GEBRUIKSAANWIJZING KOELKAST 530 liter
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.
Plaatsing en transport:
Verplaats de koelkast altijd rechtop en haal de koelkast niet uit de transportwagen. De ondergrond moet vlak en waterpas zijn.
Aansluiten:
Steek de randaarde stekker in een correct geïnstalleerd randaardestopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke
geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 150 watt.
Bediening:
1 Temperatuurdisplay
2 Temperatuurinsteltoetsen
3 Alarm Uit-toets
4 Kinderbeveiliging
5 Aan/Uit-toets
6 Ventilatorschakeling
Apparaat in- en uitschakelen:
Inschakelen: Druk op de ON/OFF-toets 5; het temperatuurdisplay licht op.
Uitschakelen: Houd de ON/OFF-toets 5 ca. 3 sec. ingedrukt; het temperatuurdisplay gaat uit.
Temperatuur instellen:
Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de DOWN-insteltoets. Temperatuur verhogen/warmer: Druk op de UP-insteltoets.
Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay.
- Door meermals kort op een toets drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspr ingen.
- Ca. 5 sec. na de laaste druk op een toets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat
moment getoond. Verschijnt op het display de melding F1 dan heeft zich een storing voorgedaan. Neem a.u.b. contact op met de
verhuurder.
Koelen:
Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle soorten dranken en levensmiddelen. De draagroosters kunnen afhankelijk van de
hoogte van de te koelen flessen en verpakkingen worden verzet. Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten,
rechtop staande fles. De ventilatiesleuven van de radiaalventilator in het interieur mogen niet worden afgedekt!
Koelen met ventilator:
Hiermee bereikt u op alle niveaus een betrekkelijk gelijkmatige temperatuurverdeling; alle levensmiddelen zijn even koel, bij
kiesbare temperatuur. Door de geforceerde luchtcirculatie worden de verschillende temperatuurbereiken van de normale werking
opgeheven.
In principe is het altijd aan te bevelen om:
- bij hoge kamertemperaturen (vanaf ca. 30 °C),
- bij hoge luchtvochtigheid, bijv. op zomerdagen.
Inschakelen: Druk op de Alarm-toets, houd de
toets ingedrukt en druk op de On/Off-toets. De
indicator licht op.
Uitschakelen: Druk op de Alarm-toets, houd de toets ingedrukt en druk op de On/Off-toets. De indicator gaat uit.
Waarschuwingszoemer:
- Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan 180 sec. openstaat. Het alarm stopt wanner u op de Alarm-toets drukt.
- Hij zoemt als het binnenin te koud of te warm is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurdisplay.
Het alarm stopt wanner u op de Alarm-toets drukt. Het temperatuurdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.
Storingen:
De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:
• Het apparaat werkt niet. Controleer:
– of het apparaat is ingeschakeld;
– of de stekker goed in het stopcontact zit;
– of de zekering in de meterkast nog goed is.
• De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
– of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
– of de ventilatie in orde is;
– of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.
Na gebruik:
• verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
• het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
• het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
• gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
• vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de electrische onderdelen
Retour:
Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.
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