
 
 

 

Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig 
door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

GLASDEUR KOELER

BC1.10-9
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EU - Conformiteitsverklaring
 De producten, die worden beschreven in deze handleiding, voldoen aan de 

geharmoniseerde voorschriften.
 De desbetreffende documenten kunnen door de bevoegde autoriteiten worden 

opgevraagd bij de eindverkoper. 

 De afbeeldingen en maten in deze handleiding kunnen in sommige details                       
      verschillen van het huidige ontwerp van het apparaat. Toch dient u in dat geval de          
      aangegeven instructies op te volgen. Het apparaat wordt zonder inhoud geleverd.
 Alle wijzigingen, die niet van invloed zijn op de functies van het apparaat, blijven 

voorbehouden aan de fabrikant. Gooi de verpakking weg volgens de plaatselijke 
en in uw gemeente geldende richtlijnen.

 Het apparaat dat u hebt gekocht kan een verbeterde versie zijn van het toestel 
waarvoor deze handleiding werd gedrukt. Desalniettemin zijn de functies en de 
gebruiksomstandigheden hetzelfde. Deze handleiding is daarom nog steeds geldig.

 Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten. 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de 
eerste keer gebruikt. Alle in de instructies vermelde informatie dient ter bescherming 
van de gebruiker. Als u de veiligheidsvoorschriften negeert, zult u uw gezondheid en 
uw leven in gevaar brengen.
 !  GEVAAR! Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien genegeerd, zal leiden tot 
de dood of ernstig letsel.
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! WAARSCHUWING!  Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien genegeerd, zal 
leiden tot de dood of ernstig letsel.

 

aansluitingen en onderdelen die energie aanvoeren (inclusief de bedrading in een
aansluitingen dienen te worden gecontroleerd door een erkende specialist. Alle 

aansluitingen naar het apparaat goed? Of zijn ze oud en passen ze niet meer bij
de technische eisen van het apparaat? De bestaande en nieuw aangelegde 

muur)  dienen  door  een  erkende  specialist  te  worden  gecontroleerd.  Ook  alle 
aanpassingen  aan  de  stroomtoevoer,  om  het  apparaat  aan  te  sluiten  aan  het 
elektriciteitsnet, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman. 

!  VOORZICHTIG! Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, 
kan leiden tot licht of matig letsel.
 !  LET OP! Wijst op mogelijke schade aan het apparaat.
 
 Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u hem kunt gebruiken        
      wanneer het  nodig is. Houdt u strikt aan de aanwijzingen om schade aan            
      personen en goederen te voorkomen.
   Controleer de technische omgeving van het apparaat. Werken alle kabels en 
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 Het apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik binnenshuis. 
 Bedien het apparaat uitsluitend in overeenstemming met het beoogde gebruik. 
 Sta niet toe dat iedereen die niet vertrouwd is met deze handleiding het apparaat 
      bedient. 
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, alsmede door 

personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over 
het veilig gebruik van het toestel en ze de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen 
dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

 

!  GEVAAR! 

2. Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren. Als het apparaat niet goed 
functioneert neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat heeft 
gekocht. Er dienen alleen originele onderdelen te worden gebruikt. 

3. Als het netsnoer is beschadigd dient het alleen door de fabrikant, een service- 
monteur of een gekwalificeerde specialist te worden vervangen. 
 

                                                        !  WAARSCHUWING! 

1. Dit apparaat is voorzien van de milieuvriendelijke koelvloeistof R600a. De 

2. Als een onderdeel van het koelcircuit is beschadigd, mag het apparaat niet in de 
buurt zijn van open vuur, onbeschermd licht of vonken genererende apparaten. 
Neem direct contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. 

3. Als er gas vrijkomt in uw huis: 

a) Alle ramen openen.
b) De stekker van het apparaat niet uit het stopcontact trekken en het 
bedieningspaneel van de temperatuurregelaar niet gebruiken. 

c) Apparaat niet aanraken totdat al het gas is verdwenen.
d) Anders kunnen er vonken ontstaan die het gas doen ontbranden. 

5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vluchtige of brandbare materialen (zoals
      gas, benzine, alcohol, verf) en in ruimtes met slechte ventilatie (bijv. een garage).

1. Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact als het snoer of de stekker 
zichtbaar beschadigd is. 

koelvloeistof R600a is brandbaar. De onderdelen van het koelcircuit mogen 
nooit worden beschadigd tijdens het transport of het gebruik.    

4. Houd alle onderdelen van het apparaat uit de buurt van vuur en andere 
ontstekingsbronnen wanneer u het apparaat verwijdert of uit elkaar haalt.
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6. EXPLOSIEGEVAAR! Gebruik geen explosieve stoffen of sprays, die  
ontvlambare drijfgassen bevatten, in uw apparaat. Explosieve mengsels kunnen 
er ontploffen.

7. Tijdens het uitpakken dient u het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken 
piepschuim, enz.) uit de buurt van kinderen te houden. VERSTIKKINGSGEVAAR.

 8. Sluit het apparaat niet aan het elektriciteitsnet totdat al het verpakkingsmateriaal 
en transportbeschermers zijn verwijderd.

9. Gebruik het apparaat alleen met 220~240V/50Hz/wisselstroom. Alle aansluitingen en 
stroomgeleidende onderdelen moeten worden vervangen door een erkende vakman.

10. Gebruik geen printplaatstrip of een meervoudig stopcontact om het apparaat aan 
te sluiten aan de stroomtoevoer.

11. Een goed geaard stopcontact wat alleen voor dit apparaat wordt gebruikt en 
overeenkomt met de gegevens van de stekker is nodig om elke vorm van gevaar 
te minimaliseren. Het apparaat dient goed te worden geaard.

12. Controleer of het netsnoer niet onder het apparaat is geplaatst of is beschadigd 
tijdens het verplaatsen van het apparaat.  

13. De technische gegevens van uw energieleverancier moet overeenkomen met de 
gegevens op het typeplaatje van het apparaat.

regen; anders zal de isolatie van het elektrische systeem worden beschadigd.
21. Plaats geen waterboiler of vazen op uw apparaat. De elektrische onderdelen van 

uw apparaat kunnen ernstig worden beschadigd door overkokend of gemorst 
water. 

22. Gebruik geen stoomreinigers voor het reinigen of ontdooien van uw apparaat. De 
stoom kan in contact komen met elektrische onderdelen en een kortsluiting 
veroorzaken. RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK! 

23. Gebruik nooit mechanische apparaten, messen of andere scherpkantige 
voorwerpen om vastzittend ijs uit het apparaat te verwijderen. RISICO VAN EEN 
ELEKTRISCHE SCHOK veroorzaakt door het beschadigen van de binnenkant 
van het apparaat.

14. Uw huishoudelijke circuit moet zijn uitgerust met een automatische zekering. 
15. Het apparaat niet aanpassen. 
16. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat installeert en voordat u het aansluit aan
 het elektriciteitsnet. LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! 

17. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt. 
18. Gebruik geen andere apparaten in de voedingsruimte van uw apparaat dan die   
   door de fabrikant van uw apparaat zijn aanbevolen.
19. Zet geen warmte-uitstralende apparaten op uw koelapparaat.  
20. Plaats het apparaat niet op een locatie waar het in contact kan komen met water/
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24. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
25. Als u uw apparaat buiten gebruik stelt (zelfs tijdelijk), zorg er dan voor dat

26. Volg strikt de aanwijzingen in het hoofdstuk INSTALLATIE. 

                                                         !  VOORZICHTIG! 

1. De condensor en de compressor, aan de achterkant van het apparaat, kunnen 

hoge temperaturen bereiken tijdens normaal gebruik. Volg deze handleiding bij 
het uitvoeren van de installatie. Onvoldoende ventilatie van het apparaat zal de 
werking verstoren en het apparaat beschadigen. Nooit de ventilatiesleuven 
afdekken of blokkeren.  

2. Raak de extreem gekoelde oppervlakken niet aan met natte of vochtige handen, 
omdat uw huid aan het oppervlak kan blijven vastplakken. 

                                                          !  LET OP! 

1. Als u het apparaat verplaatst, pak het dan bij de bodem vast en til het voorzichtig 

op. Houd het apparaat rechtop.
2. Laat het apparaat niet meer dan 45° kantelen. 

3. Als het apparaat in een horizontale positie wordt verplaatst, kan wat olie 
verschuiven van de compressor naar het koelcircuit. 

4. Laat het apparaat in een rechtopstaande positie staan gedurende 4-6 uur 
om zeker te stellen dat de olie terugstroomt naar de compressor.

5. Gebruik nooit de deur om het apparaat te verplaatsen, dit beschadigt de scharnieren. 
6. Het apparaat moet minstens door twee personen worden vervoerd en geïnstalleerd. 
7. Als u het apparaat uitpakt, onthou dan goed op welke plek de accessoires in het  

apparaat zitten voor het geval dat u het opnieuw moet inpakken en vervoeren op 
een ander moment.

8. Gebruik het apparaat alleen als alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
9. Ga niet op de basis, de laden, deuren etc. van het apparaat staan of leunen.
10. Plaats geen warme vloeistof of warm voedsel in het apparaat. 
11. De ventilatiesleuven van het apparaat (of de ombouw als het geschikt is voor 
      inbouw), dienen volledig open, ongeblokkeerd en vrij van vuil te zijn. 

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

13. Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces
te versnellen, dan die door de fabrikant zijn aanbevolen. 

14. Beschadig het koelcircuit niet. 

kinderen niet in het apparaat kunnen komen. Volg hiervoor strikt de 
overeenkomstige veiligheidsrichtlijnen, zie de hoofdstukken 
BUITENGEBRUIKSTELLING en DEFINITIEVE ONTMANTELING.



% 

0 20 50 9.3 7.3 

1 16 80 12.6 9.1 

2 22 85 15.2 10.8 

3 25 60 16.7 12 

4 30 55 20.0 14.8 

5 40 40 23.9 18.8 

6 27 70 21 15.8 

7 35 75 30 27.3 

 
KLIMAATKLASSEN

Relatieve 
vochtigheid

Dooipunt 
°C 

Gewicht van 
water in droge 
lucht g/kg 

Klimaat 
testruimte

Droge lucht 
temperatuur 
°C 

 INSTALLATIE 
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15. Gebruik geen elektrische apparaten binnen het apparaat, tenzij ze van het type
zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

 Locatie 

1. Pak het apparaat voorzichtig uit. Verwijder de verpakking zoals is aangegeven  
in het hoofdstuk van Afvalbeheer. 

2. De transportbescherming volledig verwijderen. Wees zeer voorzichtig en gebruik
geen aggressieve of schurende reinigingsmiddelen om resten van de transport- 
bescherming te verwijderen.  

3. Installeer het apparaat op een geschikte plaats met voldoende afstand tot 
warmtebronnen en koude plekken.

4. Controleer of het apparaat en het netsnoer niet zijn beschadigd.
5. Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
6. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
7. De deuren moet geheel en ongehinderd kunnen worden geopend. 
8. Installeer het apparaat op een vlakke, droge en stevige vloer. Controleer de 

juiste installatie met behulp van een waterpas. 
9. Sluit het apparaat correct aan op het elektriciteitsnet.
10. Het typeplaatje zit aan de binnenkant of de achterkant van het apparaat. 

 

 Ventilatie 

Minimale afstand die nodig is voor een goede ventilatie: 

A. Achterkant tot muur: minimaal 5 cm 

B. Rechterkant /linkerkant tot een ander meubelstuk/wand: minimaal 1 cm. 
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 Wijziging van de positie van het deurscharnier
!  WAARSCHUWING! Apparaat uitzetten en stekker uit stopcontact halen voordat

u het deurscharnier wijzigt. RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK! 

!  VOORZICHTIG! Het wijzigen van het deurscharnier moet door minstens twee 
personen worden uitgevoerd, anders kunt u zichzelf bezeren of het apparaat beschadigen.
 

Voorbereiding: 

1. Maak het apparaat helemaal leeg.
2. Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier,         
      inbussleutel. 
3.   Zet de stelpootjes in hun hoogste positie.
4. Laat het apparaat naar achteren kantelen om de deur te verwijderen. Laat het

apparaat tegen een stevige constructie leunen en blokkeer het zodat het 
apparaat niet kan wegglijden, als u bezig bent met het apparaat.

5. Het apparaat mag niet overhellen of op een zijkant liggen. Anders kan dit grote 
schade veroorzaken aan het koelsysteem.  

6. Bewaar alle losgeschroefde delen op een veilige plaats. 

Wijzigen: 

1. Verwijder de 4 schroeven (1)(2) en haal de 
bovenplaat eraf.
2. Verwijder de 2 schroeven (3) van het bovenste 
scharnier (4) en verwijder het bovenste scharnier(4). 

3. Til de deur op en plaats het op een zachte 
ondergrond om krassen te voorkomen.
4. Verwijder de 3 schroeven (5) van het onderste 
scharnier(6) en verwijder het onderste scharnier(6). 

5. Verwijder de stelpoot(8) en verplaats het naar de 
rechterkant. 
6. Verwijder de boutpen(7) en draai de richting van het
 onderste scharnier om(6). Installeer het onderste 
scharnier(6) aan de linkerkant met 3 schroeven(7). 

7. Plaats de boutpen(7) in het onderste scharnier(5). 

8. Verwijder de scharnierpen (9) die aan de onderkant 
van de deur zit. Aan de andere kant van de deur de 

vervangende scharnierpen insteken die met het apparaat is meegeleverd.
9. Stel de deur weer op haar plaats en zet de deur op het onderste scharnier (6). 

10. Monteer het bovenste scharnier (4) met de twee schroeven (3) weer vast en de 
bovenplaat met de 4 schroeven weer bevestigen (1)(2).  



 

 

1 

2 

3 

4 

1 2 

OMSCHRIJVING APPARAAT

BEDIENINGSPANEEL EN WERKING

1. Verlichting/temperatuurregelaar 
2. In hoogte verstelbare legplanken 

3.   Legplank 

4.   Stelpootjes 

 

Wacht na de installatie 4-6 uur, voordat u uw apparaat op het elektriciteitsnet 
aansluit!

1. Licht aan/uit 
2. Draaiknop

MIN: Laagste koeling (warmste binnentemperatuur) 
MAX: Hoogste koeling (koudste binnentemperatuur) 
SUPER: Super koeling
NORMAL: Aanbevolen instelling bij een koude omgevingstemperatuur. 

 Inbedrijfstelling: Steek de stekker in het stopcontact en draai de draaiknop rechtsom.
 Voor ingebruikname
1. Reinig het apparaat zorgvuldig. Wees voorzichtig, vooral aan de binnenkant van het 

apparaat (zie het hoofdstuk REINIGING EN ONDERHOUD).
2. Als de accessoires in het apparaat niet op de juiste plek zitten, dient u ze te 
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voordat u het apparaat weer aanzet.
5.  Stop niet teveel producten in het apparaat.
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 Procesparameters 

1. Het apparaat kan alleen de relevante temperatuur bereiken als: 

2. Een hoge omgevingstemperatuur en gelijkertijd het apparaat laten werken in de 
koudste instelling kan ervoor zorgen dat de compressor continu werkt om de 
temperatuur in het apparaat constant te houden.
 

 Handige tips/energiebesparing
1. Probeer de deur zo weinig mogelijk te openen, vooral wanneer het weer erg       
      warm en vochtig is. 

2. Als u de deur opent, sluit hem dan zo snel mogelijk weer.
3. Controleer steeds of het apparaat nog goed geventileerd is. Het apparaat             
      dient van alle kanten voldoende geventileerd te zijn. 

4. Zet de temperatuurregelaar zo snel mogelijk van een hoge naar een lage
      instelling. Dit hangt af van de hoeveelheid van de inhoud en van de                   
      kamertemperatuur.
5. Vastgevroren ijs verhoogt het energieverbruik. Ontdooi vastgevroren ijs als het 

meer dan 3 mm dik is. 

verplaatsen volgens de indeling van de afbeelding in hoofdstuk OMSCHRIJVING
      APPARAAT. 

3. Het apparaat dient goed te zijn aangesloten aan het stopcontact. 
4. Als het apparaat van de stroomtoevoer is geweest, dient u 5 minuten te wachten 

 

 Temperatuurinstelling 

Voor het eerste gebruik: 

Stel de temperatuurregelaar in op "MAX" totdat de gewenste koeltemperatuur is 
bereikt; zet de temperatuurregelaar daarna op "NORMAL". Het corrigeren van de 
temperatuur gaat makkelijker op een later moment. 
Super: 

1. Deze instelling versnelt het koelproces. 
2. Deze instelling is niet bedoeld voor continu gebruik! 

a) de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse 

b)  de deuren goed sluiten 

c) u de deuren niet te vaak en te lang opent 
d) de deurafdichtingen in goede staat zijn
e) het apparaat op de goede plaats staat
f) u het apparaat niet te vol heeft gestopt  
g) u geen warm of heet voedsel of drank in het apparaat bewaart.



 

REINIGING EN ONDERHOUD
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6. Maak af en toe de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of een 
stofzuiger om een hoger energieverbruik te voorkomen.

7. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. 
8.   Hou de deurafdichtingen goed schoon en in een goede staat. 

1. ! WAARSCHUWING! Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt of er onderhoud aan verricht. 

2. Hou het apparaat altijd goed schoon zodat er geen vieze luchtjes ontstaan.
3. Stofophoping op de condensor zorgt voor een verhoogd energieverbruik. Maak

de condensor twee keer per jaar schoon met een borstel of een stofzuiger.
4. Verwijder alle ringen en armbanden voordat u het apparaat gaat reinigen of er  

onderhoud aan verricht; anders kunt u het oppervlak van het apparaat beschadigen.
 

 Schoonmaakmiddel
1. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
2. Gebruik geen aggressieve schoonmaakmiddelen. 
3. Gebruik geen oplosmiddelen.
4. Deze instructies gelden voor alle oppervlakken van uw apparaat.

 

 Reinigen van de buitenkant
1. Gebruik een vochtige doek en een mild, niet-bijtende schoonmaakmiddel.
2.  Gebruik helder water om het af te spoelen.
3. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek. 

 

 Reinigen van de binnenkant
1. Reinig de legplanken en de andere verwijderbare onderdelen met warm water en

zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel. 
5. Gebruik helder water om het af te spoelen.
6. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek. 
7. Controleer het dooiwaterafvoergaatje en reinig dit, als het nodig is.

 Deurafdichtingen 

Reinigen met warm water en een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel. 

een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel.
2. Gebruik helder water om het af te spoelen.
3. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek. 
4. Reinig de binnenkant met soda (3 eetlepels per 1 liter water) of met water en een 
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 Ontdooien
1. Het apparaat is voorzien van een automatisch ontdooisysteem. 
2. Het dooiwater loopt aan de achterkant in het apparaat.
3. Het water wordt opgevangen in een opvangbak onder de compressor. Het water 

verdampt in de opvangbak. 
4. Het afvoergaatje mag niet worden geblokkeerd. 
5. Reinig het afvoergaatje met een pijperager. 
 

Vervangen van de lamp
Als de lamp niet meer werkt mag deze alleen door een gekwalificeerde 
monteur worden vervangen.
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

 PROBLEEM                 MOGELIJKE OORZAAK             OPLOSSING 

Het apparaat werkt niet

Het apparaat werkt niet

De compressor draait te 
lang 

Aparraat koelt 
niet goed 

Sterke ijsafzetting

De deur maakt een 
vreemd geluid als hij 
wordt geopend

De deurafdichtingen zijn 
vuil

Reinig de 
deurafdichtingen

De deur is niet gesloten        Sluit de deur goed 

De deurafdichting is 
beschadigd of vuil

Reinig/vervang de 
deurafdichting

De stekker van het 
apparaat zit niet in het 
stopcontact

Controleer het stopcontact 
door er een ander 
apparaat aan te sluiten

De stekker zit los                   Check de zekeringkast 

Het stopcontact krijgt geen 
energie 

Vergelijk de gegevens op 
het typeplaatje met die 
van uw energieleverancier
 

De zekering is uitgeschakeld
De spanning is te laag 

Onjuiste energievoorziening Controleer de 
energievoorziening 

Het apparaat is enige tijd 
uitgeschakeld geweest 

Het apparaat heeft tijd 
nodig om de ingestelde 
temperatuur te bereiken

Deuren te vaak of te lang 
geopend

Deuren niet te vaak of te 
lang openen

De deur was vaak geopend Deur niet te vaak openen

De deur is niet correct 
gesloten

Controleer de deur en 
sluit deze correct

IJsafzetting in het apparaat Verwijder de ijsafzetting

De huidige temperatuur- 
instelling is te warm 

Kies een andere 
instelling indien nodig

Warm of heet voedsel in 
het apparaat

Haal het eruit en plaats 
het terug als het koud is

Het apparaat is te vol Haal wat voedsel eruit 

De deurafdichtingen zijn 
beschadigd

Controleer de deur / 
deurafdichtingen
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Als het apparaat een storing aangeeft die niet in het schema hierboven is vermeld of als u 
alle items van het bovenstaande schema heeft gecontroleerd, maar het probleem blijft 
bestaan, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.
 

 De werking zoals hieronder is beschreven is gewoon en geeft geen storing aan. 

1. De koelvloeistof genereert een geluid wat lijkt op stromend water.
2. Soms kunt u een geluid horen wat wordt gegenereerd door het inspuitproces van

het koelcircuit. 
3. De zijkanten van het apparaat worden warm terwijl het apparaat draait.  

Vreemde geluiden

Het apparaat staat niet op 
een vlakke, droge en 
stevige vloer

Apparaat opnieuw 
uitlijnen / bijstellen

De flessen opnieuw 
rangschikken

Het apparaat is in contact 
met een muur of een ander
voorwerp. De flessen zijn 
niet goed geplaatst. 

Sommige voorwerpen zijn 
achter het apparaat gevallen

Verwijder deze 
voorwerpen

 

 Apart geluid 

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt of als de temperatuur onder een 
bepaald niveau zakt zal het apparaat met hoog vermogen draaien om de vooraf 
ingestelde temperatuur te kunnen bereiken.
 

 Condenswater in/op het apparaat
Kan worden gegenereerd binnen en buiten het apparaat door een hoge 
luchtvochtigheid of een zeer warme omgevingstemperatuur. 
 

 Klikgeluiden 

U hoort de compressor klikken als hij wordt in- of uitgeschakeld.
 

 Zoemen 

Wordt veroorzaakt door de compressor als hij loopt.
 

 Kloppen/knapgeluiden
Kan worden gegenereerd door het regelmatig uitzetten en inkrimpen van de 
onderdelen van het koelsysteem. Het wordt veroorzaakt door de wisseling van 
temperatuur voor en nadat de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
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BUITENGEBRUIKSTELLING

dagen open staan.  

 Weg tijdens een normale vakantie (14-21 dagen): 

1. Doe hetzelfde als hierboven is aangegeven of 
2. laat het apparaat gewoon doorwerken. 

a) verwijder al het bederfelijke voedsel uit het koelgedeelte
b)  reinig het koelgedeelte
c) vries al het voedsel in wat geschikt is om in te vriezen. 

als dat nodig is. 
2. Verplaats het apparaat alleen in een rechtopstaande positie. Alle andere posities  

kunnen schade veroorzaken aan de compressor.
3.  Beschadig de stelpootjes niet. 

 Buitengebruikstelling, tijdelijk
 Als het apparaat gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt: 
1. Trek de stekker uit het stopcontact. 
2. Verwijder al het voedsel uit het apparaat. 
3. Droog de binnenkant van het apparaat af met een doek en laat de deur een paar 

 
 DEFINITIEVE ONTMANTELING

kunnen gaan zitten.
5. Volg het advies voor het verwijderen van het apparaat zoals is    
     aangegeven in het hoofdstuk  "AFVALBEHEER".

1. Trek de stekker uit het stopcontact. 
2. Snij het netsnoer los van het apparaat. 
3. Alle deuren van het apparaat volledig verwijderen. 
4. Laat de legplanken op hun plek, zodat kinderen niet in het apparaat 

 

 Als u het apparaat wilt verplaatsen: 

1. Maak alle verwijderbare onderdelen en de inhoud stevig vast. Verpak ze apart 



 
 

TECHNISCHE GEGEVENS
Type nummer BC 1.10-9 (wit) 
Klimaatklassen     0,1,2,3,4,6 
Netto inhoud 99 liter 
Spanning / Frequentie (V/Hz)    220-240V~/50Hz 
Vermogen / stroom     80W/0.8A 
Energieverbruik    212kWh/jaar
Koelvloeistof    R600a/22g 
Isolatieschuim    Cyclopentaan 
Netto gewicht    30kg 
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1. Verwijdering van het apparaat volgens de huidige wetgeving met betrekking tot de

 

AFVALBEHEER

explosieve gassen. De koelsystemen en de isolatie van koelkasten en 
diepvriezers bevatten koelvloeistoffen en gassen die op de juiste wijze moeten 
worden verwijderd.  De koelflenzen en buizen niet beschadigen. Als koelvloeistof 
ontsnapt uit het apparaat bestaat er BRANDGEVAAR!

2. Tijdens het uitpakken dient het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken 
piepschuim  enz.)  uit  de  buurt  van  kinderen  te  worden  gehouden 
(VERSTIKKINGSGEVAAR!).

3. Oude en ongebruikte apparaten dienen voor verwijdering te worden aangeleverd 
bij het verantwoordelijke recyclingcentrum. Nooit blootstellen aan open vuur.

5. Verwijder papier en karton in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
6. Verwijder plastic in de daarvoor bestemde afvalcontainers. 
7. Als er geen geschikte afvalcontainters beschikbaar zijn in uw woonwijk,  

4. Voordat u een apparaat verwijdert, dient u het eerst onbruikbaar te maken. Trek
de stekker uit het stopcontact en snij het snoer met de stekker direct van het 
apparaat af. De deur volledig verwijderen, zodat kinderen niet in het apparaat 
opgesloten kunnen worden aangezien dit hun levens bedreigt! 

verwijder deze materialen dan op een gemeentelijk inzamelpunt voor afvalrecycling. 8. 

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw leverancier of uw                    
gemeentelijke voorzieningen.
 

 Koelvloeistof
Het koelcircuit van het apparaat bevat de koelvloeistof R600a, een natuurlijk gas met een 
hoge milieuvriendelijkheid. Zorg ervoor dat u tijdens het transport van het apparaat geen 
onderdelen van het koelcircuit beschadigt. BRANDGEVAAR!



 
 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 

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

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

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

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

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

