HANDLEIDING WINDOWCOOLER

Belangrijke veiligheidsinstructie:
1.
Lees deze instructie zorgvuldig en bewaar ze.
Het is gebruiker zijn verantwoordelijkheid om dit meubel te gebruiken
2.
volgens deze instructies.
3.
Neem direct contact op met uw dealer in het geval van storingen.
Houd het koelmeubel uit de buurt van warmtebronnen als ovens en
4.
verwarmingen en stel het meubel niet bloot aan direct zonlicht.
5.
Plaats het meubel in een droge omgeving.
6.
Gebruik voor de stekker alleen in een stopcontact met de aangegeven
voltage.
7.
Houd er altijd rekening mee dat alle elektrische apparaten bronnen
kunnen zijn van eventueel gevaar.
8.
Gebruik geen brandbare stoffen als bijv. thinner en benzine. Gebruik
alleen stoffen die niet sterk ruiken en/of giftig zijn.
9.
Dit meubel moet geaard zijn. De primaire voeding dient door een
geschoolde elektricien aangelegd te zijn.
10.
Zet het koelmeubel pas aan, een uur na de installatie en reiniging.
11.
Zorg er altijd voor dat de goederen die in het meubel bewaard worden
12.
13.
14.
15.

goed verpakt zijn.
De deuren sluiten magnetisch. Ze zitten niet op slot zodat de deuren eenvoudig te openen zijn.
Wij verklaren dat geen asbest noch om het even welke CFC in de bouw wordt gebruikt.
De olie in de compressor bevat geen PCB.
Zorg er steeds voor dat de koelkast waterpas staat.

Plaats het meubel volgens de veiligheidsinstructie.
Als het meubel wordt geplaatst op tapijt of een houten vloer is het mogelijk dat U het meubel nogmaals
waterpas moet stellen.
Als U het meubel in een sparing plaatst, dient u op het volgende te letten:
1.
2.
3.

Er dient ten minste 15 cm vrije ruimte boven de kast te zijn, zodat het koelsysteem naar behoren kan
werken.
Omdat de kast meer ruimte in de breedte inneemt indien de deur geopend wordt, dient de deur
buiten de sparing te vallen of tenminste 1,5 cm vrije ruimte te hebben aan de scharnier zijde.
Er dient voldoende ruimte te zijn om de draadschappen uit te kunnen wisselen en/of schoon te
kunnen maken

Elektrische verbindingen:
De koelkast werkt op 230 V/50Hz.
De stekker dient geaard te zijn (10A zekering). Het stopcontact dient buiten bereik van kinderen te zijn. Als de
stekker niet in het stopcontact past dient u een verloopstekker te gebruiken.
Als het aansluitsnoer vervangen dient te worden gebruik dan een geaarde stekker.

De primaire voeding dient door een geschoolde elektricien aangelegd te zijn.
Indien het aansluitsnoer is beschadigd, dient dit door de leverancier of aangewezen service agent vervangen te
worden. Dit om problemen te voorkomen.

Controlepaneel:
Het controlepaneel bevindt zich aan de bovenzijde van de koelkast. Op het paneel zit een groen lampje en een
lichtschakelaar. Het groene lampje brand als de stekker in het stopcontact zit. De lichtschakelaar dient om de
TL buis aan en uit te doen.
De thermostaat knop bevindt zich op de kap van de ventilator, aan de binnenzijde van de koelkast en regelt de
temperatuur. Draai de knop naar links om de temperatuur te verlagen en indien naar rechts gedraaid , stopt de
koeling. Echter de koelkast is nog steeds aangesloten zodat het groene lampje wel blijft branden.
Onderhoud en reinigen:
Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact. Reinig het interieur met een oplossing van een
theelepel sodium bicarbonate op ½ liter warm water. Gebruik een zachte spons. Gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen. Droog de binnenkant van de koelkast na het reinigen. Het is aan te raden om de condensor
aan de achterzijde van de kast, elke 6 maanden met een zachte borstel of stofzuiger schoon te maken. Het
lekwatersysteem dient ook schoongehouden te worden.
STORINGEN:
Als de compressor continue blijft lopen controleer het volgende:
•
•
•
•

Is de omgevingstemperatuur niet hoger dan 32 °C
Wordt de deur niet al te vaak geopend of staat zij niet open
Zijn de producten op de juiste manier geplaatst (zorgen voor circulatie in de koelkast)
Wordt de luchtcirculatie niet gehinderd door grote items op de schappen

Als het groene lampje uit is en de koelkast werkt niet. Controleer het volgende:
•
•
•

Staat je stroom aan
Zit de stekker goed in het stopcontact
Is er geen zekering stuk (bij verlenghaspels volledig ontrollen om opwarming kern te voorkomen)

Als de koelkast een luid geluid maakt

Controleer of de koelkast niet tegen de muur staat

Als de deur niet open wil De deur wil niet direct openen na het sluiten. Het deurrubber creëert nl. een
onderdruk. Wacht een paar minuten en probeer het dan nogmaals. De deur wil weer open als de luchtdruk
weer gelijk is.
ALLE CHECKS CORRECT UITGEVOERDN?
•

Zet de koelkast uit voor 15 minuten (kunt U doen d.m.v. de thermostaatknop of door de stekker er
volledig uit te trekken). Zet de koelkast weer aan en check of de verdamper weer koud wordt.

