bedieningspaneel voor 
Ice & Water-modellen

2a Temperatuurinstelling
Wanneer de koelkast voor het eerst wordt ingeschakeld, koelt het 
krachtige koelsysteem zowel de koelkast als de vriesruimte tot op de 
ingestelde temperaturen. Dit duurt tussen 2 – 3 uur.

Fig.5 Interne bedieningselementen voor 
temperatuurregeling

Instellen van de temperaturen van koel- en vriesruimten:
1 De LED van de koelruimte brandt automatisch. De temperatuur wordt 

weergeven door een reeks LED's.
2 Gebruik de  of  om de temperatuur van de koelruimte in te stellen.
3 Om de temperatuur van de vriesruimte in te stellen drukt u één keer op 

de  toets zodat de LED van de vriesruimte brandt.  
4 Gebruik de  of  om de temperatuur van de vriesruimte in te stellen.

2b  Alarm Mute (geluidssignaal uitschakelen)
Met deze functie kan het open-deuralarm gedurende 20 minuten 
worden uitgeschakeld wanneer de deur langer dan normaal moet 
openstaan, bv. bij het reinigen.

Om deze functie te activeren drukt u op de  toets van het interne 
bedieningspaneel. Het Alarm Mute-lampje gaat branden wanneer de 
functie wordt geactiveerd.

2c Speciale functies
 Fast Freeze (snel invriezen) (alleen Designer- en Ice & Water-

modellen)

FAST FREEZE verhoogt de invriessnelheid door de vriesruimte gedurende 
12 uur op haar koudste temperatuur te brengen, om tevens de versheid, 
textuur en smaak tijdens het invriesproces beter te behouden.

 ■ Om deze functie te activeren drukt u op de  toets van het interne 
bedieningspaneel. Het FAST FREEZE lampje gaat branden wanneer de 
functie wordt geactiveerd. 

 Bottle Chill (flessenkoeling) (alleen Designer- en Ice & Water-
modellen)

Met deze functie kunt u dranken sneller in de vriesruimte koelen zonder 
zich zorgen te maken dat u ze zou vergeten. De timer is ingesteld op 15 
minuten maar de benodigde tijd voor het koelen is afhankelijk van de 
grootte van uw drank. Indien uw drank na 15 minuten nog niet koud 
genoeg is, plaatst u hem gewoon terug in de vriesruimte en reset u de 
BOTTLE CHILL-functie.

 ■ Om deze functie te activeren drukt u op de  toets van het interne 
bedieningspaneel. Het BOTTLE CHILL-lampje gaat branden wanneer 
de functie wordt geactiveerd. De  icoon gaat branden op het externe 
display (alleen Ice & Water-modellen).

 ■ Na het verstrijken van de 15 minuten wordt een geluidssignaal geactiveerd. 
 ■ Bij Non-Ice & Water-modellen: open de deur van het vershoudvak 

en druk op de  toets van het interne bedieningspaneel om het 
geluidssignaal uit te schakelen.

 ■ Bij Ice & Water-modellen: de  icoon op het externe display gaat 
knipperen. Druk op de  toets van het externe display om het 
geluidssignaal uit te schakelen.

 ■ Vergeet niet uw drank uit de vriesruimte te halen.

2d IJsblokjesmaker
IJsblokjesmaker - eerste gebruik

Fig.6 Interne bedieningselementen 
voor het maken van ijsblokjes

 ■ Wanneer u uw koelkast na installatie voor het eerst inschakelt, is de 
ijsblokjesmaker uitgeschakeld. De LED boven de ICE ON/OFF-icoon is 
gedoofd.  

 ■ Druk op de  toets om uw ijsblokjesmaker in te schakelen. De LED boven 
de ICE ON/OFF-icoon brandt wanneer de ijsblokjesmaker is ingeschakeld.

 ■ Druk op  ,  en  samen en houd ze gedurende 4 seconden 
ingedrukt en sluit dan de deur(en). Het ijsbakje wordt omgekeerd. Doe 
hem nogmaals omkeren. Het ijsbakje wordt omgekeerd en het water 
komt in de ijslade terecht. Giet het water uit de lade en plaats deze terug.

 ■ Als de lade vol zit met ijs, of verkeerd in het toestel is geschoven, kan 
de ijsblokjesmaker niet functioneren. Indien alle laden zijn verwijderd, 
werkt de ijsblokjesmaker niet.

 ■ Werp de ijsblokjes die in de eerste 24 bedrijfsuren zijn gemaakt weg. 
 ■ Het is best de ijsblokjesmaker uit te schakelen indien:

– De watertoevoer voor langere tijd is uitgeschakeld,
– De ijsblokjeslade voor een bepaalde tijd moet worden verwijderd,
– U met vakantie gaat.

3  GeBrUIK van het eXterne  
  DIsPlaY & DIsPenser

Ice & Water-modellen zijn uitgerust met een extern display en 
waterdispenser.

Fig.7 Extern display en dispenser voor Ice & Water-modellen

3a Extern display
Er is één toets met LED-indicatie en twee LED-iconen bovenaan het display.

Dispenservergrendelingstoets en LED

Vergrendelt/ontgrendelt de waterdispenser. De LED brandt 
wanneer de waterdispenser is vergrendeld.

Indicatie flessenkoeling

Geeft aan wanneer BOTTLE CHILL is ingeschakeld en knippert 
wanneer drank klaar is.

Indicatie filtervervanging

Geeft aan wanneer het waterfilter moet worden vervangen.

3b Waterdispenser
Waterdispenser - eerste gebruik

 ■ Houd de dispenserplaat na het installeren ongeveer één minuut ingedrukt 
totdat water uit het toestel komt. Zo kan de tank volledig vollopen.

 ■ Nadat de tank is gevuld, schenkt u 3 liter water en werpt dit weg, om de 
tank goed door te spoelen.

 ■ Let wel dat na de installatie in de eerstvolgende dagen enkele druppels 
uit de dispenser te voorschijn kunnen komen samen met de resterende 
opgesloten lucht.

4  naDere InforMatIe
Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp...

Ga na wat u zelf kunt doen. Zie de installatievoorschriften, uw 
gebruiksaanwijzing – in het bijzonder het hoofdstuk "Oplossen van 
problemen" en controleer of: 

1 Uw product correct is geïnstalleerd.
2 U vertrouwd bent met de normale werking ervan.

Indien u na het controleren van deze punten nog hulp of onderdelen 
nodig hebt, zie dan www.fisherpaykel.eu voor regionale servicecentra.
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