
      

        

MODEL  UKS130-8A+

Gebruiksaanwijzing

Onderbouw koelkast

Geachte klant, 

Wij danken u voor de aanschaf van onze onderbouw koelkast. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw  
apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct, dat de hoogste 
technische eisen combineert met praktisch gebruikscomfort, zoals dit ook geldt voor andere Exquisit 
apparaten, die tot volle tevredenheid van hun eigenaren in heel Europa worden gebruikt. 
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Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De 
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie, het gebruik en het 
onderhoud van het apparaat. Een onjuist gebruik van het apparaat kan gevaarlijk zijn, vooral voor 
kinderen. 

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef het door aan een eventuele 
volgende eigenaar. Voor vragen over onderwerpen, die volgens u niet voldoende in de 
gebruiksaanwijzing aan de orde komen, kunt u contact opnemen met de servicedienst.

Deze inleiding goed doorlezen. 
 
Dit apparaat voldoet aan de huidige EG-veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische 
apparaten. Het is volgens de huidige techniek vervaardigd en geassembleerd.
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 Verwijdering van oude apparatuur  

Uw bijdrage aan het milieu 

Dit verzekert een correcte verwijdering van het apparaat. Door de milieuvriendelijke 
afvoer wordt ervoor gezorgd dat eventuele schade aan gezondheid door foutieve 
verwijdering wordt voorkomen.   

De verwijdering dient volgens de plaatselijk geldende voorschriften te worden uitgevoerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of afvalbedrijf. 
 
Maak versleten apparatuur onbruikbaar voordat het wordt verwijderd:  

 Haal de stekker uit het stopcontact 
 Zorg voor scheiding van de stekker en het netsnoer 
 Verwijder of vernietig eventueel aanwezige klinksluitingen en sloten.

Hierdoor voorkomt u dat spelende kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten 
(verstikkingsgevaar), of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen. Kinderen herkennen 
vaak de gevaren niet die liggen in het gebruik van huishoudelijke apparaten. Zorg daarom voor het 
nodige toezicht en laat de kinderen niet met het apparaat spelen.   
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Dit apparaat voldoet aan de specificaties van de Europese 
Afvalbeheer Regelgeving  

Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten geeft aan dat dit
apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te 
worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor  recycling van elektrische en elektronische 
apparaten. 



 

 

 

 
VOORZICHTIG 

zwaarwegend letsel of de dood! 

WAARSCHUWING 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot  

 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot licht of 
matig letsel! 

BELANGRIJK 

Geeft een situatie aan die bij niet nakomen kan leiden tot grote schade aan 
eigendommen en het milieu! 

Verklaring van de waarschuwingstekens  

    WAARSCHUWING 

De stekker en het snoer nooit met vochtige of natte handen in het stopcontact
steken of eruit halen. Er bestaat een levensgevaarlijk risico op een 
elektrische schok! 

Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften 

Alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een 
waarschuwingsteken. Zij wijzen u tijdig op de mogelijke gevaren. Deze gegevens zijn verplicht om 
te  lezen en op te volgen. 
 
 

 Het apparaat alleen verpakt vervoeren om persoonlijk letsel en schade te voorkomen.  

 Het apparaat alleen monteren en aansluiten volgens de instructies van 
de gebruiksaanwijzing.  

 Trek in een noodgeval direct de stekker uit het stopcontact.  

 
 Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. 

  Trek  voor  iedere  reiniging  of  onderhoudsactie  de  stekker  uit  het 
stopcontact.  

 Een beschadigd netsnoer moet onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, 
de dealer of de servicedienst. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet u het 
apparaat niet meer gebruiken. 
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      WAARSCHUWING 

Speciale veiligheidsvoorschriften  

Koelvloeistof 

een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid, wat brandbaar is. Let erop dat bij 
het transport en de installatie van het apparaat geen delen van het koelcircuit worden 
beschadigd. 

VOORZICHTIG 

Koelcircuit niet beschadigen.  
Het apparaat bevat in het koelcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a),  

    WAARSCHUWING 

  Behalve de in deze gebruiksaanwijzing omschreven reiniging- en 
      onderhoudswerkzaamheden mogen geen ingrepen worden gedaan aan het apparaat. 

Veiligheid van kinderen en personen met verminderde capaciteiten 

 

Procedure bij een beschadigd koelcircuit:

    Open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
  De ruimte, waarin het apparaat staat, goed ventileren. 
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Verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld plasticfolie, piepschuim) kunnen gevaarlijkzijn 
voor kinderen. Gevaar voor verstikking! Verpakkingsmateriaal uit de buurt houden van
kinderen. 

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring 
en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het
apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te 
zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Het apparaat is niet geschikt voor inbouw!     

WAARSCHUWING  
Geen elektrische apparaten in de levensmiddelenopslagruimte 
gebruiken, die niet door de fabrikant zijn toegestaan. 

VOORZICHTIG   
Kunststofdelen die gedurende langere tijd vaak met oliën/zuren 
(dierlijke of plantaardige) in aanraking komen verouderen sneller en 
kunnen scheuren of breken.  

VOORZICHTIG  
Het apparaat is niet geschikt voor de opslag en koeling van 
medicijnen,bloedplasma, laboratoriumpreparaten of andere stoffen of 
producten die vallen onder de richtlijn 2007/47/EG.   

WAARSCHUWING 
Tape niet met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een tapijtmes, 
 doorsnijden. De deurafdichting kan hierdoor worden beschadigd.
 

Beoogd gebruik 

Voor ingebruikname 

Het apparaat en een deel van het interieur zijn beveiligd voor het transport. Verwijder alle tape aan 
de linker- en rechterkant van de deur van het apparaat evenals de piepschuimstukken van de 
achterzijde (rooster op rugzijde/modelafhankelijk). Eventuele lijmresten kunt u verwijderen met 
wasbenzine. Verwijder ook alle tape en verpakkingsonderdelen uit de binnenkant van het apparaat. 
 

 
De verpakking moet intact zijn. Controleer het apparaat op transportschade. Een beschadigd 
apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt. Bij beschadigingen neemt u 
contact op met de leverancier.  
 
Transportbescherming verwijderen 

De koelkast is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is geschikt voor het koelen/invriezen van 
levensmiddelen.  
Als u de koelkast voor commerciële of andere doeleinden dan het koelen of invriezen van 
levensmiddelen gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat de fabrikant zich niet 
aansprakelijk stelt voor eventuele hierdoor opgelopen schade. 

Een ombouw en veranderingen aan de koelkast zijn niet toegestaan om veiligheidsredenen. 
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Gebruik

•  Plaats geen onafgedekte vloeistoffen in de koelkast.

•  Plaats nooit warm voedsel in de koelkast. Warm voedsel eerst tot kamertemperatuur laten afkoelen

      voordat u het in de koelkast plaatst. 

Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het stroomnet aansluit.
Om de temperatuur aan te passen dient u de thermostaatknop rechtsom te draaien (vanaf de 'uit' stand) 
naar het gewenste niveau. Hoe hoger het cijfer op de thermostaatknop, hoe lager de temperatuur. 

Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het stroomnet aansluit.

De koelkast kan in het begin een geurtje hebben. Dit verdwijnt als het apparaat afkoelt.

De koelkast heeft een automatisch ontdooisysteem.  Het dooiwater loopt door een afvoerkanaal aan de 
achterkant van de koelkast. 
Het is belangrijk om het afvoerkanaal altijd schoon te houden. Het dooiwater wordt verzameld in het 
verdampingsbakje aan de achterkant van het apparaat.   

Let op: 

•  Het apparaat werkt continue totdat het de ingestelde temperatuur heeft bereikt. 

•  Als het apparaat is uitgeschakeld moet u 5 minuten wachten voordat u het apparaat weer aanzet om    

      mogelijke schade aan de compressor te voorkomen. 

Temperatuur instellen

Het wordt  aanbevolen dat u voor het  eerste gebruik de binnenkant van het apparaat schoon maakt met een 
oplossing van soda en warm water en het daarna goed afdroogt.  

•  Niets tegen de interne achterwand plaatsen aangezien dit vorstvorming en mogelijke
    condensatieproblemen zal geven wat lastig te verwijderen zal zijn.
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Ontdooien



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving apparaat
 

Dit overzicht kan enigszins afwijken van de indeling van de koelkast die u net 
heeft gekocht in verband met doorgevoerde technische verbeteringen.

1. Vriesvakje 2. Temperatuurregelaar
3. Planken 4. Eierrekje
5. Flessenrek
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 gereinigd om te voorkomen dat dooiwater zich ophoopt in het koelgedeelte. Het reinigingsstaafje kan worden
     gebruikt om het afvoergaatje schoon te maken.

•  De koelkast moet worden gereinigd met een oplossing van soda en lauwwarm water.

•  Gebruik geen schurende middelen of chemische reinigingsmiddelen. Na het reinigen afspoelen en 

      goed afdrogen.

•  Reinig de legbladen en rekken handmatig met water en zeep. Niet in de afwasmachine stoppen.  

•  De verdampingsbak en het afvoergaatje (aan de achterkant van het koelgedeelte) dienen regelmatig te worden 

 

•  Als de reiniging gereed is, de stekker weer in het stopcontact stoppen.  

•   Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact halen 
      en het apparaat reinigen. De deur enigszins open laten staan om de vorming van schimmel en geurtjes te
      voorkomen.  

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
verricht. 

Reiniging en onderhoud

Lamp vervangen
Haal de stekker uit het stopcontact.

•  Verwijder het afschermkapje .     

•  Draai de lamp los om het te kunnen verwijderen en vervang het door een nieuwe lamp (niet   
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      meer dan 15W).

•  Plaats het afschermkapje terug op zijn plaats en steek de stekker pas na 5 minuten weer in

      het stopcontact (aanzetten pas na 5 minuten, zie toelichting op pagina 7).



o

Als u problemen heeft met uw apparaat controleer dan eerst de hieronder genoemde problemen/oplossingen 
voordat u de klantendienst belt om onnodige verzoeken om assistentie en mogelijke kosten te voorkomen.

Als het apparaat niet werkt controleer:

C of meer).

o C of meer).

Het apparaat maakt lawaai. 

•  Controleer of het apparaat waterpas en stabiel staat.

•  Controleer of de zijwanden en de achterwand van het apparaat vrij staan en er niets op het apparaat rust.

•  Het koelgas in de koelkast maakt een licht borrelend geluid zelfs als de compressor niet werkt. 

Er is water in het onderste deel van het koelgedeelte

•  Het afvoergaatje in het afvoerkanaal aan de achterkant van het

     koelgedeelte is schoon en vrij van vuil.

Het apparaat werkt, maar niet erg goed. Controleer: 

•  of het apparaat niet te vol is.

•  of de thermostaat op een geschikte temperatuur is ingesteld.

•  of de deur goed sluit.

•  of het koelsysteem aan de achterkant van de koelkast vrij is van stof en vuil en het niet de muur 

•  of er stroomtoevoer is naar het apparaat.

•  of de zekeringen niet kapot zijn en of de zekering in de stekker niet is doorgebrand.

•  of de thermostaat niet op 0 staat (is de 'uit' stand).

•  of het stopcontact goed werkt. Controleer dit door de stekker van een ander elektrisch apparaat erin te steken

     en te zien of het stopcontact dan goed werkt.

•  of de temperatuur in de ruimte voldoende is   (10

Problemen/Oplossingen
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      erachter raakt. 

•  of er voldoende ventilatie is  aan de zijwanden en de achterwand van het apparaat.

•  of de temperatuur in de ruimte voldoende is (10
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 fornuizen of op vochtige plaatsen.

Het apparaat moet op een stuk hout worden gemonteerd (bijvoorbeeld een stuk van een werkblad of 
een keukenombouw) als een verhoogde vloer moet worden aangebracht, indien de keukenvloer na 
de installatie moet worden betegeld of als de inbouwhoogte van het apparaat meer dan 850 mm is. 

Dit apparaat mag nooit in de buurt van warmtebronnen worden geïnstalleerd zoals verwarmingselementen,

Installatie

Fig. 2 - Afmetingen voor installatie met   
              aansluitende inbouwelementen.

Fig. 1 -  Afmetingen van het apparaat.

Fig. 1

Fig. 2 
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2

fig. 3

Indien nodig is het mogelijk om de deur van dit apparaat 
om te draaien.
Volg hiervoor de volgende stappen:

 

•  Draai de bevestigingsschroeven van het scharnier los (1).

•  Open de deur.

•  De hoekstukjes (3) oplichten met een mes.

•  Draai de bevestigingsschroeven (1) er aan de tegenover

      liggende kant weer in.

•  Verwijder de bevestigingsschroeven van de deur (2) en 

      verplaats de scharnieren volgens figuur 3.  

•  Plaats de deur op de bevestigingsschroeven van het

      scharnier (1) en draai het vast. De deur niet op zijn kop 

      plaatsen.

•  Plaats de hoekstukjes (3) in de daarvoor bestemde 

      gaatjes.

Wijzigen van het deurscharnier
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fig. 4

fig. 5

•  Monteer de juiste kant naar de scharnieren.

•  Draai de vier stelschroeven (2) volledig
      in de deur van het apparaat.

•  Zorg dat er 5 mm speling is tussen de onderkant
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Installatie decordeur
•  Schroef de montagebeugel (1) op de decordeur
      met de bijgeleverde schroeven (zie figuur 4).

      van het werkblad en de bovenkant (X) van de 
      decordeur.

•  Plaats de decordeur aan de deur van het apparaat,
      voer de paspennen aan de bovenkant door de 
      sleuven van de montageplaat en laat hierbij wat 
      ruimte open. Zie de details in figuur 5 (ongeveer 
      9 mm open laten). 



fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

•  Stel de voetjes in op de gewenste hoogte.

•  Maak het apparaat vast bij de sleuven (4) zoals getoond
      in figuur 8,  in de montageplaat aan het werkblad.

 Dek nooit de ventilatiesleuven af.

 Eenmaal geïnstalleerd mag de plint nooit de ventilatiesleuven
     blokkeren. Dit kan betekenen dat de plint een beetje
     uitgesneden moet worden. Nalaten om voldoende ventilatie te
     hebben geregeld kan tot verlies van de garantie leiden.  

•  Bevestig de plint van het apparaat met de bijgevoegde 
      schroeven (5), draai de schroeven rechtsom tot u 
      aanzienlijke weerstand voelt (figuur 7).    
•    Om de plinthoogte aan te passen draait u de schroeven
      linksom tot ongeveer 8 à 10 omwentelingen.

       moeren.

•  Pas de hoogte Y aan bij de paspen (sleutel van 14mm)
      zoals getoond in figuur 8, Y=max +/- 3.5mm.

•  Pas de zijde meting X aan bij de sleuven op de
      bevestigingsbeugel aan de bovenkant, X=max, +/- 3mm.

•   Open de onderste bevestigingspennen totdat zij contact
     maken met de montageplaat. Vastzetten met borgmoeren.

Belangrijk: de afdekstrip (6) moet worden bevestigd want 
deze zorgt ervoor dat het licht uitgaat als de deur wordt 
gesloten.

•  Druk de afdekstrip op de bovenkant van de deur (6). Om   
     te verwijderen een schroevendraaier erachter zetten en 
     eruit wippen (zie figuur 9).

•  Als alles is uitgelijnd, het apparaat vastmaken aan het  
    werkblad via de bevestigingsbeugels.

•  Pak de plint bij het ventilatierooster en vlak het uit tot het
     in één lijn loopt met de aansluitende meubelstukken of 
      doorloopt met de reeds aanwezige plint. Zaag een stuk 
      uit de doorlopende plint (figuur 6) voor het ventilatierooster. 

Installatie onder een werkblad

UKS130-8A+ Versie NL 05/2014 Pagina 14 van 15 

•  Schuif het apparaat in de nis totdat de decordeur
      gelijk is met de aangrenzende meubels, indien nodig 
      de voetjes nog wat bijstellen.

Pas de plintdiepte aan (figuur 6)
•  Haal de decordeur van het apparaat af

Aanpassen van de decordeur
•   Plaats de decordeur op het apparaat. Open de losse 

• Indien nodig, de uitlijning van het onderste decorpaneel
     aanpassen (gat van 10x12 in montagebeugel, Z= +/- 2MM. 
 Daarna de borgmoeren weer vastdraaien.



 
 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  

 
 
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 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee 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. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd. 
5. De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag 
 voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%. 
6. 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. 
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 

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. Twee 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 5 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. 
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