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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

1. Waarschuwing- laat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de inbouw 
constructie vrij. 

2. Waarschuwing – gebruik geen elektrische apparaten of andere methoden, anders dan die 
door de fabrikant aanbevolen,  om het ontdooien te bespoedigen. 

3. Waarschuwing – beschadig het koelsysteem niet. 
4. Waarschuwing – gebruik geen elektrische apparaten in het gedeelte van de koelkast waar het 

voedsel bewaard wordt, tenzij deze worden aanbevolen door de fabrikant. 
5. Het apparaat dient te worden uitgezet na gebruik en voordat er onderhoud aan het apparaat 

dient te worden uitgevoerd. 
6. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een 

lichamelijke of mentale beperking of door personen die geen ervaring hebben met de 
bediening van het apparaat onder voorwaarde dat zij worden begeleid door iemand die 
toezicht houdt en zich bewust is van een veilig gebruik en de eventuele gevaren. Reiniging en 
onderhoud van het apparaat dient niet te worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. 

7. Indien de elektriciteitsdraad is beschadigd,dient deze te worden vervangen door de 
fabrikant, de leverancier of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. 

8. Verwijder het apparaat volgens de wettelijke regelgeving (raadpleeg uw lokale milieupark) 
daar er gebruik wordt gemaakt van gas en koelvloeistof. Voordat u het apparaat verwijdert, 
haalt u de deur eraf om te voorkomen dat kinderen zich opsluiten.  

9. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of ander gelijksoortige toepassing: 

 Keukens in winkels, kantoren en andere werkplekken; 

 Boerderijen en door gasten van hotels, motels en andere soorten accommodaties; 

 Bed & Breakfast accommodaties; 

 Voor catering en andere niet commerciële toepassingen. 
10. Bewaar geen explosieve stoffen zoals een aerosol met een ontvlambaar drijfgas in dit 

apparaat. 
 
 

HET IS GEVAARLIJK ONDERHOUD OF REPARATIES UIT TE VOEREN WAARDOOR DE 
BEHUIZING DIENT TE WORDEN OPENGEMAAKT, INDIEN DIT NIET WORDT 
GEDAAN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 

 

OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN DIENT U REPARATIES NIET ZELF 
UIT TE VOEREN 
 
 
 

INSTALLATIE 
 
Plaatsen van het apparaat 
 
Bij het kiezen van een locatie om uw apparaat te plaatsen dient de ondergrond vlak en stevig te zijn 
en de ruimte goed geventileerd. Vermijd een locatie in de buurt van een hittebron, zoals een fornuis, 
boiler of radiator. Vermijd tevens direct zonlicht, hierdoor kan het energieverbruik omhoog gaan. 
Een extreem lage omgevingstemperatuur kan de prestatie van het apparaat beïnvloeden. Dit 
apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in een garage. Bedek het apparaat niet met een 
doek of iets dergelijks.
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Bij het installeren dient u rekening te houden dat u aan beide zijden 40 cm vrij houdt, aan de 
achterzijde 15cm en aan de bovenzijde 20 cm. Hierdoor is het mogelijk dat er frisse lucht kan blijven 
circuleren rondom het apparaat voor een efficiënte koeling. De deur kan worden geopend aan de 
linker- of rechterkant, afhankelijk van de plaatsing van het apparaat. Let op dat er voldoende ruimte 
is om de deur volledig te openen. 
 
Omdraaien van de deurscharnieren 
 
Benodigd gereedschap: Kruiskop schroevendraaier / Platte schroevendraaier / Steeksleutel 
 

 Wij adviseren u de deurscharnieren alleen door een gekwalificeerd persoon te laten 
omdraaien. U kunt dit alleen zelf doen indien u ervan overtuigd bent de aanpassing te 
kunnen uitvoeren. 

 Let op dat de stekker uit het stopcontact en het apparaat leeg is. 
 Draai de pootjes van het apparaat zo hoog mogelijk. 
 Om de deur te verwijderen dient u het apparaat naar achteren te kantelen. Plaats het 

apparaat op een stevige ondergrond zodat deze tijdens het kantelen niet kan wegglijden. 
 Alle verwijderde onderdelen dient u te bewaren om de deur daarna weer vast te kunnen 

zetten. 
 Leg het apparaat niet plat, dit kan het koelsysteem beschadigen. 
 Wij adviseren u deze aanpassingen met twee personen uit te voeren. 

 
 
 
 

1. Verwijder het kunststof kapje van de bovenscharnier van de 
deur. 

 

 

 

 

2. Schroef de drie schroeven los van de onderste beugel. 
Verwijder het pootje van de tegenovergestelde kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leg alle losse onderdelen apart. 
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4. Schuif de deur ongeveer 15cm. naar beneden zodat 
de deur van de pin los komt en haal hem weg. 

 
 
 
 

5. Verwijder de twee schroeven van de bovenste beugel 
en verplaats deze naar de andere kant. U dient eerst het  
kunststof kapje van de andere kant te verwijderen. 

 
 
 
 

6. Schuif de deur terug in de pin aan de bovenkant, let op 
 dat u de deur met de goede kant naar boven houdt. Schroef de  
onderste scharnier aan de goede kant vast. Plaats het  
pootje aan de andere kant. Plaats het kunststof kapje terug  
op het scharnier. 

 
  

7. Controleer of de deur horizontaal  en verticaal waterpas 
staat en dat de rubbers aan alle kanten goed aansluiten,  
voordat u de onderste scharnier stevig vastdraait. Verstel  
de positie van de pootjes. 

 
 
 
 
Aanbevolen ruimte voor de deur 
 
De deur van het apparaat dient voldoende ruimte te hebben om te 
openen. 
Breedte x Diepte 900mm x 800mm 
 

 

 

 

Waterpas zetten van het apparaat 
 
U kunt het apparaat waterpas zetten door het aanpassen van de 
verstelbare pootjes onder het apparaat. Indien het apparaat niet waterpas 
staat zullen de rubbers en magnetische afdichtingen niet goed aansluiten.   
 

W

D
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Reinigen voor gebruik 
 
Veeg de binnenkant van het apparaat schoon met een lichte sodaoplossing. Spoel daarna af met een 
uitgeknepen spons of doek in warm water.  Was de groenten lade en platen met een warm sopje en 
droog daarna helemaal af voordat u deze in het apparaat terug plaatst. Reinig de buitenkant met een 
vochtige doek. Indien u meer informatie wilt, kijkt u dan bij het hoofdstukje Reinigen. 
 
Voordat u het apparaat gaat gebruiken 
 
Voordat u voedsel in het apparaat gaat bewaren, zet u hem aan en wacht u 24 uur om zeker te zijn 
dat het apparaat goed functioneert en de juiste temperatuur bereikt heeft. Overlaad het apparaat 
niet. 
 

 Voordat u de stekker in het stopcontact doet 
Controleer of het stopcontact overeenkomt met de bijgeleverde stekker. 

 Voordat u het apparaat aan zet 
Zet het apparaat pas twee uur nadat u deze heeft verplaatst aan. De koelvloeistof heeft tijd 
nodig om tot “rust” te komen. 

 
 
Accessoires in het apparaat  
 
Verschillende glazen en kunststof opbergplanken worden meegeleverd met dit apparaat, afhankelijk 
van het model. 
U dient altijd één van de glazen platen in het onderste gedeelte van het apparaat te schuiven, boven 
de groenten lade, en deze niet te verplaatsen. Om dit te doen dient u de plaat naar voren te schuiven 
totdat deze naar boven en beneden kan bewegen, daarna haalt u het eruit. 
Doe hetzelfde op de tegenovergestelde manier om de plaat weer terug te plaatsen. 
 
Om efficiënt met uw ruimte om te gaan of om meer ruimte te creëren kunt u altijd één of meerdere 
platen uit het apparaat halen, afhankelijk van uw wensen. 
 
 
Opmerking: Dit apparaat  
is geschikt voor de klimaatcategorie N/ST (subtropisch). De kamertemperatuur mag niet buiten de 
+16C˚ en +38C˚ liggen. Indien de kamertemperatuur onder de +16C˚ valt, draait de compressor niet 
meer regelmatig en de temperatuur in het apparaat wordt hoger. Hierdoor zal de compressor te 
zwaar belast worden, dit kan de prestatie van het apparaat negatief beïnvloeden. 
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OMSCHRIJVING  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik 
 
Regelen van de temperatuur 
 

 De temperatuurknop zit aan de rechter binnen zijde van de koelkast. 
“Off”: Het apparaat staat uit 
“Min”: De minst koude stand 
“Med”: Normale koude stand (geschikt in de meeste gevallen)  
“Max”: De koudste stand 

 Gedurende een hoge buitentemperatuur, bijvoorbeeld op zeer warme zomerdagen, kan het 
voorkomen dat u de koelkast op de meest koude stand moet zetten (stand “Max”). Hierdoor 
draait de compressor constant om de laagste temperatuur te bereiken. 

 Bij het eerste gebruik zet u de stand op “Med”. U dient even de tijd te nemen om de koelkast 
op temperatuur te laten komen voordat u voedsel erin doet. Wij raden u aan hiermee 24 te 
wachten. De thermostaat regelt de temperatuur. Indien de thermostaat op “Off” staat, zal de 
koelkast niet werken. 

 
Geluid uit het apparaat 
 
U kunt wat vreemde geluiden uit het apparaat horen komen. De meeste zijn heel normaal, maar u 
moet wel opletten! 
Deze geluiden worden veroorzaakt door de koelvloeistof die door het koelsysteem loopt. Het geluid 
is meer hoorbaar sinds de komst van CFK vrije gassen. Dit is geen storing en zal de werking van uw 
koelkast niet beïnvloeden. Dit is de compressor die werkt, als deze de koelvloeistof door het 
koelsysteem pompt. 

Thermostaat 

Deurvak 

Koelvak 

Lekbak 

Glasplaat 

Verstelbare pootjes 
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Tips om het voedsel in de koelkast te bewaren 
 

 Bereid vlees/vis dient altijd bewaard te worden op de plank boven rauwe vlees/visproducten 
om bacteriële besmetting te voorkomen. Bewaar rauw vlees/vis altijd in een aparte 
container die groot genoeg is om de sappen op te vangen en die goed afsluit. Plaats deze 
container op de laagste plank in de koelkast. 

 Laat ruimte vrij rondom uw producten, zodat de koele lucht rondom het product kan 
circuleren. Let op dat alle delen van het voedsel goed gekoeld kunnen worden. 

 Verpak het voedsel altijd apart, om geurverlies en uitdroging te voorkomen. Fruit en groente 
hoeven niet te worden verpakt. 

 Laat bereid voedsel altijd eerst buiten de koelkast goed afkoelen. Hierdoor blijft het apparaat 
op de juiste temperatuur. 

 Om te voorkomen dat er koude lucht uit het apparaat ontsnapt, opent u de koelkast zo 
weinig mogelijk. Open deze alleen om voedsel erin of eruit te halen. 

 
REINIGING 
 Ontdooien  
 
IJs kan zich vormen aan de binnenkant van het apparaat, dit zal automatisch ontdooien door het 
werken van de compressor. Het dooiwater zal wegvloeien door het afvoergaatje en de lekbak boven 
de compressor waar het zal verdampen. 
Controleer regelmatig of het afvoergaatje niet verstopt is, zodat het water weg kan lopen. 
 
Reinigen van de binnen- en buitenkant van het apparaat  
 

 Verwijder alle planken en groenten lade. Om de groenten lade te verwijderen dient u eerst 
de glasplaat erboven weg te halen. 

 Veeg de binnenkant van het apparaat schoon met een lichte sodaoplossing en spoel daarna 
af met een uitgewrongen spons of doek in wat warm water. Droog hierna de binnenkant 
helemaal droog voordat u alle losse onderdelen weer terugplaatst. 

 Gebruik een vochtige doek voor de buitenkant en veeg af met een standaard meubel 
glansmiddel. Voordat u dit doet sluit u de deur om te voorkomen dat er glansmiddel op de 
magnetische sluiting van de deur of in het apparaat terecht komt. 

 Het rooster van de condensor aan de achterkant van het apparaat en bijbehorende 
componenten kunt u reinigen met een stofzuiger met een borstelopzetstuk. 

 
Schoonmaaktips  
 
Het kan voorkomen dat er zich condens vormt op de buitenkant van het apparaat. Dit kan ontstaan 
door een temperatuurverandering in de buitenruimte. Veeg het condensvocht van het apparaat. 
Indien het probleem zich blijft voordoen,neemt u dan contact op met een gekwalificeerde 
elektricien. 
 
Onderhoud  
 
Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat 
Houdt het apparaat vast aan de zijkanten of de onderkant bij het verplaatsen. Houd het apparaat in 
geen geval vast aan de hoeken van het bovenblad. 
Onderhoud service 
Het apparaat dient te worden onderhouden door een gekwalificeerde elektricien en alleen originele 
onderdelen dienen te worden gebruikt. Probeer in geen geval zelf reparaties aan het apparaat uit te 
voeren. Dit zou letsel of ernstige storingen kunnen veroorzaken.
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Het apparaat uitzetten voor langere tijd 
Indien het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact, leegt 
en reinigt u het apparaat en laat u de deur half open staan om nare luchtjes te voorkomen. 
 
Probleem oplossen 
 
Onderstaande problemen kunnen zelf door de gebruiker worden opgelost. Indien het probleem blijft 
aanhouden kunt u contact opnemen met ons servicecentrum. 
 

Het apparaat werkt niet 
Controleer of het apparaat is aangesloten op de elektriciteit; 
Te laag voltage; 
Stroom is uitgevallen of kortsluiting 

Nare luchtjes 
Verpak sterk ruikend voedsel goed; 
Controleer of er geen voedsel aan het bederven is; 
Controleer of de binnenkant schoon gemaakt moet worden. 

Compressor blijft werken 

Het is normaal dat in de zomer bij een hogere buitentemperatuur de 
compressor blijft werken; 
Bewaar niet te veel voedsel tegelijk in het koelvak; 
Laat het voedsel goed afkoelen voordat u het bewaart in de koelkast; 
Open de deur niet te vaak. 

De deur sluit niet goed 
De deur is geblokkeerd oor voedsel in de koelkast; 
Er ligt te veel voedsel in de koelkast; 
De koelkast staat scheef. 

Harde geluiden 
Controleer of het voedsel recht ligt, of de koelkast waterpas staat; 
Controleer of de losse onderdelen van de koelkast goed vast zitten. 

 
Tips tijdens warme dagen 

 Het koelkast gedeelte kan warmte afgeven tijdens warme dagen, vooral in de zomer, dit 
wordt veroorzaakt door de warmteafgifte van de condensor, dit is volkomen normaal. 

 Condensatie: dit kan ontstaan aan de buitenkant van het apparaat en de rubbers van de 
vriezer wanneer de buitenlucht erg vochtig is, dit is normaal en het condenswater kan met 
een droge doek worden schoongeveegd. 

 Zoemer: u kunt een zoemend geluid horen dat wordt veroorzaakt door de compressor 
wanneer deze aanslaat of uitgaat. 

 
Energiebesparende Tips: 
 
Probeer niet te vaak de deur te openen, vooral op warme dagen. Sluit de deur daarna zo snel 
mogelijk. 
Controleer regelmatig of het apparaat nog voldoende ventileert (genoeg lucht circulatie aan de 
achterkant van het apparaat). 
Bij een normale gemiddelde temperatuur, zet u de koelkast op “Med”. 
Voordat u het voedsel in de koelkast plaatst, zorgt u er dan voor dat dit goed is afgekoeld. 
IJsvorming verhoogt het energieverbruik, verwijder de ijslaag daarom indien deze 3-5 mm dik is. 
Bij de buitencondensor dient de achterwand altijd schoon en stofvrij te zijn. 
Neem goede nota van de hierin vermelde instructies, anders zou het energieverbruik aanzienlijk 
hoger kunnen zijn. 

 Plaats het apparaat in het koelste gedeelte van de ruimte, zo ver mogelijk van 
warmtebronnen of warmte producererende apparaten en uit de buurt van direct zonlicht.
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 Laat bereid voedsel tot kamertemperatuur afkoelen. Door het overladen van de koelkast 
moet de compressor langer werken. Voedsel dat  langzaam bevriest zal minder lekker zijn of 
zelfs bederven.  

 Let op dat u uw voedsel goed verpakt is en droog containers goed af voordat u ze in het 
apparaat plaatst. Hierdoor voorkomt u ijsvorming. 

 Bedek containers nooit met aluminium folie, bakpapier of keukenpapier. Dit belemmert de 
luchtcirculatie, waardoor de koelkast minder goed werkt. 

 Plaats en label het voedsel zodanig dat u snel uw voedsel kunt vinden en u daardoor de deur 
niet lang hoeft te openen. Haal zo veel mogelijk voedsel in één keer uit het apparaat en sluit 
de deur zo snel mogelijk. 

 
Verwijdering van het apparaat 
 
Oude apparaten hebben nog enige restwaarde. Een milieuvriendelijke manier van verwijderen zorgt 
ervoor dat waardevol los materiaal kan worden hergebruikt. Het koelmiddel en isolatiemateriaal dat 
in uw apparaat wordt gebruikt dienen op een aparte manier te worden verwijderd. Let op de geen 
van de buizen aan de achterkant van het apparaat zijn beschadigd voordat u het weggooit. Informeer 
bij uw lokale milieupark met betrekking tot de laatste informatie over verwijdering van het oude 
apparaat en weggooien van verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat. 
Zodra u het oude apparaat wegdoet, maakt u dan sloten of scharnieren los en haal de deur van het 
apparaat. 
 
 
 

Gebruikte apparaten kunnen worden gerecycled. Gooi ze daarom niet bij het 
huishoudelijk afval. Om schade aan de omgeving of persoonlijke gezondheid te 
voorkomen, vragen wij u het op een verantwoorde manier te recyclen ter 
ondersteuning van hergebruik van materialen.  Breng oude apparaten naar uw lokale 
milieupark of informeer bij uw plaatselijke instantie. 
 


