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Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze 
handleiding voor toekomstig gebruik.

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze 
handleiding voor toekomstig gebruik.
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Bedankt voor uw aanschaf en het gebruik van een GCWK wijnkoeler. Leest u de 
gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik 
neemt. Om onnodige beschadigingen en ongelukken te voorkomen is het van belang 
dat u de gebruiksvoorschriften bewaart voor toekomstig gebruik. 

De instructies verstrekken gegevens over de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van
het vervoer, de installatie, het gebruik en het normale onderhoud en andere 
aspecten van de wijnkoeler. 

INLEIDING

Inhoudsopgave

De handleiding is een universele versie van ons bedrijf, waardoor het uiterlijk van het
apparaat wat hierin wordt getoond kan verschillen van het apparaat dat u heeft 
gekocht. Dit heeft echter geen invloed op het gebruik en de werking van het 
apparaat.
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De fabrikant hanteert een beleid waarbij een voortdurende ontwikkeling en 
bijwerking van het product plaatsvindt, waarbij deze wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving kunnen worden doorgevoerd. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.
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Vervoer en plaatsing

Open de deur en controleer of het interieur compleet is (zijwanden, legplanken, het 
bedieningspaneel etc.).

Bij het transport en de installatie van de wijnkoeler dient u aandacht te besteden aan de 
volgende zaken: 

Voordat u de wijnkoeler voor de eerste keer inschakelt, dient u 48 uur te wachten om het 
koelmiddel terug te laten lopen in de compressor.

Bij de ontvangst van de wijnkoeler dient u zich er zeker van te maken dat er bij het 
openen van het  pakket  geen  problemen  zijn  met  de  buitenkant  van  het  apparaat
(inzake  krassen, vervorming etc.). 

1. Plaats de wijnkoeler niet in een te vochtige plaats (wasruimte, bijgebouw, badkamer etc.) 
    en hou het  uit de buurt van warmte;
2. Zorg ervoor dat de wijnkoeler wordt geplaatst op een solide en vlakke ondergrond;
3. Zorg ervoor dat de wijnkoeler wordt geplaatst op een stabiele ondergrond;
4. Zorg voor voldoende ventilatie mogelijkheden rondom de wijnkoeler;
5. Pak de schuimrubberen verpakking nooit bij de onderkant vast;
6. Zorg voor de stabiliteit van de wijnkoeler door het stelpootje aan te passen als de             
    wijnkoeler een beetje instabiel staat.

Let op: als u de wijnkoeler moet verplaatsen, mag de hellingshoek naar voren niet meer      
            dan 45 graden zijn en de hellingshoek naar achteren niet meer dan 20 graden zijn,  
            zoals is aangegeven in de afbeelding. 
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6. Handvat

7. Snoer

8. Temperatuur gestuurde sensor

9. Waterbak

1. Elektrische bediening 

2. Behuizing 

3. Legplank

4. Compressor (achterkant) 

5. Glazen deur

Speciale aandacht:

1. Wanneer de temperatuur in de wijnkoeler teveel afwijkt van die van 

2. Als u niet houdt van de folie op de zijkanten van het product, kunt u 
    deze eenvoudig eraf trekken.

Onderdelen wijnkoeler

    de omgeving of de vochtigheidsgraad van de omgeving te hoog is,   
    kan er waterdamp op de glazen deur komen, wat een normaal          
    verschijnsel is. U kunt dit gewoon afvegen met een droge doek.

GCWK 150
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op de volgende voorwaarden:

Bij gebruik van de wijnkoeler, moet u altijd een aantal preventieve basisregels in acht 
nemen, waaronder:
1. Gebruik de wijnkoeler waarvoor hij is bestemd en zie hiervoor de gebruiksaanwijzing;
2. Nooit het apparaat uitzetten door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het        
    apparaat in werking is;
3. Het maximale gewicht op de legplank van de wijnkoeler is 40 kg. Plaats geen                   
    voorwerpen van meer dan 40 kg op de legplank;
4. Een netsnoer met scheuren of zichtbare gebreken aan het uiteinde nooit oplappen of      
    gebruiken;
5. Gebruik geen verlengsnoer;
6. Laat kinderen nooit in de buurt van de wijnkoeler rondklauteren, niet in de wijnkoeler       
    laten zitten of staan of aan de legplanken laten hangen, anders kan de wijnkoeler            
    beschadigd raken en de kinderen kunnen zich verwonden;
7. Plaats nooit voorwerpen op de bovenkant van de wijnkoeler.
Gevaar:
Voordat u de afgedankte wijnkoeler weggooit, moet u:
1. De glazen deur verwijderen;
2. De legplank op een plek plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.
Speciale waarschuwing:
1. Het product is een koeler voor voedingsmiddelen waar geen brandbare,             
explosieve, eroderende, giftige, stralingverspreidende voorwerpen en andere 
gevaarlijke zaken in mogen worden opgeslagen. Bij het opslaan van voedsel dient u 
rekening te houden met de desbetreffende lokale wetten ten aanzien van veiligheid 
van voedsel.
2. Sommige producten zijn uitgerust met deursloten. Bewaar de sleutels goed en leg 
ze op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
3. De stekker uit het stopcontact trekken als de wijnkoeler gedurende een lange tijd 
niet zal worden gebruikt.
Dit apparaat is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek 
aan kennis tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van 
het apparaat en begrijpen wat  de mogelijke gevaren zijn.Kinderen moeten onder 
toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
Als het netsnoer is beschadigd dient het te worden vervangen door de fabrikant, de 
servicedienst of soortgelijk gekwalificeerde personen om een mogelijke gevaarlijke 
situatie te voorkomen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn.
Er is een aanvullende waterbak onder de legplank.
Een waterhoudende bak is nodig voor de vochthuishouding tijdens de opslag van wijn. 

Let op: omdat het materiaal R600a brandbaar en explosief is dienen producten met R600a, zoals het 
koelmiddel, te worden hersteld door professionals in goedgekeurde onderhoudscentra, indien het 
koelsysteem van het apparaat moeten worden gerepareerd. Eigenhandige demontage en schade aan het 
koelcircuit is ten strengste verboden.
Omdat het koelmiddel brandbaar en explosief is en het warmte-isolerende materiaal cyclopentaan is, 
dienen de juiste maatregelen te worden genomen om ze veilig te ontmantelen en rekening te houden met 
de bescherming van het milieu.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke aanvulling op de elektrische aansluiting

Temperatuuraanpassing

Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met 
ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het 
milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier 
te recyclen ter bevordering van een verantwoorde wijze van duurzaam 
hergebruik van grondstoffen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren 
kunt u gebruik maken van de retournerings- en inzamelsystemen of 
neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen 
dit product terugnemen voor een milieuvriendelijke recycling.

Voor uw veiligheid dient de wijnkoelergoed te 
zijn geaard.

Het netsnoer van de wijnkoeler is voorzien van een geschikte plug, die moet zijn uitgerust met 
een geaarde aansluiting die aan de norm voldoet. Of het stopcontact is geaard moet door 
professionals worden beoordeeld.Als er iets onduidelijk is over de aansluiting, moet u deze 
vervangen dooreen nieuw geaard exemplaar.
Als het netsnoer is beschadigd moet u een elektricien vragen om het te vervangen om 
gevaren te vermijden.

Als er geen aarde-aansluiting op het stopcontact zit, moet u een goede geaard stopcontact 
gaan regelen. Als de stekker niet past bij het stopcontact moet u een geschikt exemplaar 
vinden. 
Let op: u heeft een gekwalificeerde elektricien nodig om het nieuwe netsnoer en de stekker 
te controleren.

Functies van knoppen:

1. Stel de "RODE" knop in; invoerprocedure bedieningspaneel: gekoelde bewaartemperatuur     
    voor wijn.
2. Stel de "WITTE" knop in; invoerprocedure bedieningspaneel: gekoelde bewaartemperatuur    
    voor sterke drank.
3. "Licht" knop: regelt het aanzetten/uitzetten van het indicatielampje van de wijnkoeler.
4. Druk één keer op de knop "SET", de vooraf ingestelde temperatuur wordt gedurende 
    10 seconden getoond; daarna herstelt het zich en toont de kamertemperatuur.
5. Stel de knop "SET" in (werkt nadat het gedurende twee seconden is ingedrukt); invoer van de
    selectieprocedure van de handmatige aanpassing van de temperatuur.
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Temperatuuraanpassing

Schema elektrisch bedieningspaneel

Knipperen betekent het instellen van de temperatuurregeling. De temperatuurregeling 
varieert in cycli van 5℃ tot 22℃ (van 41-71,6 graden Fahrenheit). 

 Druk vervolgens op de "RODE" toets (het is de "+" knop voor het verhogen van de temperatuur
op dat moment) of op de "WITTE" knop (het is de "-" knop voor het verlagen van de 
temperatuur op dat moment). Elke keer dat u drukt verandert de temperatuur met 1 graad 
Celsius of 1 graad Fahrenheit. Het beweegt in cycli.

Rood

Rood

Wit

Wit

Nadat alle parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop "SET". Er klinkt een "piep" ter 
bevestiging en het knipperen stopt. Het scherm toont de huidige temperatuur. Als er geen 
handeling plaatsvindt gedurende 10 seconden bevestigt de machine de instelling en slaat deze
automatisch op en keert terug naar de huidige temperatuur.

Functie van het indicatielampje:
Stel het "RODE" indicatielampje in; tijdens de wijn bedieningsomstandigheden brandt het 
"RODE" indicatielampje.
Stel het "WITTE" indicatielampje in; tijdens de sterke drank bedieningsomstandigheden brandt 
het "WITTE" indicatielampje.

6. Omzetting van de temperatuur eenheden: houd de "RODE" knop ingedrukt gedurende 
     2 seconden om de temperatuur te veranderen tussen Fahrenheit en Celsius.

"Koelen" indicatielampje: wanneer de compressor in bedrijf is brand het "koelen" 
indicatielampje; als de compressor uit is, is het indicatielampje van "koelen" uit.Tijdens de 
selectieprocedure van de handmatige temperatuuraanpassing zijn de indiatielampjes van de 
"RODE" en de "WITTE" knoppen uitgeschakeld.
In het algemeen geldt dat als de compressor stopt de temperatuur in de wijnkoeler 
geleidelijk zal toenemen en het ijs op de verdamper zal smelten. Het water loopt uit de 
wijnkoeler via de afvoerpijpjes in de lekbak. Het is niet nodig om het apparaat speciaal te 
laten ontdooien.
Wanneer de lamp in de wijnkoeler moet worden vervangen (alleen voor het product met 
indicatielampjes), dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken. 
Draai de bevestigde schroeven lost om het afdekkapje van de lamp te verwijderen.
Draai de lamp er linksom uit.
Kies de hiervoor geschikte lamp [220V/maximaal vermogen is 0,8 W (LED-lamp) of 10W 
(gewone gloeilamp)] die u kunt kopen via de klantenservice  van ons bedrijf.
Draai de lamp er rechtsom in en zet het afdekkapje weer op de lamp en draai de schroeven 
weer aan.

Let op: de tijd voor elke "AAN" periode moet meer dan of gelijk aan 10 minuten zijn en de 
tijd voor elke "UIT" periode moet meer dan of gelijk aan 10 minuten zijn. Bij dit model 
zonder een verwarmingsfunctie zal er geen verwarmingsapparatuur starten als de 
ingestelde temperatuur hoger of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. De andere functie 
is normaal.

Weergave bij foutmelding van de temperatuursensor:
(1) Wanneer de temperatuursensor een storing waarneemt in de koelruimte, toont het 
beeldscherm  knipperend "EF" en het apparaat komt in het "AAN/UIT" bedieningsproces 
(45 minuten voor "UIT" en 15 minuten voor "AAN").
(2) Wanneer de temperatuursensor een storing waarneemt tijdens het ontdooien, toont het 
beeldscherm knipperend "EE" wanneer de machine in de ontdooifase komt. 
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Onderhoud

Problemen en oplossingen

De wijnkoeler is gemakkelijk in het gebruik. Het is goedgekeurd als een veilig en 
betrouwbaar apparaat. Zolang u het op de volgende wijze onderhoudt en 
schoonmaakt, is het duurzaam en zult u er tevreden mee zijn.

- Trek de stekker uit het stopcontact als u de wijnkoeler reinigt. Veeg de machine

- Zwavelhoudende reinigingsmiddelen, benzine, heet water en dergelijke dienen 
   te worden vermeden om de wijnkoeler schoon te maken anders kunnen plastic
   onderdelen worden vervormd of beschadigd.

- Als de wijnkoeler gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt moet de stekker     
  uit het stopcontact worden getrokken en moet het interieur van de wijnkoeler        
  worden gereinigd. Als de ruimte droog genoeg is, kan de deur worden gesloten.

   af met een zachte doek, bevochtigd met warm water met een redelijke             
   hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel, en veeg het vervolgens af met schoon  
   water.

Aandachtpunten energiebesparing:
1. Open de deur zo min mogelijk tijdens het gebruik
2. Open de deur zo kort mogelijk als u de wijnkoeler opent
3. Houd beide zijden van de wijnkoeler zo ver mogelijk van de muur af. Dit zorgt     
    voor een goede luchtventilatie en versterkt het koeleffect
4. Een goede rangschikking van de wijnflessen zorgt voor een goede circulatie van
    de binnenlucht in de wijnkoeler
5. Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de wijnkoeler.

De compressor schakelt zich niet automatisch uit.
1. Worden er teveel producten op een zeker moment in het koelvak geplaatst?     
    (Als er teveel producten op een zeker moment in het koelvak worden geplaatst 
    zal de compressor continu draaien gedurende meerdere uren en pas naar de   
    uitgeschakelde stand terugkeren nadat deze producten koud genoeg zijn          
    geworden). 

2. Is de de deur van de wijnkoeler te vaak of te lang open?

Het apparaat maakt veel lawaai.
1. Is de wijnkoeler op een plek met een stabiele ondergrond?
2. Is de wijnkoeler op een rustige plek?
3. Is de wijnkoeler in contact met voorwerpen in de omgeving?
4. Is het voltage constant?
5. Zijn er bronnen van resonerende opwekking dichtbij de wijnkoeler?
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Problemen en oplossingen

De koeling is slecht.
1. Is de temperatuur wel op de juiste instelling aangepast?
2. Is de wijnkoeler dichtbij warmtebronnen of staat het in direct zonlicht?
3. Is er voldoende ruimte rondom de wijnkoeler?
4. Zijn er teveel of te warme producten in de wijnkoeler geplaatst?
5. Is de deur te vaak of te lang open?

Dit zijn geen problemen

1. Als de compressor werkt kan het oppervlak van het apparaat een 
    temperatuur bereiken tussen de 80 - 90℃.
2. Soms hoort u een geluid van vloeistofverplaatsing in de                
    wijnkoeler. Dit is het geluid van de koelvloeistof die door het         
    koelsysteem loopt.
3. Als de luchtvochtigheid in de omgeving van het apparaat te hoog 
    is kan er condensatie ontstaan op het oppervlak van de                
    wijnkoeler. Eenvoudig afvegen met een zachte doek.

Opmerking: als na het doornemen van de mogelijke problemen en oplossingen uw      
                    wijnkoeler nog steeds niet goed werkt, dient u contact op te nemen met    
                    onze servicedienst.

Apparaat koelt helemaal niet.
1. Is de stekker niet goed in het stopcontact of op de grond gevallen?
2. Is het voltage normaal?
3. Zijn de zekeringen doorgebrand?
4. Is er een stroomstoring?
5. Is de ingestelde temperatuur hoger dan de kamertemperatuur?
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Schakelschema
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Leveringsomvang

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de 
ombouw, vrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere 
middelen om het ontdooiproces te versnellen dan wat door de fabrikant is 
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in het koelapparaat
die niet door de fabrikant zijn toegestaan.

Gebruiksaanwijzing Ontvangstbon Wijnkoeler



 

 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 

 
 
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN 
 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

 
Voor service: Exquisit   www.domest.nl – zie service 
 Tel.  0314 – 346646 
 Fax. 0314 – 378232 
 E-mail: service@domest.nl    
                                                                 
 
Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232       E-mail: service@domest.nl 

 1.     Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat  in Nederland.    
         Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
 a. Één jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
   thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
   genoemde onderdelen. 
 b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages. 
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. 
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
   zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5) 
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
5.  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 
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