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KGC 530 NFW-5 A+ INOX LOOK

Gebruiksaanwijzing
         Koel-vriescombinatie

                   No-Frost

Om het correcte gebruik van dit apparaat en uw veiligheid te kunnen garanderen, dient u de 
hierna vermelde instructies volledig door te nemen voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 



 

 

 

 VEILIGHEID

WAARSCHUWING! 

Veiligheidstips   

Houders met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen gaan lekken bij lage temperaturen. 

Geen zaken uit het koel- of vriesgedeelte verwijderen met vochtige of natte handen, dit kan 
verbrandingsverschijnselen opleveren of gevaar voor vriesbrand. Flessen en blikjes mogen 
niet in het vriesgedeelte worden geplaatst aangezien ze kunnen barsten als de inhoud 
bevriest.

Laat kinderen niet met de bedieningsknoppen knoeien of met de koel-vriescombinatie spelen.
De  koel-vriescombinatie  is  zwaar.  Voorzichtigheid  is  geboden  bij  het  verplaatsen  ervan.  Het  is 
gevaarlijk  om  de  specificaties  te  wijzigen  of  om  op  enigerlei  wijze  te  proberen  dit  product  te 
wijzigen.

Bewaar geen houders met brandbare materialen zoals spuitbussen, brandblusservullingen 
etc. in de koel-vriescombinatie.

Gebruik geen elektrische apparaten, zoals een föhn of een verwarming om 
uw koel-vriescombinatie te ontdooien.
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Het is gevaarlijk voor anderen dan bevoegd onderhoudspersoneel om onderhoud of 
reparaties uit te voeren aan dit apparaat wat de verwijdering van afdekkingen inhoudt. 
Probeer dit apparaat niet zelf te repareren teneinde het risico van een elektrische schok 
te voorkomen.
 

 

Sla geen koolzuurhoudende/schuimende dranken op in het vriesgedeelte. Waterijsjes die 
direct geconsumeerd worden als ze uit de vriezer komen kunnen leiden tot vriesbrand van 
de huid.

De door de fabrikant aanbevolen bewaartijden dienen te worden aangehouden. Raadpleeg 
de relevante instructies.



 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of 
gebrek aan kennis als 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. Reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen van 8 jaar en 
ouder als ze onder toezicht staan.

Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor soortgelijke situaties als in:
- keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerenbedrijven en bij klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed and Breakfasts;
- catering en verdere toepassingen (geen detailhandel).   

Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de ombouw, vrij van obstakels.

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te 
versnellen dan wat door de fabrikant is aanbevolen.

Beschadig het koelcircuit niet. 

Gebruik geen elektrische apparaten in het koelapparaat die niet door de fabrikant zijn 
toegestaan.

Sloten   

Bewaar  geen  explosieve  stoffen  zoals  spuitbussen  met  brandbaar drijfgas in het 
apparaat.

Als het netsnoer is beschadigd, dient het door de fabrikant, de servicedienst of soortgelijk 
gekwalificeerd personeel te worden vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Sla geen brandbare gassen of vloeistoffen op in uw koel-vriescombinatie.
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Afvalverwijdering    

Als uw koel-vriescombinatie is voorzien van een slot houdt dan de sleutel buiten het bereik 
van het apparaat om te voorkomen dat kinderen erin worden opgesloten. Als u een oude 
koel-vriescombinatie vervangt zorg er dan voor dat u de oude sloten of grendels onbruikbaar 
maakt om te voorkomen dat kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten en in een 
levensgevaarlijke situatie terecht komen.

Oude apparaten hebben nog enige restwaarde. Een milieuvriendelijke methode van 
verwijdering zal ervoor zorgen dat waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen en 
opnieuw kunnen worden gebruikt. Het in uw apparaat gebruikte koelmiddel en de  
isolatiematerialen vereisen speciale verwijderingsprocedures. Zorg ervoor dat geen van de 
leidingen aan de achterkant vanhet apparaat zijn beschadigd vóór de verwijdering. De meest 
recente informatie over de verwijderingsmogelijkheden van uw oude apparaat en de verpakking
van uw nieuwe apparaat kunt u verkrijgen bij uw eigen gemeente. 



 

 

Vóór gebruik 

INLEIDING  

10 Deurvak vriesgedeelte 

11 Waterreservoir
12 Klein deurvakje
13 Middelste deurvak koelgedeelte 

14  Onderste deurvak koelgedeelte 

15               Waterdispenser

No Beschrijving 

1       Legplank vriesgedeelte 

2 IJsblokjesbakje 

3                Temperatuurregelaar vriesgedeelte 

4 Lichtschakelaar deur 
5 Temperatuurregelaar koelgedeelte 

6              LED-lampje 

7                Legplanken koelgedeelte 

8                   Afdekplaat boven groentelade 

9 Groentelade 
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Lees deze instructies en de veiligheidsvoorschriften op pagina 2 zorgvuldig door voordat 
u uw nieuwe koel-vriescombinatie gebruikt. De koel-vriescombinatie is alleen geschikt 
voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.



 

 

                    

 

INSTALLATIE  

Het installeren van uw koel-vriescombinatie 

Nivelleren van de koel-vriescombinatie 
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   Plaats de koelkast niet in direct zonlicht en bij warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator, 
etc.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het elektrische 
verbruik laten toenemen. Een omgevingstemperatuur onder 10°C of boven 29°C zal de 
prestaties van het apparaat belemmeren. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een 
garage of enig andere buitenopstelling.

Vermijd het plaatsen van de koel-vriescombinatie in vochtige gebieden. Steek de stekker van 
de koel-vriescombinatie in een hiervoor bestemd goed geïnstalleerd geaard stopcontact.
De derde (aarde) draad nooit verwijderen of afsnijden van het netsnoer. Heeft u vragen met 
betrekking tot stroom of aarding dient u deze te richten aan een erkende elektricien of een 
erkende servicedienst. 

Dit apparaat is niet ontworpen om in een camper te worden geïnstalleerd of in combinatie 
met een omvormer te worden gebruikt. 

Nadat u de stekker van het apparaat in een stopcontact heeft gestopt het apparaat aanzetten
en het apparaat eerst 2 tot 3 uur laten afkoelen voordat u eten in het koel- of vriesgedeelte 
plaatst.

Laat 5 cm ruimte tussen de achterkant en zijkanten van de koel-vriescombinatie zodat er een 
goede ventilatie mogelijk is. Draai aan de stelpootjes totdat het apparaat horizontaal op de vloer 
staat. 

Als de koel-vriescombinatie niet waterpas staat, is dit van invloed op de uitlijning van de 
deur en de magneetsluiting en dit kan ertoe leiden dat uw koel-vriescombinatie niet goed 
werkt. Zodra de koel-vriescombinatie op zijn definitieve locatie wordt geplaatst kunt u de 
stelpootjes aan de voorkant van het apparaat aanpassen door ze te draaien.
 

Deze koel-vriescombinatie is alleen ontworpen als een vrijstaand apparaat en mag niet worden 
verzonken of ingebouwd. Plaats uw koel-vriescombinatie op een vloer die sterk genoeg is om de 
koel-vriescombinatie te dragen als deze volledig is volgeladen.



 

 

 

Reinigen voor gebruik
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Voordat u de stekker in het stopcontact steekt MOET U: 
controleren of u een stopcontact heeft wat overeenkomt met de stekker die is geleverd bij
de koel-vriescombinatie.

Voordat u het apparaat aanzet! 
ZET HET APPARAAT NIET AAN TOT VIER UUR NA HET VERPLAATSEN VAN DE 
KOEL-VRIESCOMBINATIE. De koelvloeistof heeft tijd nodig om zich te verzamelen in de 
compressor. Als u het apparaat een keer uitschakelt moet u daarna 30 minuten wachten 
voordat u het apparaat weer aanzet, zodat de koelvloeistof de tijd heeft om zich weer te 
verzamelen. 

Voordat u uw koel-vriescombinatie vult met levensmiddelen 
Voordat u voedsel opslaat in uw koel-vriescombinatie dient u de koel-vriescombinatie aan
te zetten en 24 uur te wachten om te controleren of het apparaat goed werkt en om het 
apparaat de tijd te geven op de juiste temperatuur te komen.

Elektrische aansluiting 

WAARSCHUWING 
Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot het risico van een elektrische 
schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een erkend 
servicecentrum. Deze koel-vriescombinatie moet goed worden geaard voor uw 
veiligheid. Het netsnoer van de koel-vriescombinatie is uitgerust met een drie-polige 
stekker die past in standaard drie-polige stopcontacten om de mogelijkheid van een 
elektrische schok te minimaliseren. Nooit, onder geen enkel beding, de derde 
aardepool afknippen of verwijderen van het meegeleverde netsnoer.

Veeg de binnenkant van de koel-vriescombinatie af met een mild sopje van soda of een 
beetje afwasmiddel. Vervolgens afspoelen met warm water en gebruik hiervoor een vochtige
spons of een zachte doek. Was de bakjes en de legplaten in een warm sopje en droog het 
goed af voordat u ze terugplaatst in de koel-vriescombinatie. De uitwendige delen van de 
koel-vriescombinatie kunnen worden gereinigd met boenwas.

Deze koel-vriescombinatie heeft een standaard 97-127V wisselspanning ~ / 60Hz 
stopcontact met drie-polige aarding nodig.
Deze koelkast is niet ontworpen voor gebruik met een omvormer.
Het netsnoer dient veilig te worden bevestigd achter de koel-vriescombinatie en niet in 
het zicht zijn of te bungelen om verwondingen te voorkomen. 
Nooit de koel-vriescombinatie uitzetten door aan het netsnoer te trekken in plaats van 
aan de stekker. Altijd de stekker stevig vastpakken en hem recht uit het stopcontact 
trekken. 
Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat. Als het netsnoer te kort is laat dan een  
elektricien of onderhoudstechnicus een stopcontact aanleggen in de buurt van het 
apparaat. Het gebruik van een verlengsnoer kan een negatieve invloed hebben op de 
prestaties van het apparaat.
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START 

Temperatuurregelaar 

 temperatuurregelaar in het koelgedeelte is van positie "COLD" 
 ('koud' = de warmste instelling) naar "COLDER" ('kouder' = de 
 koudste instelling). Stel de temperatuurregelaar op de instelling die het 
 beste past bij uw behoeften. De instelling van de "MED" moet geschikt 
 zijn voor het gebruik van uw koel-vriescombinatie thuis of op kantoor.

OPMERKING: 
 Als de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verliest het stroom, u moet  

3-5 minuten wachten voordat u het apparaat weer aanzet. Als u eerder probeert te 
herstarten zal de koel-vriescombinatie niet starten.

 Grote hoeveelheden voedsel zal het koelrendement van het apparaat verminderen.
 Plaats geen voedsel op de luchtuitlaat en laat ruimte over voor de luchtstroming.
 Als u ervoor kiest om de thermostaatinstelling te wijzigen, past u het dan met één   
      stap tegelijk aan. Laat de temperatuur enkele uren stabilizeren tussen de                
      aanpassingen door.
 Het aanpassen van de temperatuurregelaar in het koelgedeelte zal de temperatuur

zowel in het koel- als het vriesgedeelte beïnvloeden.

Tips voor het perfect houden van voedsel in het koelgedeelte
 

Wees extra voorzichtig met vlees en vis
Gekookt vlees moeten altijd worden opgeslagen op een plank boven rauw vlees om 
bacteriële overdracht te voorkomen. Bewaar rauw vlees op een bord wat groot genoeg is 
om sappen te verzamelen en dek het af met plasticfolie of folie.
 

Laat ruimte rond het voedsel
Hierdoor kan koude lucht door het koelgedeelte circuleren, zodat alle delen van het 
koelgedeelte koel worden gehouden. 
 

Verpak het voedsel! 
Om de overdracht van smaken en uitdroging te voorkomen, moet eten apart worden 
ingepakt of bedekt. Groenten en fruit hoeven niet te worden verpakt.

 

   Uw koelkast heeft een draaiknop voor het regelen van de temperatuur. De locatie van de 
temperatuurregeling is aan de achterkant van de behuizing van het koelgedeelte.  Stel de 
eerste keer dat u het apparaat aanzet de temperatuurregelaar op "KOUDER" en laat het 
ten minste 2 uur draaien voordat u er voedsel inplaatst. Dit zal
ervoor zorgen dat de koel-vriescombinatie door en door gekoeld 
is voordat er voedsel in wordt gezet. Het bereik van de 
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Voorgekookt voedsel moet goed worden gekoeld
Laat voorgekookt voedsel afkoelen voordat u het in het koelgedeelte plaatst. Dit zal 
helpen voorkomen dat de interne temperatuur van het koelgedeelte zal stijgen.
 

Doe de deur dicht! 
Probeer het aantal keren dat u de deur opent te beperken om te voorkomen dat koude 
lucht kan ontsnappen. Als u terugkomt na het winkelen sorteer dan eerst het voedsel dat 
in uw koelgedeelte moet worden bewaard voordat u de deur van het koelgedeelte opent. 
Open de deur alleen om er voedsel in te zetten of eruit te halen. 
 

Tips voor het winkelen voor diepvriesproducten

U heeft een 4-sterren vriesgedeelte  

Wanneer u diepvriesproducten koopt kijk dan naar de bewaarrichtlijnen op de verpakking.
U kunt elk stuk bevroren voedsel opslaan gedurende de periode die wordt getoond bij het
4-sterren gedeelte. Dit is meestal de periode die wordt aangegeven als "te houden tot" op
de voorkant van de verpakking.

Controleer de temperatuur van de koelunit in de winkel 
Controleer de temperatuur van de koelunit van de diepvriesproducten in de winkel waar u

uw diepvriesproducten koopt. Dit moet een temperatuur tonen die lager is dan -18℃.
 

Kies de pakketjes zorgvuldig
Zorg ervoor dat het bevroren voedselpakket in perfecte staat is.
 

Koop de diepvriesproducten het laatst
Koop de diepvriesproducten altijd als laatste tijdens het winkelen of uw bezoek aan de 
supermarkt.  

 

Hou bevroren voedsel bij elkaar 
Probeer om bevroren voedsel bij elkaar te houden terwijl u winkelt en tijdens uw reis naar
huis omdat dit zal helpen om het voedsel koeler te houden.
 

Sla het voedsel direct op
Koop alleen bevroren voedsel als u het meteen kunt invriezen. Speciale geïsoleerde 
zakken kunnen bij de meeste supermarkten en huishoudzaken worden gekocht. Deze 
houden diepvriesproducten langer koud.
 

Ontdooien van bevroren voedsel
Bij sommige voedingsmiddelen is het niet nodig om ze vóór het koken te ontdooien.  
Groenten en pasta kunnen direct aan kokend water of hete stoom worden toegevoegd. 
Bevroren sauzen en soepen kunnen voorzichtig in een pan worden gedaan en langzaam 
worden verhit totdat ze zijn ontdooid. 
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Nuttige tips voor het bevriezen van vers voedsel

Voorbereidingen voor het invriezen
·Laat gekookt voedsel volledig afkoelen.
·Laat voedsel in het koelgedeelte afkoelen als dit mogelijk is.  

·Bedenk hoe u het voedsel wilt koken alvorens het te bevriezen. 

·Bevries voedsel niet in metalen houders aangezien u het misschien rechtstreeks vanuit 
 het vriesgedeelte in de magnetron wilt stoppen.   

·Gebruik speciale diepvrieszakjes die verkrijgbaar zijn bij supermarkten, diepvriesfolie, plastic 
 zakken, plastic bakjes of aluminiumfolie voor zure voedingsmiddelen (zoals citrusvruchten).    
 Gebruik geen dunne plastic folie of glas. Gebruik geen gebruikte verpakkingen van                 
 levensmiddelen (tenzij ze eerst grondig zijn gereinigd).

Gebruik kwalitatief goed voedsel en pak het zo weinig mogelijk vast. Bevries het voedsel 
in kleine porties. Het bevriest sneller, kost minder tijd om te ontdooien en stelt u in staat 
om de hoeveelheid te eten die u nodig heeft. 
   

Bevriezen van vers voedsel
Maak eerst een inschatting van de hoeveelheid voedsel die u zult bevriezen. Als u grote 
hoeveelheden vers voedsel wilt bevriezen denk er dan aan om de draaiknop van de 
temperatuurregelaar op "MAX" te zetten. Dit zal de temperatuur in het vriesgedeelte 
verlagen (circa -30℃), uw voedsel bevriest sneller en het helpt om het voedsel goed te 
houden. U dient hier echter spaarzaam gebruik van te maken om zuinig met de energie 
om te gaan.
 

Tips voor water dispenser
Het koelgedeelte is voorzien van een water dispenser wat het gemakkelijker maakt om 
uw glas met water te vullen en om bijna direct toegang te hebben tot koud water. De 
water dispenser bevat een reservoir van 2 liter water die moet worden gevuld. Om de 
water dispenser te gebruiken dient u de onderstaande instructies op te volgen:

   ·Laat zoveel mogelijk lucht uit de houder als mogelijk is. U kunt een speciale vacuümpomp 
kopen die overmatige lucht uit de verpakkingen zuigt.  

·Laat een kleine hoeveelheid "luchtruimte" over bij het invriezen van vloeistoffen zodat 
 het na het ontdooien ruimte heeft om uit te zetten.
·U kunt de ruimte in het vriesgedeelte het meest efficiënt gebruiken als u vloeistoffen (of vaste
 stoffen met vloeistoffen, zoals stoofpotten) in vierkante blokken bevriest. Dit staat bekend als 
 "vervormen". Giet de vloeistof in een plastic zak die in een vierkante houder is geplaatst.       
 Bevries het zo en verwijder dan de zak uit de houder en sluit de zak. 



 

 

 

 Ontdooien 
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1. Open de deur van het koelgedeelte om zeker te 
      stellen dat de water dispenser goed vast zit. 

2. Open het deksel van het waterreservoir, vul het           
      waterreservoir langzaam met water om eventuele       
      lekkages te voorkomen totdat de tank is opgevuld.      
      Sluit vervolgens het deksel van het waterreservoir.
3. Als het eenmaal vol is draait u de temperatuurregelaar op de maximum hoogte. 

Als u na 30 minuten terugkomt kunt u uw glas vullen via de water dispenser. 

Waar u uw voedsel kunt opslaan in het koelgedeelte

Aanbevolen bewaartermijnen   

Voor de aanbevolen bewaartermijn verwijzen wij u naar de informatie die wordt verstrekt 
op de verpakking van de levensmiddelen.

Dit apparaat is ontworpen met een automatisch ontdooisysteem. U hoeft het apparaat dus 
niet handmatig te ontdooien.

Groentelade 

Dit is het meest vochtige deel van het koelgedeelte voor bijvoorbeeld groenten, fruit en verse 
sla. Ongewassen hele slakroppen, hele tomaten, radijsjes etc. kunnen hier worden opgeslagen.
 
WIJ ADVISEREN OM ALLE PRODUCTEN IN DE GROENTELADE TE VERPAKKEN. 
 

OPMERKING: rauw vlees, gevogelte en vis altijd inpakken en opslaan op de onderste plank op 
de bodem van het koelgedeelte. Hierdoor kunnen ze niet op andere voedingsmiddelen 
druppelen of ermee in aanraking komen. Sla geen  brandbare gassen of vloeistoffen op in het 
koelgedeelte van de koelkast.
 

Koel gebied
Hier kunnen levensmiddelen worden opgeslagen die langer goed zullen blijven als ze koel 
bewaard zijn. Melk, eieren, yoghurt, fruitsappen, harde kazen bijv. Cheddar. Geopende potten 
en flessen van salade dressings, sauzen en jams. Vetten, bijvoorbeeld boter, margarine, 
vetarme spreads, kookvetten en reuzel.  

 

Koudste gebied
Hier moeten voedingsmiddelen worden bewaard die koud moeten worden gehouden om ze 
veilig te houden: 
·Rauw en ongekookt voedsel moet altijd worden verpakt. 
·Voorgekookt gekoelde levensmiddelen, bijvoorbeeld kant-en-klaar maaltijden, vleespastei,        
 zachte kazen.  

·Voorgekookte vleeswaren bijvoorbeeld ham. 
·Bereide salades (inclusief voorverpakte gemengde groene salades, rijst, aardappelsalade etc). 
·Toetjes, bijvoorbeeld kwark, zelf bereide gerechten en etensrestjes of crème-gebak.
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen   

IJSBLOKJESBAKJE

 

Reinigen buitenkant van koel-vriescombinatie

Reinigen binnenkant van koel-vriescombinatie
Na het ontdooien moet u de binnenkant van de koel-vriescombinatie reinigen met een mild sopje van 

soda of een beetje afwasmiddel. Vervolgens afspoelen met warm water met behulp van een vochtige 

spons of een zachte doek en dan droog wrijven. Was de bakjes en de legplaten in een warm sopje en 

zorg ervoor dat ze helemaal droog zijn voordat u ze terugplaatst in de koel-vriescombinatie. Er wordt 

condens gevormd op de achterwand van het koelgedeelte, maar dit zal naar beneden lopen langs de 

achterwand en in het afvoergaatje achter de groentelade terechtkomen.

In het afvoergaatje is een "reinigingsstick" gestoken. Dit zorgt ervoor dat kleine stukjes voedsel niet in de 

afvoer terecht kunnen komen. Nadat u de binnenkant van uw koelgedeelte heeft gereinigd en eventuele 

voedselresten om het afvoergaatje heen heeft verwijderd, kunt u de "reinigingsstick" gebruiken om ervoor 

te zorgen dat er geen verstoppingen zijn in uw koelgedeelte.

Gebruik een standaard niet-agressief schoonmaakmiddel verdund in warm water om de koel-vriescombinatie 

aan de buitenkant schoon te maken. Het rooster van de condensor aan de achterkant van de 

koel-vriescombinatie en de aangrenzende onderdelen kunnen worden gestofzuigd met een zachte borstel. 

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen om onderdelen van de 

koel-vriescombinatie te reinigen.

(2) Nadat het klaar is, de ijsblokjesknop voorzichtig omdraaien en de ijsblokjes zullen in het ijsblokjes 

opbergbakje vallen. Trek dit bakje eruit en haal de ijsblokjes eruit.

  

Stroomuitval 
Als de interne temperatuur van de koel-vriescombinatie -18℃ of lager is als de stroom 
terugkeert, is uw voedsel veilig. Het eten in uw koel-vriescombinatie blijft gedurende circa 16 
uur koud/bevroren met de deur dicht. Open de deur van de koel-vriescombinatie niet vaker 
dan noodzakelijk is.
 

De koel-vriescombinatie is uitzonderlijk koud 

U heeft misschien per ongeluk de koel-vriescombinatie op een hogere (koudere) instelling 
gezet. 

(1) Om ijs te maken, het ijsblokjesbakje eruit trekken en het bakje 3/4 vullen met koud water. 

Daarna het bakje terugplaatsen. Om de tijd voor het maken van ijs te verkorten kunt u de 

temperatuurregelaar op de positie "colder" (= kouder) instellen. 
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Het verplaatsen van de koel-vriescombinatie

 

De koel-vriescombinatie is uitzonderlijk warm 

Het kan zijn dat de compressor niet werkt. Zet de temperatuur van het koelgedeelte op de 
hoogste instelling en wacht een paar minuten. Als er geen zoemend geluid te horen is 
werkt het niet. Neem contact op met de plaatselijke winkel waar de aankoop is gedaan.

Plaatsing 

Plaats uw koel-vriescombinatie niet in de buurt van een warmtebron, bijvoorbeeld een fornuis, boiler of 

radiator. Vermijd ook direct zonlicht in bijgebouwen of serres.

  

Nivelleren van de koel-vriescombinatie
Zorg ervoor dat de koel-vriescombinatie waterpas staat. Gebruik de draaibare stelpootjes aan de voorzijde.

 Schakel eerst de koel-vriescombinatie uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
   Verwijder al het voedsel.
 Reinig de koel-vriescombinatie.
 Laat de deur iets open staan om de mogelijke vorming van condensatie, schimmel of   
      geurtjes te voorkomen.   

 Wees uiterst voorzichtig in het geval van kinderen. Het apparaat mag niet                   
      toegankelijk zijn voor spelende kinderen.    

 Korte vakanties: Laat de koel-vriescombinatie werken tijdens vakanties van minder    
      dan drie weken. 
 Lange vakanties: Als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een aantal maanden al
      het voedsel verwijderen en de stekker uit het stopcontact halen. Het interieur grondig      
      reinigen en droog maken. Om geurtjes en schimmelgroei te voorkomen de deur een       
      beetje open laten staan: indien nodig de deur blokkeren zodat hij open blijft staan of de   
      gehele deur verwijderen. 

De koel-vriescombinatie werkt niet
Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het apparaat aan staat.  Controleer of 
de zekering in de stekker niet is doorgebrand. Sluit een ander apparaat op het stopcontact
aan, zoals een lamp, om te zien of het stopcontact goed werkt.  De koel-vriescombinatie 
moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst met een omgevingstemperatuur 

tussen 16℃ en 38℃. Laat de koel-vriescombinatie gedurende 30 minuten staan.
 

Condensatie verschijnt aan de buitenkant van de koel-vriescombinatie 
Dit kan het gevolg zijn van een verandering van de kamertemperatuur. Eventuele resten 
van vocht afvegen. Als het probleem zich blijft voordoen contact opnemen met de 
plaatselijke winkel waar de aankoop is gedaan.  

 

GORGELEN, SUIZEN
Deze geluiden worden veroorzaakt door het circuleren van de koelvloeistof in het 
koelsysteem. Het is sterker geworden sinds de introductie van CFK-vrije gassen. Dit is 
geen storing en heeft geen invloed op de prestaties van uw koel-vriescombinatie.
 

ZOEMEN, SPINNEN OF PULSEREN 

Dit is de compressormotor die werkt omdat het koelmiddel door het systeem pompt.  

 

Vakantieperiode
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DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD 

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 
73/23 EEG (Laagspanningsrichtlijn) 
89/336 EEG (EMC-richtlijn).
 
 

Verwisselen van de LED-lamp 

   Voor het verwijderen van de LED-lamp eerst de koel-vriescombinatie uitschakelen en de 
stekker uit het stopcontact halen. 
- Degene de lamp verwisselt dient statische elektriciteit van zijn/haar lichaam te ontladen om    
  elektrostatische schade aan de LED-chip te voorkomen voordat deze onderdelen worden       
  aangeraakt. 
- Verwijder het  lichtkapje door deze voorzichtig naar beneden te trekken. 
- Schroef het kunststof houdertje los. 
- Vervang de lamp door een koelkast LED-lamp van dezelfde vorm en grootte. 
- Draai de schroef weer aan en plaats het lichtkapje van de LED-lamp weer terug.

Onderhoud    

Dit product moet worden onderhouden door een erkende technicus en hiervoor mogen 
uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. 
In geen geval mag u proberen het apparaat zelf te repareren. 
Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen kunnen tot schade of letsel 
leiden. 
Neem contact op met de plaatselijke winkel waar de aankoop is gedaan. 
Wanneer het apparaat niet in gebruik is gedurende een langere periode het apparaat 
loskoppelen van het elektriciteitsnet, al het voedsel eruit halen en het apparaat  reinigen. 
Laat de deur op een kier staan om onaangename geurtjes te voorkomen.

 

Als de koel-vriescombinatie niet waterpas staat, is dit van invloed op de uitlijning van de deur en de 

magneetsluiting en dit kan ertoe leiden dat uw koel-vriescombinatie niet goed werkt. 

Zet de koel-vriescombinatie de eerste 4 uur niet aan
Nadat de koel-vriescombinatie op zijn plaats is gezet moet deze gedurende 4 uur ongebruikt blijven 

staan. Deze tijd is nodig zodat de koelvloeistof zich kan verzamelen.  

Installatie 

De ventilatieopeningen of roosters van het apparaat nooit bedekken of blokkeren.

Dit toestel is voorzien van een stekker die geschikt is voor gebruik in alle woningen die 
beschikken over stopcontacten die voldoen aan de huidige specificaties. Als de stekker 
niet geschikt is voor uw stopcontacten, moet deze worden afgesneden en zorgvuldig 
worden verwijderd. Om een elektrische schok te voorkomen dient u de afgesneden 
stekker niet ineen stopcontact te steken. 
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BELANGRIJK:
VOOR ALLE REPARATIES VAN DIT APPARAAT VRAGEN NAAR ERKENDE EN GOED 
OPGELEIDE TECHNICI IN UW OMGEVING.

 

Correcte verwijdering van dit product 
Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten  
geeft aan datdit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval 
binnen de gehele EuropeseGemeenschap. Om mogelijke schade aan het milieu
of de gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering dient u
het op een verantwoorde manier te recyclen en het hergebruik van grondstoffen
te bevorderen. Maak voor het retourneren van uw oude apparaat gebruik van de
hiervoor bestaande verzamelplaats voor recycling van elektrische en 
elektronische apparaten of neem contact op met de verkoper waar u het  product
ooit heeft gekocht. Zij kunnen het oude apparaat op een veilige manier laten 
recyclen. 



 

 

 
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

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: 
        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. 
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. 

       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 vervangen onderdelen.
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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