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

GLASDEUR HORECA KOELER

   ELDC1011HD



 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe koeler

WAARSCHUWING:
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Controleer voordat u een oud apparaat verwijdert of het uitgeschakeld en veilig is. 
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en vernietig eventueel 
aanwezige sloten om te voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten. 

Let op: het koelsysteem bevat gassen en koelvloeistoffen die een 
gespecialiseerde afvalverwerking vereisen. De waardevolle materialen in een 
koeler kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale 
afvalverwerkingsbedrijf voor het weggooien van een oud apparaat en neem 
contact op met uw gemeente of uw dealer als u vragen heeft.

Zorg ervoor dat de leidingen van uw koeler niet beschadigd zijn voorafgaand 
aan de verwijdering. U kunt een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn 
door aan te dringen op een geschikte en niet-vervuilende manier van 
verwijdering van het apparaat.
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Dank u voor de aanschaf van deze commerciële koeler. Het is ontworpen en 
vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik van te kunnen maken. 
De bediening is zeer eenvoudig, maar wij verzoeken u even de tijd te nemen 
om deze handleiding te lezen. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij 
van obstakels zijn, vooral als het apparaat is ingebouwd.

Dit apparaat moet worden geaard. 
Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, 
de servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om een 
gevaarlijke situatie te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat goed geaard is. 
Zet het apparaat meteen uit als u een elektrische schok voelt bij het aanraken 
van de koeler.

ZORG ERVOOR DAT ALLE SLOTEN ONBRUIKBAAR ZIJN GEMAAKT. 
VERWIJDER DE EVENTUELE DEUR(EN) EN GOOI ZE AFZONDERLIJK WEG. 

WAARSCHUWING - CHEMISCH GEVAAR: LAAT KINDEREN NIET SPELEN 
MET HET OUDE APPARAAT. NEEM CONTACT OP MET UW GEMEENTE 
VOOR DE PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR 
VERWIJDERING VAN OUDE APPARATUUR.

VERWIJDERING VAN OUDE APPARATUUR



 

 

Sta niet toe dat kinderen met de verpakking spelen en vernietig plastic zakken
op een veilige manier.
Het karton kan worden gebroken of in kleinere stukken worden gesneden en aan 
een afvalverwerkingsdienst worden gegeven. De wikkelfolie is gemaakt van 
polyethyleen. De polyethyleen pads en vulling bevatten geen 
fluorchloorkoolwaterstoffen.

Al deze waardevolle materialen kunnen naar een verzamelplaats voor afval worden

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw koeler 
voor het eerst aanzet. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor de 
montage, bediening en het onderhoud van het apparaat.

Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u ooit uw 
koeler verkoopt, geef dan deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

VERWIJDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

gebracht en na een passende recycling opnieuw worden gebruikt. Raadpleeg uw 
plaatselijke autoriteit voor de naam en het adres van de afvalverwerkingsdiensten 
die zich het dichtst bij u in de buurt bevinden.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan
door het niet-naleven van deze instructies. De gebruiker is aansprakelijk voor 
materiële schade of lichamelijk letsel (productaansprakelijkheid) veroorzaakt door 
onvoorzichtig gebruik van de koeler of het niet opvolgen van deze instructies.

 Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als u twijfelt, raadpleeg dan een 
       technicus.

 Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de specificaties worden
       geaard.

 De aansluiting en installatie van uw koeler dienen exact te worden uitgevoerd
       volgens de desbetreffende instructies in deze gebruiksaanwijzing.
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 Beschadig geen onderdelen van het apparaat wat koelvloeistof bevat door 
       het te doorboren, perforeren, breken, draaien of schrapen. Als de 
       koelvloeistof in contact komt met de ogen, kan dit tot ernstige oogletsel      
       leiden.
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 Denk er altijd aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen
      voor schoonmaakwerkzaamheden. Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit 
      het stopcontact, maar pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het
      stopcontact. Controleer altijd of de stekker en het netsnoer onbeschadigd zijn. 

 Alle elektrische reparaties dienen te gebeuren door gekwalificeerde technici.
      Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn. Probeer nooit    
      om de koeler zelf te repareren.

 Mocht het afdekkapje van het binnenlampje of van de ventilator eraf vallen of  
      breken, schakel dan de koelkast onmiddellijk uit en vervang het afdekkapje.

 Blokkeer de ventilatieopening niet en dek deze niet af.

 Plaats het apparaat niet met het achterpaneel direct tegen een muur. Houd een     
      opening van minimaal 50 mm aan tussen het apparaat en een aangrenzende         
      muur.

 Zorg dat er een geschikt stopcontact is (230 volt, 13 ampère stopcontact) met
      de juiste aarding om de koeler van stroom te voorzien.

 Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar        
      drijfgas in dit apparaat.

 Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij van obstakels zijn, vooral als het  
      apparaat is ingebouwd.

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

 Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

 Zorg ervoor dat de door u gekozen locatie een vlak en stabiel oppervlak         
      heeft. Het apparaat kan worden genivelleerd door aan een van beide of beide
      stelpootjes in de voorste hoeken te draaien. Controleer of het apparaat          
      waterpas is met behulp van een waterpas.

 Plaats de koeler uit de buurt van warmtebronnen, waar het apparaat goed     
      geventileerd en beschermd is tegen vocht of extreme hitte en kou. De koeler  
      werkt mogelijk niet correct als de temperatuur boven + 30°C stijgt                   
      (standaardmodel).

 Laat kinderen niet met het apparaat spelen, erop gaan zitten of aan de           
      deur(en) hangen.



 

 

ELDC1011HD                                            Versie NL 01/2018                                           Pagina 5 van 9 

 Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagvakken van het         
      apparaat, tenzij deze van het soort zijn dat door de fabrikant wordt                  
      aanbevolen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Plaats dit apparaat niet met het achterpaneel direct tegen een muur. Voor een goede 
circulatie en operationele efficiëntie mogen de ventilatieroosters nooit worden 
geblokkeerd.

Verwijder alle verpakking en plaats de koeler op een stabiel, veilig en vlak oppervlak. 
Plaats de koeler uit de buurt van warmtebronnen, waar het apparaat goed 
geventileerd en beschermd is tegen vocht of extreme hitte en kou. De koeler werkt 
mogelijk niet correct als de temperatuur boven + 30°C stijgt (standaardmodellen). 
De koeler voldoet aan de bedrijfsomstandigheden volgens de norm EN 441-4 in 
klimaatklasse 4. Er is een 10A-zekering aangebracht. Nooit vervangen door een 
hogere zekering dan deze.

GEBRUIK NOOIT EEN VERLENGSNOER

Als het netsnoer de dichtstbijzijnde aansluiting niet bereikt, herschikt u de indeling 
van uw winkel of vraagt u een gekwalificeerde elektricien om een nieuwe aansluiting 
te plaatsen.

Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, wacht dan minstens 5 minuten voordat u 
het apparaat opnieuw aansluit om te voorkomen dat de compressor wordt 
beschadigd.

WERKING
Plaats de planken stevig op hun steunen. Controleer of de koeler naar behoren 
werkt voordat u hem installeert en vult. Een optionele lichtschakelaar bevindt zich in 
het apparaat.

Plaats nooit warm of heet voedsel rechtstreeks in de koeler.

BELANGRIJK: 

Plaats geen brandbare, explosieve of vluchtige voorwerpen, bijtend zuur, alkali of 
vloeistof in glazen containers in de koeler. Wees altijd voorzichtig als u de 
temperatuur aanpast.

laat de koelkast 24 uur rechtop staan voordat u hem aansluit.
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ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT

Een klein indicatielampje "               " gaat branden onder het symbool "Koelen" om te 
bevestigen dat de koeler in de normale koelmodus staat en de compressor draait.
Wanneer de temperatuur is bereikt en de compressor in de 'Uit'-cyclus staat, gaat er 
geen indicatielampje branden in de temperatuurregelaar: "               ".

Werking van de temperatuurregelaar:
- Om de gewenste temperatuur van de koeler in te stellen:

 Druk opnieuw op "        " om de bewerking te voltooien, of laat hem            
      gewoon 5 tot 10 seconden staan en het scherm zal de interne temperatuur
      weergeven, terwijl de nieuwe instellingen worden opgeslagen.

        

 Gebruik de "             " toetsen om de gewenste temperatuur in te stellen.     

       te knipperen. 
 Druk één keer op de "        " knop. Een 'piep' klinkt en het scherm begint 

- Om de 'Ontdooi' cyclus handmatig te activeren:

      "piep" hoort.
 Druk op de "        " knop en houd deze 6 seconden ingedrukt totdat u een 

      en de koeler is in een 'Ontdooi’ cyclus.   
 Het indicatielampje gaat nu branden onder het 'Ontdooi’ symbool “                   “

 'Ontdooien' duurt 20 minuten en keert dan automatisch terug naar de normale    
      werking.

- Om handmatig terug te schakelen naar de normale werkingsmodus vanuit 
  de 'Ontdooi' modus:
 Druk opnieuw op de "         " knop, houd de knop 6 seconden ingedrukt, totdat   
      een 'piep' te horen is.     
 Beide indicatielampjes onder het symbool 'Ontdooien' en onder het symbool 

     

Let op:
De koeler is gebouwd om automatisch te ontdooien en ijsvorming op de 
verdamper te voorkomen. In een 'Ontdooi' cyclus gaat het indicatielampje 
branden onder het 'Ontdooi' symbool: "                   ".

      normale koelmodus.
      onder het symbool ‘Koelen’ om te bevestigen dat de koeler terug is in de       

OMHOOG

OMLAAG

ONTDOOIENTijdens de normale werking zal het scherm
van de temperatuurregelaar "                " 
de temperatuur in de koeler weergeven.

INSTELLEN

INDICATIE
LAMPJES

Er zijn verschillende soorten temperatuurregelaars/thermostaten voor 
verschillende modellen. Controleer welk type temperatuurregelaar op 
uw apparaat is geïnstalleerd.

      'Koelen' knipperen nu    “                   “ terwijl de koeler bezig is om terug te   
      schakelen naar de normale werking.
 Na 5 tot 20 minuten gaat alleen het indicatielampje "                 " branden      
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MECHANISCHE THERMOSTAAT
Thermostaatinstellingen

Instelling "OFF" = werkt niet (= UIT)
Instelling MIN = laagste instelling (warmste interne temperatuur)
Instelling MAX = hoogste instelling (koudste interne temperatuur).

Afhankelijk van de hoeveelheid producten en de omgevingstemperatuur de interne 
temperatuur aanpassen.

De interne temperatuur varieert in verschillende delen van de koeler. De achterkant 
van de koeler is het koudst.

BELANGRIJK

 De koeler zal een normale periodieke ontdooicyclus doorlopen en een         
      handmatige ontdooimodus is alleen in de meeste extreme gevallen vereist. 
      Het is beter om het te vermijden als het niet nodig is.

 In de 'ontdooi'-stand wordt de koelcapaciteit van de koeler verlaagd, omdat   
      de compressor niet werkt. De automatische cycli zorgen ervoor dat het          
      ontdooien op de meest efficiënte manier gebeurt en indien nodig. Het wordt  
      afgeraden om de koelkast gedurende langere tijd in de handmatig ingestelde 
      ontdooimodus te laten staan.

De "UIT"-stand ("OFF") van de thermostaat geeft aan dat de koeler is uitgeschakeld, 
hoewel er nog steeds stroom wordt geleverd. Door de thermostaatknop rechtsom te 
draaien, wordt de koeler automatisch ingeschakeld. De instellingen MIN - MAX 
regelen de binnentemperatuur van de koeler.

OPMERKING: bij normaal gebruik schakelt de thermostaat de 
compressor uit op de ingestelde temperatuur en weer aan, nadat de 
temperatuur met ongeveer 5ºC is gestegen. Als zodanig geeft de 
elektronische thermostaat bijna altijd een paar graden boven het 
ingestelde punt aan, en dat is prima in orde.

OPMERKING: het gebruik van de koeler wordt afgeraden bij 
instellingen die lager zijn dan 4ºC/MAX, omdat dergelijke instellingen
ervoor zorgen dat de inhoud aan de achterkant van de koeler dicht 
bij de verdamper zal bevriezen, waardoor de koelsystemen onnodig 
zwaar worden belast en het energieverbruik te hoog wordt.
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ONDERHOUD APPARAAT - ONTDOOIEN

REINIGING

LAMP VERVANGEN

Let op: het duurt ongeveer 12 uur voordat de koeler met de producten weer op 
temperatuur is.

Er kan zich ijs op de verdamper vormen als het apparaat constant aan het werk 
wordt gehouden gedurende een bepaalde periode.
Wanneer het ijs zich begint op te hopen tot ongeveer 10 mm of 1/5 inch dikte, is 
ontdooien vereist.
Haal de producten die koud moeten blijven uit de kast. Zet de thermostaat in de 
"UIT"-stand.
Het ijs begint te smelten. Wanneer het ijs is gesmolten en is afgevoerd, het 
restvocht afdrogen met een zachte doek.
Schakel de stroom weer in via de thermostaat.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroeven aan beide uiteinden van het afdekkapje van de lamp,       
    haal het afdekkapje van de lamp eraf, trek de draden naar buiten en haal de         
    lamp eruit.
3. Installeer de nieuwe lamp, sluit de draden weer aan, plaats het afdekkapje van de
    lamp terug en bevestig het.

3. Alle oppervlakken grondig afdrogen.

4. Om een storingsvrije werking te garanderen moet de condensor elke drie            
    maanden worden schoongemaakt, indien nodig met behulp van een stofzuiger.  
    De condensor bevindt zich achter het onderste rooster van de kast. Op               
    uitzonderlijk stoffige locaties moet de condensor vaker worden schoongemaakt.

5. Gebruik een mild sopje om de pakking en de afdichtingen te reinigen.

2. Was het binnenvak met warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
    Zorg dat het bedieningspaneel, de kabels of de stekker NIET nat worden.
    Gebruik NOOIT bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels of schuursponsjes om
    uw koeler te reinigen.
    Gebruik NOOIT metalen of scherpe voorwerpen om vuil te verwijderen.

1. TREK DE STEKKER VAN UW KOELER UIT HET STOPCONTACT en verplaats de     
    eventueel in de koeler aanwezige voorraad naar een geschikte back-up koeler.



 

 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 

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

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

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

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

Tel.  0314 - 362244 (optie 2)  
Fax. 0314 - 378232 

 
Voor service: Exquisit   www.domest.nl – zie service 
 
 
 E-mail: service@domest.nl    
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