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Instruction Manual  

Handleiding 

Mode d’emploi 

 

MODEL :  KGC230/60-5A+   
 

Please read this instruction manual before use. 

 

Nous vous prions de conserver soigneusement ces consignes d'utilisation et, le cas échéant, de 

les remettre au nouvel acquéreur de l'appareil si le dernier est cédé à une tierce personne. Ce 

mode d'emploi est valable pour plusieurs appareils, des différences sont par conséquent 

possibles. 
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SAFETY 

 

 

WARNING! 

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing 

or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do 

not attempt to repair this appliance yourself. 

 

Safety tips 

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your 

Fridge/Freezer. 

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures. 

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire 

extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.  

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause 

“Frost/Freeze burns”. If consumed straight from the Fridge/Freezer.  

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, 

as this could cause skin abrasions or “Frost/Freezer burns”. Bottles and cans must not 

be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze. 

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant 

instructions. 

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The 

Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter 

the specification or attempt to modify this product in any way.  

Do not store inflammable gases or liquids inside you Fridge/Freezer.  

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 

or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with the reduced  
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physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety. This appliance is intended to be used in household 

and similar applications such as 

·staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 

·farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; 

·bed and breakfast type environments; 

·catering and similar non-retail applications.  

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of 

obstruction. 

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, 

other than those recommended by the manufacturer. 

Do not damage the refrigerant circuit. 

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, 

unless they are of type recommended by the manufacturer. 

 

Disposal 

Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of 

disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. 

The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal 

procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged 

prior to disposal. Up to date information concerning options for disposing of your old 

appliance and packaging from the new one can be obtained from your local council 

office.  

 

Locks   

If your Fridge/Freezer is fitted with a lock, to prevent children being entrapped keep the 

key out of reach and not in the vicinity of the appliance. If disposing of an old 

Fridge/Freezer break off any old locks or latches as a safeguard. 
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INTRODUCTION 

 

Before use 

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 2 carefully before using 

your new Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only. 

 

 

No Description  

1 Thermostat 

2 Internal light 

3 Adjustable shelves 

4 Bottle storage 

5 Salad bin 

6 Egg tray 

7 Freezer draws 

8 Leveling feet 
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INSTALLATION 

 

Location 

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat 

and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 

16℃ and 32℃. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg, cooker, boiler 

or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing 

your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the 

Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on 

the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recessed or into 

fitted cabinets or fumiture when your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may 

become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the 

Fridge/Freezer has at least 9cm(31/2”) of free space and the sides have 2cm(3/4”). 

Do not drape the Fridge/Freezer with any covering. 

 

Leveling the Fridge/Freezer 

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be 

affected and may cause you Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the 

Fridge/Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front 

by turning them. 
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Cleaning before use 

Wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. 

Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets 

and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the 

Fridge/Freezer. The external parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax 

polish. See page 6 for more details on cleaning.  

 

Before plugging in YOUMUST 

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the 

Fridge/Freezer. If not see the section called ELECTRICAL INFORMATION on 

page 8.  

 

Before switching on! 

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE 

FRIDGE/FREEZER. 

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, 

wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle. 

 

Before filling your Fridge/Freezer 

Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait 

for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer 

to fail to the correct temperature. See page 5 for more details. 

 

 

 

START 
Switching on your Fridge/Freezer 
1. Before connecting the Fridge/Freezer to the mains supply position. The 

thermostat control dial is located inside the Fridge compartment. 
2. Turn the thermostat knob to the “3” position and turn on the electricity. The 

compressor and the light inside the refrigerator will begin to work. 
3. Wait 24 hours before placing food into the Fridge/Freezer, the temperature 

inside your Fridge/Freezer will then be cool enough to chill and freeze foods 
sufficiently.  
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Adjusting the temperature 
1. The temperature in the refrigerator and freezer compartment is controlled by 

the temperature controller installed on the inside wall of the refrigerator 
compartment. We strongly recommend you use a freezer thermostat to check 
that the temperature is below -18 centigrade before loading any food. This 
can take 2-3 hours. 

2. The marks on the knob are the temperature grades, NOT the exact degrees 
of temperature. “0” is “OFF” AND “7” represents the lowest temperature. 

 

WARNING! This appliance must be placed in a room with 

minimum 15°C. 

 
3. Please start with the knob set to position “4”. Use a suitable thermometer to 

check the temperature after two hours. The refrigerator temperature should 

be set between +2℃ and +5℃ and the freezer will vary between -18 and -25 

degrees centigrade over a typical cycle. To reduce the refrigerator 
temperature turns the knob towards”6” and check after one hour. 

NOTE: The Fridge/Freezer may not operate at the correct temperature if it is in a 

particularly hot or cold room or is you open the Fridge/Freezer door too often. 

 

 

 

 

Super Freezing  
1. Quick freezing allows moisture inside foodstuffs to form fine ice-crystals which 

prevent the cell membrane from being damaged and the cytoplasm being lost 
when unfreezing, thus the original freshness and nutrition constituent of 
foodstuffs can be retained. 

2. Fresh meal and fish to be stored for long time must be done by quick freezing. 
To quick freeze turn the temperature knob to setting “6” before adding food. 

NOTE: the maximum allowable capacity is 3KG at a time. 
3. After quick freezing, turn the knob back to the original position (Normally time  
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for quick freezing shall not exceed 4 hours). 

Is the Freezer/Fridge cold enough? 

If you are at all concerned that your Fridge/Freezer is not being kept cold enough, 

or you occasionally wish to check the temperature, you can purchase a 

Fridge/Freezer thermometer. These are available from most supermarkets and 

hardware shops. Place the thermometer in the Fridge compartment and leave 

overnight. The correct temperature Should read between 0℃  and 10℃ . 

Alternatively, place the thermometer in the middle basket of the Freezer 

compartment and leave it overnight. The correct temperature should be -18℃ or 

lower. 

 

 

 

 

 

 
 
IN USE 
 

Tips for keeping food perfect in the Fridge 

 

Take extra care with meat and fish  

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid 

bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect 

juices and cover it with cling film or foil. 

Leave space around food 

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge 

are kept cool.  
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Wrap up food! 

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed 

or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped. 

 

Pre-cooked food should be cooled properly 

 

 

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to 

stop the internal temperature of the Fridge from rising. 

 

Shut the door! 

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. 

When retuning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before 

opening the door. Only open the door to put food in or take it out.  

 

Where to store your foods in the fridge 

 

Cool area 

This is where to store foods which will keep longer if they are kept cool. Milk, 

eggs, yogurt, fruit juices, hard cheeses eg. Cheddar. Opened jars and bottles of 

salad dressings, sauces and jams. Fats, eg. Butter, margarine, low-fat speads, 

cooking fats and lard.  

 

Coldest area: 0℃ to 5℃ 

This is where foods which must be cold to keep them safe should be kept: 

·Raw and uncooked foods should always be wrapped. 

·Pre-cooked chilled foods, eg. Ready meals, meat pies, soft cheeses.  

·Pre-cooked meats eg. Ham, 

·Prepared salads(including pre-packed mixed green salads, rice, potato salad 

etc). 

·Desserts, eg. Fromage frais, home-prepared food and leftovers or cream cakes. 
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Salad bin 

This is the most humid part of the Fridge. Vegetables, fruit, fresh salad items eg. 

Unwashed whole lettuce, whole tomatoes, radishes etc can be stored here. 

 

WE RECOMMEND THAT ALL PRODUCE KEPT IN THE SALAD BIN IS 

WRAPPED. 

 

NOTE：Always wrap and store raw meat, poultry and fish on the lowest shelf at 

the bottom of the fridge. This will stop them dripping onto, or touching other foods. 

Do not store inflammable gasses or liquids in the fridge. 

 

Tips for shopping for frozen foods 

 

Your Freezer is 4 star  

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the 

packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period 

shown against the 4 star rating. This is usually the period stated as “Best, Before”, 

found on the front of the packaging.  

 

Check the Fridge/Freezer temperature 

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your 

frozen foods. It should show a temperature lower than -18℃. 
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Choose packs carefully 

Make sure the frozen food package is in perfect condition.  

 

Purchase frozen food last 

Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.  

 

Keep frozen foods together  

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as 

this will help to keep the food cooler.  

 

Store food straight away 

Don’t buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated 

bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep 

frozen food cold for longer. 

 

Thawing frozen food 

For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta 

can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and 

soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.  

 

 

Freezing fresh foods, useful tips 

 

 

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, 

it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity 

you need.  

 

Freezing fresh foods 

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large 

amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower 

the temperature in the Freezer (approx -30℃), freezing your food quicker and 

helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to 

conserve energy. 
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Preparations for freezing 

·Leave cooked food to cool completely. 

·Chill food in a Fridge before freezing if possible.  

·Consider how you want to cook the food before freezing it. 

·Don’t freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight 

from the Freezer.  

·Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene 

bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits). 

Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless 

cleaned thoroughly first). 

·Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special 

vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging. 

·Leave a small amount of “air space” when freezing liquids, to allow for 

expansion. 

·You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or 

solids with liquids, such as stew) in square blocks. 

  This is known as “performing” Pour the liquid into a polythene bag which is 

inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the 

container and seal the bag. 

         

 

Label everything 

 

· Many foods look the same when frozen, so careful labeling will help avoid 

forgetting what an item is. Storage times being exceeded could cause food  
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poisoning. On home cooked food add the date as you will then be able to make 

sure you don not eat food past the recommended storage period. 

· You can buy special Fridge/Freezer labels and pens. Labels come in different 

colors which can help you use your Fridge/Freezer effectively. For instance 

you could color code meat red and vegetables green. Using a different color 

label for each quarter of the year will help you rotate your frozen food more 

efficiently. 

· Write the contents and date. Add the weight and notes on cooking such as 

“thaw first”, or “cook from frozen” and keep a separate “log-book” of what is in 

each drawer. This will save opening the door and searching around 

unnecessarily. 

 

 

 

Recommended storage periods 

 

For recommended food storage time, refer to the information given on your food 

packaging. 

 

DEFROSTING 
 
Defrosting 

After a period of time frost will build up in certain areas in the Fridge/Freezer 

compartment. After a period of time frost will build up in certain areas in the 

Fridge/Freezer compartment. As a temporary measure, this frost should be 

scraped away using a plastic scraper. NEVER use a metal or sharp instrument. 

Complete defrosting will however become necessary approximately once per 

year, or if the frost layer exceeds 5mm to maintain the efficiency of the 

Fridge/Freezer. This should be carried out if the frost build-up cannot be scraped 

away, or if it begins to interfere with the food storage. Chose a time when the 

stock of frozen food is low and proceed as follow: 
1. Take out the frozen food, turn the Fridge/Freezer off at the mains supply and 

leave the doors open. Ideally the frozen food should be put into another 
Fridge/Freezer or refrigerator. If this is not possible wrap the food, firstly in 
several sheets of newspaper or large towels and then in a thick rug or blanket 
and keep it in a cool place.  
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2. Scrape away as much frost build-up as possible using the plastic scraper. To 

accelerate the thawing process place bowls of hot water inside the 
Fridge/Freezer cabinet. As the solid frost loosens, prize it away with the 
plastic scraper and remove.  

3. When defrosting is completed, clean your Fridge/Freezer as described. 

 

 

 

Cleaning inside the Fridge/Freezer 

After defrosting you should clean the Fridge/Freezer internally with a weak 

solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp 

sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and 

ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer. 

Condensation will form on the back wall of the Fridge; however it will normally 

run down the back wall and into the drain hole behind the salad bin. 

 

 

 

 

 

 

The drain hole will have a “cleaning spike” inserted into it. This ensures that small 

pieces off food can not enter the drain. After you have cleaned the inside of your 

Fridge and removed any food residues from around the whole, use the “cleaning 

spike” to make sure that there are no blockages. 
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Cleaning outside the Fridge/Freezer 

Use standard furniture polish to clean the Fridge/Freezer exterior. Make sure that 

the doors are closed to prevent polish getting on the magnetic door seal or 

inside.  

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent 

components can be vacuumed using a soft brush attachment. 

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the 

Fridge/Freezer 

 

 

Cleaning tip 

Defrost when food stocks are low. 

 

TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE 
 

Trouble Shooting 

 

Power cut 

If the internal temperature of the Fridge/Freezer compartment is -18℃ or less 

when the power returns, your food is safe. The food in your Fridge/Freezer will 

remain frozen for approx 16 hours with the door closed. Do not open the 

Fridge/Freezer door more than necessary. 

 

The Fridge/Freezer is exceptionally cold 

You may have accidentally adjusted the thermostat control dial to a higher 

position. 

 

The Fridge/Freezer is exceptionally warm 

The compressor may not be working. Turn the thermostat control dial to the 

maximum setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not 

working. Contact the local store where your purchase was made.  

The Fridge/Freezer is not working 

Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not 

blown. Plug  
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In another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working. The 

Fridge/Freezer should be placed in a well ventilated room with an ambient 

temperature of between 16℃and 32℃. Leave the Fridge/Freezer for 30 minutes.  

 

Condensation appears on the outside of the Fridge/Freezer 

This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of 

moisture. If the problem continues contact the local store where your purchase 

was made.  

 

Noises inside the Fridge/Freezer 

If you have not owned a Fridge/Freezer before, you may notice that it makes 

some rather unusual noises. Most noises are perfectly normal; however you 

should be aware of them! 

 

GURGLING, WHOOSHING 

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling 

system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free 

gases. This is not a fault and will not affect the performance of your 

Fridge/Freezer.  

 

HUMMING, PURRING OR PULSATING 

This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the 

system.  

 

Moving the Fridge/Freezer 

 

Location 

Do not place your Fridge/Freezer near a heat source, eg. Cooker, boiler or 

radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges.  

 

Leveling the Fridge/Freezer 

Make sure the Fridge/Freezer is level. Use the rotating leveling feet at the front. If 

the Fridge/Freezer is not level, the doors and magnetic seal alignments will be 

affected and may cause your Fridge/Freezer to work incorrectly. 
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Do not turn on the Fridge/Freezer for 4 hours 

After the Fridge/Freezer is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time 

for the coolant to settle. 

 

 

 

 

 

Installation 

Don’t cover or block the vents or grilles of your appliance. 

 

Servicing 

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine 

spare parts should be used. 

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance your self. 

Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious 

malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.  

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity 

supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent 

unpleasant smells. 

 

 

Changing the internal light 
1. Before carrying out the bulb replacement always press and turn the 

thermostat control to dial to position 0, then disconnecting the mains supply. 
2. Hold and lift up the light bulb cover.  
3. Remove the old bulb by unscrewing it in an anti-clockwise direction. 
4. Replace with a new bulb (10W) by screwing it in a clockwise direction 

marking sure that it is secure in the bulb holder.  
5. Refit the light cover and re-connect your Fridge/Freezer to the mains supply 

and switch on. 

 

Reversing the Door Swing 

To change the opening direction yourself, please follow these instructions: 

Tools required: Philips style screwdriver / flat bladed screwdriver / Hexagonal 

spanner 
1. a. Remove all the cover’s screws first. 
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b. Lift the top cover away from the Fridge. 

 

  c. Remove the left hinge cover. Insert the right hinge cover. 

 
2. a. Undo the screws, lift the hinge bracket up and take it off. 

 

   b. Remove the bolt with a screwdriver and flip the hinge bracket then reattach 

the bolt to the hinge bracket. Remove the fridge door.  

 
3. a. Lift the top hinge cover on the fridge door and move it to the side you want 

to install. 

 

   b. Take of the middle hinge by removing the screws. Lift the freezer door up 

and move it away.  
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c. Remove the screws’ covers and place them to the opposite side. 

 

4. Remove the bottom hinge adaptor from the freezer door. Move the adaptor to 

the opposite side. Ensure it is securely located. 

 

 

 

 

5. a. Tilt the fridge carefully. 2 people are required to tilt the fridge during the door 

reversing process. 

 

  b. Remove the screws and bottom hinge. Then remove the adjustable feet 

from both side and reattach them to the opposite side.  

 
6. Remove the screw from the bottom hinge and refit it to the opposite side.  

Place the freezer door back on. 
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7. After placing the freezer door, screw the middle hinge back onto (the opposite 

side) the fridge. 

    
8. Place the fridge door back on. Ensure the fridge door is aligned horizontally 

and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening 
the top hinge. 
a. Insert the hinge bracket and screw it to the top of the fridge. 

  
b. Use a spanner to tighten it if necessary. 

 

 

9. Put the top cover back and tighten it with the screws. Reverse step 1a to 1c for 

details 

                 

 

 

NOTE: If you want to have the door swing reversed, we recommend that your 

contact a qualified technician. You should only try to reverse the door yourself if 

you believe that you are qualified to do so. 

 

All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. You should  
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rest the fridge freezer on something solid so that it will not slip during the door 

change process. Do not lay the fridge freezer flat as this may damage the coolant 

system. Ensure the fridge freezer is unplugged and empty. We recommend that 

2 people handle the fridge freezer during assembly. 

 

 

ELECTRICAL INFORMATION 
 
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. 

This appliance is fitted with a fused three pin plug to BS 1363 which will be 

suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications.  

 

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and 

carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the 

discarded plug into a socket. 

 

 

This appliance complies with the following EEC Directives:  

73 / 23 EEC (Low Voltage Directive) 

89 / 336 EEC (EMC Directive). 

 

 

WARNING! This appliance must be placed in a room with 

minimum 15°C. 

 

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC 

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical 

and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with 

the implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol 

 on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of 

as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection 

point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other 

applications in accordance with the directive.  
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OPGELET! Om een correcte werking van uw koelkast te 

garanderen moet deze geplaatst worden in een ruimte waar de 

omgevingstemperatuur niet lager is dan 15° C. 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen 

is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te 

nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig 

doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig 

bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. 

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het 

wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele 

levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de 

veiligheid van het apparaat. 

 

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de 

voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet 

verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen 

veroorzaakt is.  

 

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen 

kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan 

ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid 

verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie 

hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt 

om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. 

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor 

verstikking. 

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de 

voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om 

te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het 

apparaat opsluiten. 
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• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder 

apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het 

deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude 

apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. 

 

Algemene veiligheid 

Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. 

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in 

een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. 

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces 

te versnellen. 

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in 

koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. 

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. 

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het 

apparaat, dit is een natuurlijk gas dat welis- waar milieuvriendelijk is, maar ook 

uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens 

transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. 

Indien het koelcircuit beschadigd is: 

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden 

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren 

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product 

op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, 

brand en/of een elektrische schok veroorzaken. 

 

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) 

mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende 

onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de 

achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan 

oververhit raken en brand veroorzaken. 

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 

4. Trek niet aan het snoer. 

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er 

een risico op een elektrische schok of brand. 
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6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje voor 

de binnenverlichting. 

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. 

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/ 

nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. 

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht. 

• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor 

huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van 

ruimtes. 

 

Dagelijks gebruik 

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat. 

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen 

ontploffen. 

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3) 

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal 

ontdooid is. 

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de 

fabrikant. 

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het 

apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende 

aanwijzingen. 

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze 

veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade 

toebrengen aan het apparaat. 

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het 

apparaat geconsumeerd worden. 

 

Onderhoud en reiniging 

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u 

onderhoudshandelingen verricht. 

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. 

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik 

een kunststof schraper. 

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer,  
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indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het 

apparaat liggen. 

 

Installatie 

 

OPGELET! Om een correcte werking van uw koelkast te 

garanderen moet deze geplaatst worden in een ruimte waar de 

omgevingstemperatuur niet lager is dan 15° C. 

 

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de 

desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. 

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat 

niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de 

winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet 

weg. 

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan 

de olie terugvloeien in de compressor. 

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot 

oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met 

betrekking tot de installatie opvolgen. 

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde 

te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt 

kunnen worden en brandwonden veroorzaken. 

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden. 

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd 

is. 

 Laat 9cm (31/2”) aan de achterkant van uw toestel en 2cm (3/4”) op de 

zijkanten om een goede ventilatie te hebben. 

 gebruik de regelbare voeten om uw toestel op niveau (horizontaal) te zetten. 
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Plaats 

Het apparaat moet uit de buurt geïnstalleerd worden van warmtebronnen, zoals 

radiatoren, boilers, direct zonlicht, enz. Zorg ervoor dat de lucht aan de 

achterkant van het apparaat vrij kan circuleren. Om voor een goede prestatie te 

zorgen, als het apparaat onder een overhangende muureenheid staat, moet de 

minimale afstand tussen de bovenkant van het apparaat en de muureenheid 

minstens 100 mm zijn. Het is echter beter om het apparaat niet onder een 

overhangende muureenheid te plaatsen. Het nauwkeurig waterpas zetten van 

het apparaat wordt gewaarborgd door de stelvoetjes onderaan het apparaat. 

Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer 

af te halen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. 

 

Waterpas zetten 

Zorg bij het plaatsen van het apparaat ervoor dat het apparaat horizontaal staat. 

Dit kan worden gerealiseerd via de twee stelvoetjes onderaan het apparaat. 

 

Onderhoud 

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een 

gekwalificeerd elektricien of competent persoon. 

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend 

onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele 

reserveonderdelen. 

 

Bescherming van het milieu 

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het 

koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden 

weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat 

ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van 

toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. 

Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de  
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warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die 

voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.  

 

 

 

Eerste gebruik ( na 24 uren) 

 

OPGELET! Om een correcte werking van uw koelkast te 

garanderen moet deze geplaatst worden in een ruimte waar de 

omgevingstemperatuur niet lager is dan 15° C. 

 
De binnenkant schoonmaken: Voordat u het apparaat voor de eerste keer 
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water 
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te 
nemen. Droog daarna grondig af. 
 
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen 
de lak. 
 
Een keer het toestel geplaatst is en aangesloten, draai de thermostaat op stand 
het lampje en compressor zouden moeten werken. Na 24 uren kunt u het toestel 
gebruiken.  

 

BEDIENING 

Inschakelen: Steek de stekker in het stopcontact. 

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand. 

Uitschakelen: Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te 

schakelen. 

 

Temperatuurregeling 

De temperatuur wordt automatisch geregeld. Ga als volgt te werk om het 

apparaat in werking te stellen: 

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te 

verkrijgen. 

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te 

verkrijgen. 
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Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte 

instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de 

temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: 

• de omgevingstemperatuur 

• hoe vaak de deur geopend wordt 

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt 

• plaatsing van het apparaat. 

 
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig 
gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat 
continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval 
moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische 
ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. 
 
Thermostaat 
Deze staat in het toestel.  Stand “0” zal het toestel niet laten werken. Stand “7” 
is de hoogste stand. De koudste temperatuur mogelijk is gekozen. 
 
De normale stand is 3-4 afhankelijk van de plaats waar het toestel zich bevindt. 
U kunt de temperatuur na 2 uren meten met een speciale thermometer. Gelieve 
te wachten tot dat de temperatuur -18°C is om voedsel in het diepvriesgedeelte 
te plaatsen. Dit kan 2 of 3 uren tijd nemen. 
 
De normale temperaturen zijn :  

Boven gedeelte: van +2℃ tot en met +5℃  

Diepvries gedeelte: -18°C et -25°C.  
Een speciale thermostaat kan gebruikt worden om de temperatuur in het toestel. 

 

 

 

Super Freeze (snel vriezn) 
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Draai de thermostaat op stand « 6 » vooraleer u voedsel in het diepvriesgedeelte 
plaats. 
 
OPGELET: maximale capaciteit is per 3 kg. 

Een keer de goederen bevroren kunt u de thermostaat terug op stand “3-4” 
zetten. Het diepvriezen kan niet meer dan 4 uren tijd nemen 
 

 
 
 
DAGELIJKS GEBRUIK 
 
Vers voedsel invriezen 
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een 
lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.  Om vers 
voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden. 
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u de thermostaatknop echter op 
een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen. 
 
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder 
de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand 
instellen. Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak. 
 
Het bewaren van ingevroren voedsel 
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is 
inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken 
voordat u er producten in plaatst. 
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom 
langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken 
onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd 
worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het 
afgekoeld is). 
 
Ontdooien 
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het 
koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid 
tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de 
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding 
iets langer duren. 
 
Verplaatsbare schappen 
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De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de 
schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. 
 
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 
Normale bedrijfsgeluiden 
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel 
door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal. 
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u 
een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal. 
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is 
een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal. 
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de 
thermostaat horen. Dat is normaal. 
 
 
 
Tips voor energiebesparing 
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. 
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage 
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu 
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de 
thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te 
laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. 
 
Tips voor het koelen van vers voedsel 
Om de beste prestatie te verkrijgen: 
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast 
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft 
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren 
Nuttige tips voor het koelen 
 
Nuttige tips: 
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakkenen op het glazen schap leggen, 
boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal 
twee dagen op deze manier. 
 
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen 
op willekeurig welk schap gezet worden. 
 
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de 
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. 
 
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie 
of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten. 
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Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het 
flessenrek in de deur. 
 
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de 
koelkast bewaard worden. 
 
Tips voor het invriezen 
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een 
paar belangrijke tips: 
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is 
vermeld op het typeplaatje; 
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te 
vriezen voedsel toe; 
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende 
kwaliteit in; 
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden 
ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig 
heeft; 
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes 
luchtdicht zijn; 
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om 
te voorkomen dat dit laatste warm wordt; 
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel 
minder lang houdbaar; 
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan 
het aan de huid vastvriezen; 
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u 
zien hoe lang het al bewaard is; 
 
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: er zich van te 
verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze 
door de detailhandelaar werden opgeslagen; 
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de 
winkel naar uw vriezer gebracht worden; 
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk. 
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw 
worden ingevroren. 
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven 
bewaarperiode. 
 
ONDERHOUD EN REINIGING 
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit 
het stopcontact trekken. 
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Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen 
mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. 
 
Periodieke reiniging 
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: 
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale 
zeep. 
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te 
verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn. 
• spoel ze af en maak ze grondig droog. Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of 
kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. 
 
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde 
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, 
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. 
 
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het 
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. 
Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het 
elektriciteitsverbruik besparen. 
 
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. 
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de 
kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/ beschadigen. 
Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te 
maken met warm water met een beetje afwasmiddel. Steek, na het 
schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact. 
 
Het ontdooien van de koelkast 
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, 
automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt 
via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, 
boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het 
afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon 
te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de 
koelkast gaat druppelen. 
 
De vriezer ontdooien 
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer 
en rond het bovenste vak. Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van 
ongeveer 3-5 mm bereikt heeft. Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te 
verwijderen: 
• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit 
• Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier 
en leg het op een koele plaats. 
• haal de vriesladen eruit 
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• doe isolerend materiaal om de laden, bijv. dekens of kranten. 
• Schraap het ijs er voorzichtig af als het begint te ontdooien. Gebruik een 
schraper van hout of kunststof 
• maak wanneer al het ijs is gesmolten de kast schoon en veeg hem droog, 
plaats vervolgens het afvoerkanaal weer terug op zijn plaats. 
• schakel de kast in en plaats het bevroren voedsel terug. 
 
Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de 
thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk 
bereikt wordt. 
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om de rijp van de 
verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen 
mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, 
behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een 
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan 
de veilige bewaartijd verkorten. 
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Uw toestel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummers Uitleg  

1 Thermostaat 

2 Lamp 

3 Plateau 

4 Flessen Compartiment  

5 Gorenten bak 

6 Eieren compartiment 

7 Vrieslade  

8 Regelbare voeten 

 
Lamp vervangen 
1. draai de thermostaat op “0”; 
2. trek de stekker uit het stopcontact 
3. haal het deksel van het lampje weg; 
4. vervang het lampje door deze tegen de klok te draaien; 
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5. plaats het nieuw lampje (10W)  
6. kijk na dat alles goed geplaatst is. 
7. zet het deksel van het lampje terug op zijn plaats.  

8. sluit uw toestel terug aan en draai de thermostaat op “3-4”. 

De deur omkeren 
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan 
verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. 

Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dat dit 

wordt gedaan met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het 

apparaat stevig vasthoudt tijdens de werkzaamheden. 

 
a. Eerst verwijdert u het deksel en de schroeven. 
b. Trek het deksel van het toestel weg. 

 

c. Verwijder het linker scharnier. Plaats het juiste scharnier. 

 

d. Draai de schroeven los, til het scharnier op en neem het uit.  

 

e. Trek de scharnieren weg en deur.  

 

f. Til het deksel en het bovenste scharnier op, en plaatst deze aan de andere 

kant.  
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g. Neem het middelste scharnier een plaats deze weg. 

 

h. Trek de schroven weg en plaats deze aan de andere kant. 

i. Verwijder de onderste scharnier en plaats deze aan de andere kant. Kijk na 

dat alles goed geplaatst is. 

 

 

j. Kantel het toestel. 2 personnen zijn hiervioor nodig.  

  

k. Verwijder de onderste scharnier, en draai de ruil de regelbare voeten om.  

 

 

l. Plaats de scharnier aan de andere kant. Plaats de deur. 
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m. Na u de deur aan de ander kant heb gezet, plaats de middelste scharnier.  

    

 

n. Plaats de bovenste deur. Kijk na dat alles goed pas staat. De rubbers moeten 

goed gesloten zijn. Plaats dan het bovenste scharnier. 

o. Plaats de boventste scharnier.  

  

p. Schroef deze goed vast.  

 

 

 

q. Plaats het deksel terug op het toestel.  
 
 
Controleer goed en verzeker u ervan dat: 
• alle schroeven zijn aangehaald, 
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast, 
• de deur goed open en dicht gaat. Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in 
de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat 
geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt. Als u bovenstaande  
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handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde 
Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de 
deuren op uw kosten veranderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMEN OPLOSSEN 
Let op! Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken. 
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te 
worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon. 
Belangrijk! Bij de werking van het apparaat zijn bepaalde geluiden te horen die 
heel normaal zijn (compressor- en circulatiegeluid). 
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Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de 

bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst. 

 

MILIEUBESCHERMING – RICHTLIJN 2002/96/EG 

Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur in overeenstemming met welbepaalde regels weggegooid 

worden. Dit vergt zowel de inzet van de leveranciers als van de gebruikers. Om deze 

reden mag uw apparaat, zoals op het typeplaatje of op de verpakking aangegeven door 

het symbool , niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. De gebruiker heeft 

het recht het toestel gratis naar een gemeentelijk centrum van gescheiden inzameling te 

brengen waar het overeenkomstig de richtlijn hergebruikt, gerecycleerd of voor andere 

doeleinden gebruikt zal worden.  

 

 



 

 

 
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. 

http://www.domest.nl/
mailto:service@domest.nl


 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

 

 

 

 

 



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

 

 

 



 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

 

 

 

 

 

 



 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

 

 

 

 

 



 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Part 0 Front cover and content
	Part 3-5 Reverse door- TT with top cover with thermostat.pdf
	Part 3-6.1 Reverse door- DD1-05,DF1-06,DL1-06.pdf
	Part 5-2 Daily Use(for fridge).pdf
	Part 5-2.1 Daily Use(for DF1-06,08,11,12,15).pdf
	Part 5-2 Daily Use(Larder+LED).pdf
	Part 5-2 Daily Use(DL1-11).pdf
	Part 3-13 Reverse door- TT fridge with top cover.pdf
	Part 3-4 Reverse door- TT with top cover without thermostat.pdf

