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Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen.

WAARSCHUWINGEN
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden of in een andere toepassing, zoals voor 
niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële 
omgeving.
 
Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden 
vervangen door de fabrikant, de servicedienst of 
soortgelijk gekwalificeerde personen om een gevaarlijke 
situatie te voorkomen. 
 
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 
8 jaar en ouder en personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan
of instructies krijgen over het veilige gebruik van het 
apparaat en begrijpen van de mogelijke gevaren zijn. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging 
en onderhoud gebeurt niet door kinderen zonder 
toezicht.

WAARSCHUWING: Houd ventilatie-openingen in de 
behuizing van het apparaat of in de ingebouwde 
structuur vrij van obstakels.
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Sla geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met 
brandbaar drijfgas, op in dit apparaat.

LET OP: Voor het maken van ijs (ijsblokjes), alleen 
drinkwater gebruiken.

VOORZICHTIG: Het koelsysteem staat onder hoge druk. 
Raak het niet aan. Neem contact op met gekwalificeerde
onderhoudsdiensten voor verwijdering van het 
apparaat.

 
INSTALLATIE: INSTALLEER DIT APPARAAT NIET OP 
PLAATSEN DIE TE VOCHTIG OF TE KOUD ZIJN, ZOALS 
BIJGEBOUWEN, GARAGES EN WIJNKELDERS.
 

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

WAARSCHUWING: het koelcircuit niet beschadigen.
 
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten 
in de levensmiddelenopslagruimte, die niet door de 
fabrikant zijn toegestaan. 



 

 
Voor de verwijdering van het apparaat: 

Het toestel moet op een horizontale vloer worden 
geplaatst en de ventilatieopeningen moeten vrij worden 
gehouden. Probeer niet zelf onderdelen te vervangen of 
te repareren, vraagt de servicedienst voor hulp als dit 
nodig is.
 

Nooit ontdooid voedsel opnieuw invriezen, behalve als 
het is gekookt, om schadelijke bacteriën te elimineren. 
Nooit vis opnieuw invriezen als het al is ontdooid. 

Voor het hanteren van het apparaat:

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen, dient u het apparaat op een verantwoorde 
manier te recyclen en hierdoor het duurzame hergebruik
van grondstoffen te bevorderen. De verwijdering van het
apparaat mag alleen plaatsvinden via openbare 
inzamelplaatsen.

Voor de installatie, het onderhoud: 
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Ga altijd zodanig met het apparaat om dat eventuele 
schade wordt voorkomen. 

Voor informatie over het schoonmaken van het 
apparaat verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Reiniging 
en onderhoud" op pagina 14. 



 
 

 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 
OMSCHRIJVING APPARAAT

 
Verwijdering van uw oude apparaat
Koel-vriescombinaties bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. 
Het koelmiddel en de erin geblazen gassen dienen op een professionele manier te worden verwijderd. 
Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd worden voorafgaande aan de correcte
verwijdering.
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��Bij het verwijderen van een oude koelkast met een slot of klinksluiting op de deur, dient u ervoor te 
zorgen dat het onbruikbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat jonge spelende kinderen zich in 
het apparaat kunnen opsluiten. 

��Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat 
reinigt. Verwijder het voedsel voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

��Ga niet op de bodem of deur van het apparaat staan of eraan hangen.  

  lage temperatuur kan vriesbrand op de lippen veroorzaken.

��Wees bijzonder voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

��Geef kinderen geen consumptie-ijs of waterijsjes die direct uit het vriesgedeelte komen. De

��Plaats geen overmatig groot voedsel in het apparaat aangezien dit kan leiden tot een foute               
   werking van het apparaat.



 

 
1.�Legplanken van het vriesgedeelte                                    6.�Legplanken van het koelgedeelte
2.�Deurvakken vriesgedeelte   7.�Deurvak met deksel koelgedeelte

  8.�Deurvakken koelgedeelte 
  9.�Groentelade koelgedeelte
10.�Afdekkingen voor groentelade koelgedeelte

 
 
VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT

INSTALLATIE 
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Controleer, voordat u het apparaat aansluit aan het elektriciteitsnet, of de spanning die op het 
typeplaatje is vermeld, overeenkomt met de spanning in uw woning. Een andere spanning kan het 
apparaat beschadigen. 

De stekker is de enige manier om het apparaat los te koppelen en dient daarom te allen tijde 
bereikbaar te zijn. Om de hoofdvoeding naar het apparaat uit te schakelen, dient u deze uit te zetten 
en de stekker uit het stopcontact te halen. 

Het apparaat moet worden geaard. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de schade die kan 
ontstaan als gevolg van het gebruik zonder aarding. 
 
 

Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat dient niet aan direct 
zonlicht te worden blootgesteld noch dicht bij een warmtebron te staan zoals een fornuis, radiator etc.

Om voldoende luchtcirculatie om het apparaat te garanderen, dient er aan beide zijden van het apparaat 
een ruimte van 10 cm vrij te worden gehouden.  

Bij een oneffen grondoppervlak kunnen de voorpootjes worden aangepast. De voorpootjes zodanig 
aanpassen totdat het apparaat waterpas en stabiel op de grond staat. Om dit te bereiken dienen de 
voorpootjes hoger te worden ingesteld dat de wieltjes aan de onderkant van het apparaat.

 
 
OMGEVINGSTEMPERATUUR  
Dit apparaat is ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuur tussen de 16ºC en 38ºC. Als 
deze temperaturen worden overschreden, dat wil zeggen kouder of warmer, zal het apparaat niet 
goed werken. Als de omgevingstemperatuur langdurig wordt overschreden, zal de temperatuur in het 
vriesvak stijgen tot boven -18ºC en kan er voedselbederf optreden.
 

3.�Vriesladen
4.�Afdekkingen voor vriesladen
5.�Stelpootjes
11. IJsblokjesmaker 
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VOORDAT U VOEDSEL IN HET APPARAAT PLAATST

 
 
STROOMSTORING 
Als er een stroomstoring is de deuren van het apparaat niet openen. Dit zou niet van invloed moeten 
zijn op het bevroren voedsel als de stroomstoring minder dan 10 uur duurt. 

Volledig ontdooide diepvriesproducten niet opnieuw invriezen. Het kan gevaarlijk zijn om dit voesel te 
eten.

��Verwijder alle verpakkingsmaterialen.  

��Zet het apparaat aan en laat het zonder voedsel gedurende 2 tot 3 uur draaien zodat de                    
   koelruimtes kunnen afkoelen tot de juiste temperatuur.                    

��Reinig de binnenkant van het apparaat met warm water en een beetje vloeibaar afwasmiddel om   
   het stof van de productie en het transport te verwijderen.



 
 
 
 

SBS 550-4 A+                              Versie 10/2015                                         Pagina 8 van 16

Gebruik van het bedieningspaneel

AANPASSEN VAN DE TEMPERATUUR EN FUNCTIES
  

Beeldscherm

Knoppen

2

5

6

7

B

C

Druk hierop om de temperatuur van het vriesgedeelte (links) aan te passen van -14ºC tot  -22ºC. 

Druk hierop om de temperatuur van het koelgedeelte (rechts) aan te passen van 2ºC tot 8ºC.

SLIMME STAND, de koelkast stelt de temperatuur van beide delen (koelen en vriezen) 
automatisch in volgens de binnentemperatuur en de omgevingstemperatuur. 

ECO stand, het apparaat werkt in de laagste energieverbruik instelling. 

SUPER KOELEN, koelt het koelgedeelte tot de laagste temperatuurinstelling gedurende ongeveer 2 uur. 
Dan wordt de temperatuur, die was ingesteld voor de super instelling automatisch weer hersteld.

SLOT, het symbool licht op als de andere drie knoppen vergrendeld zijn.

Display toont de ingestelde temperatuur van het vriesgedeelte.

Display toont de ingestelde temperatuur van het koelgedeelte.

Druk hierop om de reeks instellingen te kiezen van SLIMME STAND, ECO, SUPER KOELEN, SUPER 
INVRIEZEN en GEBRUIKER'S INSTELLING (geen symbool op het display).
Druk op de 3 SEC. knop en hou deze 3 seconden ingedrukt om de andere drie knoppen te vergrendelen.
Druk op de knop en hou de knop 1 seconde ingedrukt om de andere drie knoppen te ontgrendelen.   

SUPER INVRIEZEN, koelt het vriesgedeelte tot de laagste temperatuurinstelling gedurende ongeveer 
6 uur. Dan wordt de temperatuur, die was ingesteld voor de super instelling automatisch weer hersteld.



ECO -15°C +8°C 

  

21°C T
27°C

28°C T 34°C T 35°C

3°C 4°C 5°C 6°C 8°C
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OPMERKING: 
Slimme stand: deze instelling zorgt ervoor dat het apparaat binnen het meest ideale temperatuurbereik 
werkt.

Super koelen                                                  Geen verandering +2°C 

    

       
T 13°C 14°C T 20°C           Omgevings-

temperatuur (T)

     Instelling              Indicatielampje  Vriezer temperatuurweergave   Koelkast temperatuurweergave 
Slimme stand                                        De temperatuurweergave van de vriezer en koelkast zal wijzigen    
                                                                 op basis van de omgevingstemperatuur (zie tabel hieronder). 

                                                     -18°C -16°C -15°C

  weergave 

Vriezer
temperatuur-
  weergave 

Koelkast
temperatuur-

  
Super koelen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel afkoelen en nadat het 2 uur heeft 
gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.

��Om de functie te activeren de        knop indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden. 
    Het kinderslot indicatielampje          gaat branden wat aangeeft dat de veiligheidsblokkering is 
    geactiveerd.

��Om de functie weer uit te zetten de knop        weer indrukken en gedurende 3 seconden              
    ingedrukt houden. Het indicatielampje van het ontgrendelde kinderslot          

 
 
ECO instelling: Kies deze instelling als u energie wilt besparen.  

Super invriezen -25°C                                      Geen verandering

Super invriezen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel invriezen en nadat 
het 6 uur heeft gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.
 
Alarmsignaal open deur  
Als een deur van het apparaat open staat of niet volledig is gesloten gedurende ongeveer 
90 seconden, laat het apparaat een alarmsignaal klinken. Sluit de deur van het apparaat en 
het alarmsignaal zal ophouden.
 
Kinderslot
Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat kinderen het apparaat bedienen.



gaat branden.

Als het apparaat, om welke reden dan ook, is uitgeschakeld, moet u 10 minuten wachten voordat u het 
apparaat weer aanzet. Hierdoor kan de druk van het koelsysteem worden geëgaliseerd voordat u het 
apparaat weer aanzet. 
 

VERPLAATSEN VAN UW APPARAAT
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��Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle levensmiddelen.             
   Verwijder ook alle beweegbare delen (draagplanken, accessoires, enz.), of zet ze goed vast in het         
   apparaat om eventuele schokken te voorkomen. 

��Verplaatsen en installeren. Als het apparaat gedurende enige tijd op zijn zijkant heeft gelegen, dient 
   u het minstens 10 minuten te laten staan voordat u het apparaat weer aansluit.                                                         
                                                                                                      

 

Uw apparaat maakt gebruik van isobutaan (R600a) als koelmiddel. Hoewel R600a  een milieuvriendelijk 
en natuurlijk gas is, is het explosief. Daarom moet u voorzichtig zijn tijdens het transport en de installatie 
om te voorkomen dat de koel-elementen van het apparaat beschadigd raken. In het geval van een lek wat
is veroorzaakt door beschadiging van de koel-elementen, het apparaat uit de buurt houden van open 
vuur of warmtebronnen en de ruimte waar het apparaat zich bevindt gedurende een paar minuten goed 
ventileren.

Het koelgedeelte helpt om de bewaartijd van verse bederfelijke levensmiddelen te verlengen.

 
Rood vlees 
��Plaats vers rood vlees op een bord en dek het losjes af met vetvrij papier,
   plastic folie of aluminium folie. 
��Bewaar gekookt en rauw vlees op verschillende borden. Dit voorkomt dat
   het gekookte product besmet raakt met het lekvocht van het rauwe           
   vlees.  

 
Opslag vers voedsel  
Voor het beste resultaat:  
��Voedsel opslaan wat erg vers en van goede kwaliteit is. 
��Zorg ervoor dat voedsel goed is ingepakt of afgedekt voordat het wordt opgeslagen. Hierdoor wordt

��Zorg ervoor dat sterk ruikend voedsel goed is verpakt of afgedekt en niet in de buurt wordt 
   opgeslagen van voedsel als boter, melk en room die kunnen worden aangetast door sterke geuren. 
��Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in het koelgedeelte plaatst.
 
Zuivelproducten en eieren
��Op de meeste voorverpakte zuivelproducten staat een ‘gebruiken voor/te houden  

tot’ datumstempel. Bewaar ze in het koelgedeelte en bewaar ze binnen 
de aangegeven tijd. 
��Boter kan worden aangetast door sterk ruikend voedsel en kan daarom      

 het beste in een afgesloten houder worden bewaard.
��Eieren kunnen in het koelgedeelte worden opgeslagen.   

 
 
HET BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET KOELGEDEELTE

voorkomen dat voedsel uitdroogt, verkleurt of smaak verliest en helpt de versheid te behouden. Het 
voorkomt ook het overbrengen van geurtjes. 
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��Slechts 1 tot 2 dagen bewaren.  
��Verwarm restjes slechts één keer en dampend heet.   

 
Voorgekookt voedsel en restjes
��Deze dienen in hiervoor geschikte afgesloten bakjes te worden bewaard 
    zodat het voedsel niet uitdroogt.

 
Groente en vers fruit
��De groenteladen zijn de beste opslagplek voor vers fruit en groenten.  
��Zorg ervoor dat u de volgende voedingsmiddelen niet gedurende lange 
   tijd bewaard op temperaturen onder 7ºC : 

 Citrusvruchten, meloenen, aubergines, ananas, papaya, courgettes, 
passievrucht, komkommer, pepers en tomaten. 

 
Gebruik van het vriesgedeelte�

��Om ijsblokjes te maken.
��Om diepvriesvoedsel op te slaan. 

��Bewaar geen avocado's, bananen en mango's in de koelkast totdat ze rijp zijn.  

��Ongewenste veranderingen zullen optreden bij lage temperaturen, zoals zacht worden van het
 vlees, bruin worden en/of versneld verrotten van voedsel.

 
 
 
Gevogelte 
��Verse, hele vogels moeten van binnen en buiten worden gespoeld met koud 
    stromend water, afgedroogd en op een bord worden geplaatst. Losjes           

     afdekken met plastic folie of aluminium folie. 
��Stukken gevogelte moeten ook op deze manier worden opgeslagen. Heel 
   gevogelte dient ook pas vlak voor het koken te worden gevuld, ander kan
   voedselvergiftiging optreden.  
��Het afkoelen en in de koelkast plaatsen van gekookt gevogelte moet snel 
   gebeuren. Haal de vulling uit het gevogelte en bewaar dit apart.      
 
Vis en zeevruchten  
��Hele vissen en visfilets dienen op de dag van aankoop te worden genuttigd. 
   Totdat u het nodig heeft in de koelkast op een bord plaatsen afgedekt met  
   plastic folie, vetvrij papier of aluminium folie.

��Als het opslaan een nacht of langer duurt dient u ervoor te zorgen dat het 
zeer verse vis is. Hele vis moet worden gespoeld met koud water om losse 
schubben en vuil te verwijderen en daarna worden drooggeklopt met 
keukenpapier. Plaats de hele vis of de filets in een afgesloten plastic zak.            
                                                                                                                             

INVRIEZEN EN BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET VRIESGEDEELTE

��Houd schelpdieren te allen tijde gekoeld. Nuttigen binnen 1 tot 2 dagen.
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��Verpakking mag niet zijn beschadigd. 
��Maak gebruik van de ‘gebruiken voor/te houden tot’ datumstempel. 
�� Indien mogelijk het diepvriesvoedsel in een geïsoleerde tas vervoeren en het snel in de 

vriezer plaatsen. 
 
 
Bevroren voedsel bewaren
Bewaren bij -18°C of kouder. Voorkom het onnodig openen van de vriesladen.

Invriezen van vers voedsel
Alleen vers en onbeschadigd voedsel invriezen.
Om de best mogelijke voedingswaarde, smaak en kleur te behouden, dienen groenten geblancheerd 
te worden voor ze worden ingevroren. 
Aubergines, pepers, courgettes en asperges hoeven niet te worden geblancheerd. 
Opmerking: Houd in te vriezen voedsel uit de buurt van reeds ingevroren voedsel. 

�� De volgende voedingsmiddelen zijn geschikt om in te vriezen: 
Taarten en gebak, vis en zeevruchten, vlees, wild, gevogelte, groente, fruit, kruiden, eieren zonder 
schaal, zuivelproducten zoals kaas en boter, kant-en-klaar maaltijden en restjes zoals soepen, 
stoofschotels, gekookt vlees en vis, aardappelgerechten, soufflés en desserts.

�� De volgende voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te vriezen: 
Groentensoorten die meestal rauw worden gegeten zoals sla of radijs, eieren in hun schalen, 
druiven, hele appels, peren en perziken, hardgekookte eieren, yoghurt, zure melk, zure room 
en mayonaise. 

 
Verpakken bevroren voedsel
Om te voorkomen dat voedsel zijn smaak verliest of uitdroogt, het voedsel in luchtdichte 
verpakkingen plaatsen.  
1.�Plaats het voedsel in de verpakking.
2.�Verwijder de lucht.
3.�Sluit de verpakking luchtdicht. 
4.�Voorzie het pakketje van een label met informatie over de inhoud en de invriesdatum.  

Geschikte verpakking: 
Plastic folie, polyethyleenfolie, aluminiumfolie en diepvriesbakjes. Deze producten zijn verkrijgbaar bij
gespecialiseerde verkooppunten.
 
 
Aanbevolen opslagtijden van bevroren voedsel in het vriesgedeelte 
Deze tijden variëren en zijn afhankelijk van het soort voedsel. Het voedsel dat u invriest kan worden 
bewaard tussen de 1 en 12 maanden (minimaal bij -18°C).
 

��Om voedsel in te vriezen.
 
Opmerking: Zorg ervoor dat de deur van het vriesgedeelte goed is afgesloten.  
 
Kopen van bevroren voedsel
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IJSBLOKJES MAKEN

ONTDOOIEN

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Dit apparaat is voorzien van een vorstvrij-systeem.

Dit systeem zorgt ervoor dat het vriesgedeelte permanent ijsvrij blijft, maar het voedsel wat in de 
vriesladen is opgeslagen zal niet ontdooien.
 

12 maanden 

  6 maanden 

 
Nooit vergeten: 
� Wanneer u vers voedsel invriest met ‘te gebruiken tot/goed tot’ datums, moet u ze invriezen     
    voor het verstrijken van deze datum.  
��Controleer of het voedsel niet eerder ingevroren is geweest. Bevroren voedsel wat volledig is     
    ontdooid mag niet opnieuw worden ingevroren.    
��Eenmaal ontdooid dient voedsel snel te worden geconsumeerd.   

1. Schuif de ijsblokjesmaker uit de ijsblokjesdoos en verwijder vervolgens het deksel. 
2. Voordat u de ijsblokjesmaker voor het eerst gebruikt alle oppervlakken ervan goed reinigen. 
3. Vul de ijsbakjes alleen met drinkwater. Plaats het deksel op de ijsblokjesmaker. 
4. Schuif de ijsblokjesmaker met deksel voorzichtig in de ijsblokjesdoos. 
5. Plaats de ijsblokjesmaker met de doos in het vriesgedeelte. 
6. Wacht totdat de ijsblokjes zijn gevormd in de ijsblokjesmaker. Draai de knop om (met de klok mee) 
     en dan zullen er ijsblokjes in de ijsblokjesdoos vallen.
7. Haal het ijs uit de ijsblokjesdoos en gebruik ze.

��Ontdooi bevroren voedsel in het koelgedeelte en gebruik de lage temperatuur van het bevroren 
    voedsel om gekoelde levensmiddelen te koelen. 
��Beperk zoveel mogelijk het openen van de deur van het apparaat. 
��Open het apparaat zo kort mogelijk.
��Zorg ervoor dat de deuren van het koel- en vriesgedeelte altijd goed zijn gesloten.

Voor het meest energiezuinige gebruik van uw apparaat: 
��Zorg ervoor dat uw apparaat beschikt over voldoende ventilatie zoals is aanbevolen in de
    installatie-instructies. 
��Laat warme drank en voedsel eerst afkoelen voordat u ze in het apparaat plaatst.

Voedsel Opslagtijd 
Bacon, stoofschotels, melk                                                                  1 maand 
Brood, ijs, worstjes, taarten, bereide schelpdieren, vette vis                      2 maanden 
Niet-vette vis, schelpdieren, pizza, cakejes, muffins                                     3 maanden 
Ham, gebak, koekjes, rundvlees, lamskoteletjes, stukken gevogelte         4 maanden 
Boter, groenten (geblancheerd), hele eieren en dooiers, gekookte 
kreeften, gehakt vlees(rauw), varkensvlees(rauw) 
Fruit (droog of in siroop), eiwitten, rundvlees (rauw), hele kip, 
lam (rauw), fruittaartjes 
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GELUIDEN TIJDENS WERKING APPARAAT 
Normale geluiden 
��Het lopen van de motor.
��Er loopt koelvloeistof door de buizen.
 

REINIGING EN ONDERHOUD   

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem      Mogelijke oorzaken      Mogelijke oplossing 

Als er een probleem is met uw apparaat verzoeken wij u om eerst de volgende punten te controleren, 
voordat u contact opneemt met de klantenservice.
 

Controleer of de stekker er goed in zit en 
of het apparaat aan staat
Zie hoofdstuk "Installatie" Apparaat niet stabiel of waterpas

veelvuldig geopend
Deur van apparaat wordt 

Geen elektriciteit bij het
stopcontact 

Recent grote hoeveelheid 
voedsel toegevoegd

Deur van apparaat minder vaak openen
om temperatuur stabiel te houden 

De LED-lamp in de koelruimte kan niet worden vervangen door de gebruiker. Als de LED-lamp niet 
meer werkt, dient u contact op te nemen met de servicedienst.

 Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. 
1.�Haal de stekker uit het stopcontact. 
2.�Haal het voedsel uit het apparaat en bewaar het op een koele plaats.
3.�Reinig het apparaat met een zachte doek, warm water en wat afwasmiddel. 
4.�De deurafdichting alleen met water afvegen en daarna goed afdrogen.  
5.�Na het reinigen apparaat weer aansluiten en temperatuur naar wens instellen.  
6.�Leg het voedsel terug in het apparaat.  
 

Temperatuurinstelling niet juist Zie het hoofdstuk "Aanpassen van de 
temperatuur en functies"

Apparaat werkt
niet
Geluiden
Apparaat 
niet koud



 

 

tandgerät  

 

 

 
 
 

1)     1 = Koelkast met een of meerdere schappen voor verse levensmiddelen 

2) A+++ (meest efficiënt)  tot D (minst efficiënt) 

 

3) Energieverbruik kWh/Jaar, op basis van resultaten van een 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik hangt af 
van het gebruik en de locatie van het apparaat. 

  2 = Koelkast met kelderzone, keldervak-koeler en wijnopslagkast     

 5) Klimaatklasse: Dit apparaat is geschikt voor een omgevingstemperatuur tussen minstens en hoogstens: 
SN = 10°C - 32°C         N = 16°C - 32°C         ST = 16°C - 38°C         T = 16°C - 43°C 

4) 0-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur onder 0°C ligt, wat ook kan worden gebruikt    
                          voor het maken en bewaren van ijsklontjes, echter niet voor de opslag van zeer bederfelijke
                          levensmiddelen  

     1-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven     -6°C komt  
     2-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven  -12°C komt   
     3-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven  -18°C komt   
     4-sterrenvak: (of vriesvak) een vak voor het invriezen van minstens 4,5 kg levensmiddelen, 
                           elk 100 liter netto-inhoud, in ieder geval minstens 2 kg.

 

Handelsmerk  Exquisit 

 

Volgens EU richtlijn 1060/2010  

  3 = Koelkast met een koudezone en koelkast met een 0-sterrenvak 
  4 = Koelkast met een 1-sterrenvak 
  5 = Koelkast met een 2-sterrenvak 
  6 = Koelkast met een 3-sterrenvak 
  7 = Koel-vries apparaat 
  8 = Vrieskast  
  9 = Vrieskist 
10 = Koelapparaten voor meerdere doeleinden etc. 
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Model                                                                                      SBS 550-4 A+
Categorie ¹)                                                                                           7       
Energieklasse ²)                                                                              A+ 
Energieverbruik ³)                                     kWh/Jaar                       409        
Netto-inhoud totaal            l                         517    
Netto-inhoud koelgedeelte l                         345  
Netto-inhoud vriesgedeelte l       172
Ster codering ⁴)         4*  

Vorstvrij                                                                                           Nee 
Bewaartijd bij storing                                                 h                              8 
Invriescapaciteit                                                kg/24h                            10   
Klimaatklasse ⁵)                                                                                      ST 
Geluidsniveau                                         dB(A) re1pW                           43
Type apparaat                                                                          koel-vriescombinatie



 
 

 
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, 
 hermische 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. gebruikte 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. 
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