
Gebruiksaanwijzing 

Inbouw vrieskast 

Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en operationele instructies. 

MODEL  EGS175-8A+
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 Europees Veiligheidscertificaat
Verklaring van overeenstemming

 
Het symbool op het product of op de 
verpakking wijst erop dat dit product niet mag 

   

worden behandeld als huishoudelijk afval. In 
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij 
een verzamelpunt voor recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur. Door dit product 
correct te verwijderen, helpt u mogelijk negatieve

 

 

gezondheid te voorkomen die anders 
zouden kunnen worden veroorzaakt door 
onjuiste verwerking van dit product. Voor meer
gedetailleerde informatie over recycling van dit
product dient u contact op te nemen met uw 
gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel 
waar u het product heeft gekocht.  

gevolgen voor het milieu en de menselijke 

De fabrikant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de 
conformiteit van de vervaardigde producten met de relevante eisen 
inzake veiligheid, gezondheid en milieu volgens de opgestelde 
Europese richtlijnen. Testrapporten zijn op aanvraag
beschikbaar voor verificatie. De fabrikant zal het kwaliteitscertificaat 
of de fabricage-licentie aan de koelkastdealer tonen indien dit 
gewenst is.  
Verder verklaart de fabrikant dat alle onderdelen die bedoeld zijn 
om in contact te komen met vers voedsel, zoals is beschreven in de
 gebruiksaanwijzing, vrij zijn van giftige stoffen.   
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Belangrijk!
  

Belangrijk!  

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk 
gebruik. Alshet wordt gebruikt voor industriële of 
commerciële doeleinden dient u ervoor te zorgen dat u 
de daarvoor bestemde regelgeving en normen in acht 
neemt. 
 
 
Een lekkagetest is uitgevoerd in overeenstemming met 
de relevante veiligheidsnorm.  
 
 
Om ervoor te zorgen dat kinderen niet per ongeluk 
worden opgesloten dient u ervoor te zorgen dat uw oude
apparaat buiten werking en veilig is door de klinken of 
sloten van het apparaat af te halen voordat u het 
apparaat verwijderd.  
 

U dient er rekening mee te houden dat het koelsysteem 
koelmiddelen bevat. Dit vereist een gespecialiseerde 
afvalverwerking. Neem contact op met de gemeentelijke 
reinigingsdienst voor een juiste verwijdering van het oude 
apparaat en neem contact op met uw gemeente of dealer als 
u vragen heeft. Zorg ervoor dat de leidingen van uw 
koelapparaat niet worden beschadigd voordat deze wordt 
opgehaald door de betreffende gemeentelijke 
reinigingsdienst en draag bij aan milieubewustheid door aan 
te dringen op een geschikte en milieuvriendelijke wijze van 
verwijdering. Details over de aard van het koel-/isolatiemiddel
 kan worden gevonden op het typeplaatje van het apparaat. 
Het is noodzakelijk dat de stekker toegankelijk blijft na de 
installatie van het apparaat.   

Als de voedingskabel is beschadigd moet het worden 
vervangen door een nieuwe voedingskabel die beschikbaar
 is bij de fabrikant of een geautoriseerde servicemonteur.  

Voorzichtig:  

Voorzichtig:  

Voorzichtig:  

Voorzichtig:  

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een goed 
geventileerde ruimte. Het verpakkingsmateriaal dient te 
worden verwijderd.  

Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen bij het ontdooien.  

Controleer of het koelsysteem niet is beschadigd.  

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslag van
 het apparaat, behalve wat is aangegeven door de fabrikant. 
 

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op een 
verscheidenheid van modellen en er kunnen op bepaalde 
aspecten kleine wijzigingen zijn tussen de modellen.  

 
1. Milieubescherming en correcte verwijdering 4  
2. Locatie 4 
3. Installatie 4
4. Typeplaatje 5
5. Elektrische aansluiting 5 
6. Gebruiksaanwijzing 5
7. Vriezer compartiment 6 
8. IJs en ijsblokjes maken 7 
9. Voorbereiding op vakantie 7 
10.Reiniging en onderhoud 7 
11.Ontdooien 7  
12.Problemen vaststellen 8 
13.Problemen oplossen 8 
14.Stroomuitval 9 
15.Servicedienst bellen 9
16.Installatie in de keuken 9 
17.Garantie 9 
18.Afbeeldingen van onderdelen 9 
 
 
 
 
 
Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik. 
Onderstreep de belangrijke instructies. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig 
gebruik. Vergeet niet om het te overhandigen aan een 
toekomstige eigenaar, als u het apparaat ooit verkoopt.  
U heeft een veilige en betrouwbare vrieskast gekocht. Met 
het juiste gebruik en onderhoud zal het u jaren van dienst 
zijn. Op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing 
staan de kenmerken van het apparaat. De 
prestatiegegevens zoals vermeld op het typeplaatje zijn 
testresultaten die zijn verkregen bij een 
omgevingstemperatuur van 16~32°C.  
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1.Milieubescherming en correcte 
verwijdering  

3.Installatie  

2.Locatie  

Verpakkingsmateriaal  

Het apparaat is zodanig verpakt dat transportschade kan 
worden voorkomen. Hiervoor zijn recyclebare materialen 
gebruikt.  

De verpakking is gemaakt van golfkarton/karton 
(voornamelijk van gerecycled papier).  

·Polystyreen delen (cfk-vrij geschuimd polystyreen)  
·Voeringen en polyethylene zakken  
·Polypropylene riemen  

Al deze waardevolle materialen kunnen naar een   
afvalverwerkingscentrum worden gebracht en na een 
adequate recycling opnieuw worden gebruikt. Alle 
afvalstoffen dienen correct te worden afgevoerd.  

Check voor de installatie of de vrieskast geen zichtbare
 schade heeft aan de buitenkant.   

Om schade aan het product of persoonlijk letsel te 
voorkomen, moet de vrieskast worden uitgepakt door twee

Controleer de vrieskast zorgvuldig op:  

·Schade aan het snoer of de stekker  

In geval van twijfel neemt u contact op met de 
klantenservice voor een grondige controle van het apparaat.
  
Neem de nodige maatregelen om lekkage van koelmiddel te 
voorkomen bij het opstarten van de vrieskast wat tot 
milieuvervuiling kan leiden.  

a)  Verwijder al het verpakkingsmateriaal.  

b)  Verwijder alles uit de vrieskast.  

c)  Zorg ervoor dat u alle folie en plakband verwijderd van
de vrieskast en de deur.  

d) Verwijder stukken polystyreen rond de vrieskast (indien 
aanwezig).  

f) Maak de binnenkant van de vrieskast schoon met lauw 
water en azijn en droog het vervolgens af met een 
zachte doek.  

g)  Gebruik de meegeleverde steeksleutel om de 
stelpoten uit te lijnen en ervoor te zorgen dat het 
apparaat waterpas staat.  

Gebruik geen schoonmaakmiddelen, scherpe of 
puntige voorwerpen of op soda gebasseerde 
reinigingsmiddelen om de vrieskast te reinigen.  

· Controleer voor de installatie of het koelsysteem 
onbeschadigd is.  

·  De vrieskast dient alleen te worden gebruikt voor het 
beoogde doel.  

·  De vrieskast moet worden geplaatst op een stevige en 
gelijke vloer om een correcte koelcirculatie en goede 
koelprestaties te bewerkstelligen.  

·  Stel de vrieskast niet bloot aan direct zonlicht en zorg 
ervoor dat de omgevingstemperatuur niet extreem hoog 
is.  

· Hou de vrieskast uit de buurt van een warmtebron, zoals 
een verwarming, een oven of een fornuis. Anders zal de 
compressor vaker aanslaan wat zal resulteren in extra 
stroomverbruik.  

Als de vrieskast in de buurt van een warmtebron wordt 
geplaatst is het raadzaam om een thermische barriere te 
plaatsen tussen de vrieskast en de warmtebron (asbest is 
verboden) of voldoende ruimte te houden tussen de 
vrieskast en de warmtebron als volgt: 

Fornuis of elektrisch fornuis   3 cm
Radiator of oven 30 cm
Een ander koelapparaat   2 cm.  

Plaats geen warmte-uitstralend apparaat, zoals een 
magnetron of een grill, bovenop de vrieskast.  

Zorg ervoor dat het ventilatierooster niet geblokkeerd of afgedekt is.  

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak 
de stekker goed vast en trek het recht uit het stopcontact. 
 

e)  Haal alle accessoires en alle papieren uit de vrieskast.  

· Indien mogelijk dient de vrieskast in een koele, droge 
en goed geventileerde ruimte te worden geplaatst.  

Zorg ervoor dat de vrieskast rechtop wordt verplaatst. Indien 
een helling noodzakelijk is mag die niet meer dan 45 graden 
zijn anders zou het apparaat beschadigd kunnen worden. Dit 
betreft dan niet alleen de koelprestatie van het apparaat.  

Bij het verplaatsen de vrieskast niet vastpakken bij 
het bovenblad om schade aan de vrieskast te 
voorkomen.

Geen vrieskast aanzetten die beschadigd is.  

 personen nadat het is geplaatst op een vooraf gekozen
 locatie.   

·Beschadigde verpakking als gevolg van onjuiste
behandeling tijdens transport  

 .Schade aan de buitenkant  
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Model / Type  

 

5.Elektrische aansluiting  

6.Gebruiksaanwijzing  

4.  Typeplaatje

Gevaar!  

Waarschuwing!  Noteer deze technische gegevens. 

Opslag................................................. Liter 
Werkspanning………………………..… Volt Max 
Ingangsvermogen (W) ………..……… Watt 
Vermogen………………………….…... Amp 
Energieverbruik ……………………….. kWH/24hr 
Vriescapaciteit …………………........... kg/24hr  

Waarschuwing!  

Noteer de technische gegevens voor als u ze later nog 
eens nodig heeft, zodat u het apparaat dan niet hoeft te 
verplaatsen.  

Nadat de vrieskast is geplaatst dient het nog minstens 2 
uur te blijven staan voordat u het apparaat aansluit om te 
zorgen voor een stabiele koelmiddelcirculatie en om een 
foutloze werking te kunnen garanderen. 

Voordat u de vrieskast aansluit dient u ervoor te zorgen 
dat de binnenkant goed droog is (vooral de hoekjes).  

Aanpassingen aan het koelsysteem mogen alleen 
worden verricht door hiervoor geautoriseerd 
personeel.  

Zorg ervoor dat het koelcircuit en de uitstekende  
delen van de compressor niet worden beschadigd. 
 

De vrieskast dient te worden gebruikt in een ruimte waarvan
de omgevingstemperatuur overeen komt met de 
klimaatklasse.  

De omgevingstemperatuur dient overeen te komen met de 
klimaatklasse. Check het typeplaatje voor het juiste soort 
klimaat voor uw apparaat.  

Klimaatklasse        Omgevingstemperatuur
SN +10°C~+32°C

N +16°C~+32°C

ST +18°C~+38°C

 T +18°C~+43°C  

Een typeplaatje bevindt zich aan de zijkant of achterkant 
van de vrieskast en bevat belangrijke technische gegevens.
  
Noteer deze technische gegevens.  

De vrieskast dient gebruik te maken van een goed geaard 
stopcontact wat is gecontroleerd door een gekwalificeerde 
elektriciën. De vrieskast moet altijd worden aangesloten 
op een eigen individueel stopcontact die een spanning en 
een zekering heeft wat overeenkomt met de gegevens op 
het typeplaatje.  
Als dit niet overeenkomt met elkaar direct contact 
opnemen met de servicedienst of uw lokale dealer.  

De vrieskast mag niet worden aangesloten op een 
converter (zoals een zonnecel).   

Geen verlengsnoer gebruiken.  

a)Vrieskast  aanzetten  (of  uitzetten)  en  temperatuur
 instellen  

·  Temperatuurregelaar (thermostaat)  
·  Temperatuurregelaar wordt gebruikt om het 

apparaat aan en uit te zetten en de temperatuurinstelling
te regelen.  

b).Opstarten  

De compressor begint te werken tot de 
binnentemperatuur overeenkomt met de ingestelde 
temperatuur.  

Draai de temperatuurregelaar met de klok mee om de 
vrieskast op te starten (draai slechts tot de aangegeven
grens anders kunt u de temperatuurregelaar misschien
afbreken).  

c).Temperatuur instellen  
Om de instelling van de temperatuurregelaar van de 
vrieskast aan te passen gebruikt u de door de fabrikant 
meegeleverde sleutel en draait u de temperatuurregelaar 
met de klok mee of tegen de klok in om de gewenste 
instelling te krijgen.   
 
 
 
 

Afhankelijk van de chemische samenstelling kan het 
koelmiddel ontvlambaar zijn. Het koelcircuit is getest op
lekkage en is lekvrij. Ongeautoriseerde onderbreking 
van het koelcircuit kan brand veroorzaken. 

Koelvloeistof wat in uw ogen terecht komt kan ernstig 
oogletsel veroorzaken. Als dit gebeurt direct uw ogen onder
stromend water houden en meteen een oogarts 
raadplegen.  
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7.Vriezer compartiment  

BELANGRIJK!  

Lagere temperatuur selecteren: met de klok meedraaien.  
Hogere temperatuur selecteren: tegen de klok indraaien.  

Laagste temperatuur selecteren: tegen de klok indraaien 
naar de laagste instelling = minste koeling.

(De regelaar helemaal tegen de klok indraaien zorgt ervoor 
dat de vrieskast uitgaat, de compressor zal stoppen met 
werken)  

Draai de temperatuurregelaar tegen de klok in naar de 
hoogste instelling = koudste temperatuur.  

De temperatuurinstelling moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

· Omgevingstemperatuur  

· Hoeveelheid opgeslagen voedsel   

· Aantal keren dat deur wordt geopend.  

Door goed te observeren zult u snel weten hoe u de juiste 
temperatuurinstelling moet kiezen.  

d).Uitzetten   
Draai de temperatuurregelaar het verst tegen de klok in.  

De compressor moet dan stoppen.   

Haal de stekker uit het stopcontact.  

 
De aanbevolen verstrijkdatum van voedsel dient te worden
nageleefd.
 
De vrieskast kan worden gebruikt voor het maken van 
ijsblokjes.  

LET OP!  

· Gebruik clips, touw of vriesbestendige tape om de 
voedselpakketjes dicht te maken.  

·  Voedselpakketjes dienen niet teveel lucht te bevatten.  

· Gebruik herbruikbaar plastic, aluminium folie of bakjes 
om het voedsel in op te slaan.  

·  Voedsel wat in de vrieskast wordt opgeslagen dient de  
     juiste afmeting te hebben (portie).   

· Het gewicht van een enkel pakketje bevroren voedsel 
    dient niet zwaarder te zijn dan 2 kilogram. 

· Een sealapparaat kan worden gebruikt om de plastic
pakketjes luchtdicht te maken.  

· Plaats de brede kant van de voedselpakketjes naar
    beneden zodat het vriesproces sneller verloopt.  

· Maak de pakketjes droog voordat u ze in de vrieskast 
plaatst, ze kunnen aan elkaar vastvriezen als ze koud 
zijn geworden.   

· Als u voedsel wilt invriezen wat al geheel of gedeeltelijk 
is ontdooid, dient u dit te koken voordat u het weer in de 
vriezer plaatst.   

· Gebruik geen voedsel wat over datum is, omdat dit zou
 kunnen leiden tot vergiftiging.  

·  Voedsel wat in de vrieskast wordt gestopt dient goed
     te zijn verpakt. 
 
·  Let op de houdbaarheidsdatum van bevroren voedsel.
  
· Alleen vers voedsel van hoge kwaliteit is geschikt om
    te worden ingevroren.
    

·  Plaats geen blikjes of flesjes met koolzuurhoudende 
drankjes in de vrieskast omdat kooldioxide kan uitdeien 
onder de koude omstandigheden in de vrieskast. Dit 
kan explosiegevaar opleveren!  

·  Voedsel in flessen/potten wat direct moet worden 
gekoeld dient niet langer dan een uur in de vrieskast te 
worden geplaatst, anders kan het barsten.  

1.  De temperatuur in de vrieskast kan worden aangepast 
     door de temperatuurregelaar. Voor vers voedsel en 
     voedsel wat voor een langere tijd moet worden 
     ingevroren wordt  -18°C aanbevolen, omdat microben 
     nauwelijks kunnen overleven onder deze temperatuur. 
     Zodra de temperatuur hoger is dan -10°C veroorzaken 
     microben voedselbederf en de opslagduur van het 
     voedsel zal effectief worden verlaagd. Als u voedsel wilt 
     invriezen wat al geheel of gedeeltelijk is ontdooid, dient u
     dit te koken voordat u het weer in de vriezer plaatst. De 
     hoge temperatuur van het kookproces zal de meeste 
     microben elimineren.   
 
 

3 Als voedsel slechts een korte tijd hoeft te worden 
opgeslagen kunt u een gemiddelde instelling kiezen.  

4  Als voedsel  een lange tijd  moet  worden opgeslagen 
kiest u een hogere instelling.  

2  Hoe hoger de temperatuurregelaar is ingesteld, des te 
lager is de temperatuur in de vrieskast.  

De juiste temperatuurinstelling is erg belangrijk voor de 
opslag van voedsel. Microben kunnen voedsel snel 
bederven, tenzij hun groei wordt tegengehouden door een 
omgeving met een lage temperatuur. Het wordt aanbevolen
om de temperatuur op -18°C of lager te zetten omdat dit 
effectief is voor het elimineren van voedselbederf door 
microben.  

Een vrieskast met 3 of 4 sterren is geschikt voor diepgevroren  
voedsel (reeds ingevroren voor het in de vrieskast wordt 
gestopt), opslag van vers voedsel voor een korte periode
 (2-3 weken) door het in te vriezen of het maken van 
ijsblokjes, roomijs of waterijs. 

·  Roomijs of waterijs dient enige minuten onaangeroerd te 
blijven staan als het uit de vrieskast komt. Direct contact 
met de lippen en de tong zou vriesbrand kunnen geven in
dehuid. Voorkom tevens het aanraken van de 
binnenzijdenvan de vrieskast met natte handen.  
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IJsblokjes maken:  

IJs maken:  

10. Reiniging en onderhoud  

·  Vul de ijsblokjeshouder tot 3/4 met water en plaats het 
onder in de vrieskast. Als de ijsblokjes klaar zijn 
stromend water over de ijsblokjeshouder laten lopen. De 
ijsblokjes kunnen dan gemakkelijk eruit worden gehaald. 
 

· Haal de afscheiders uit de ijsblokjeshouder. Hou er 
rekening mee dat hoe romiger het ijs is, hoe langer het 
duurt voor het klaar is. Als het ijs klaar is stromend water 
langs de onderkant van de ijsblokjeshouder laten lopen. 
Het ijs kan dan gemakkelijk eruit worden gehaald.   

Tijdens een lange vakantie of afwezigheid de stekker van de
vrieskast uit het stopcontact trekken en de vrieskast reinigen
zoals is omschreven in het hoofdstuk "Reiniging en 
onderhoud". Laat de deur van het apparaat open staan om 
schimmelvorming en vieze geurtjes te voorkomen.  

Stekker uit het stopcontact halen voordat u het 
apparaat gaat reinigen.  

Maak de binnenkant van het apparaat regelmatig schoon.  

·  Reinig de vrieskast na een ontdooi cyclus. De 
binnenkant het beste maandelijks schoonmaken.   

· Haal het voedsel uit de vrieskast en bewaar het op een 
koele plaats.  

·  Verwijder alle losse onderdelen.  

· Onderdelen van het interieur zijn niet geschikt voor de 
vaatwasser. Was ze met de hand met lauw water en een 
beetje afwasmiddel. Gebruik geen geconcentreerd 
wasmiddel, schuurmiddelen en chemische stoffen. Een 
mild afwasmiddel wordt aanbevolen.   

Stoomreinigers zijn gevaarlijk en strikt verboden.  

Reinig de binnenkant met schoon lauw water en droog 
het af met een zachte doek. Het is zeker droog na 
ongeveer 3-4 minuten wachten. Het typeplaatje van de 
vrieskast niet kapot maken of verwijderen. Het kan nodig 
zijn voor de service na de verkoop of andere relevante 
processen. Zorg ervoor dat er geen water komt in 
elektrische delen van de vrieskast.  
Als er een warmtewisselaar, zoals een condensor, is 
bevestigd aan de achterkant van de vrieskast, dient 
stof en vuil regelmatig te worden verwijderd om een 
efficiënte warmteafvoer mogelijk te maken en een 
overmatig energieverbruik te voorkomen. Gebruik een 
zachte borstel of een stofdoek om de buitenkant van 
de warmtewisselaar te reinigen. 

Het dooiwater loopt weg door het afvoergootje. De afvoer 
opening dient regelmatig te worden gereinigd met een 
wattenstaafje of een soortgelijk voorwerp.   

Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen water door 
het afvoergaatje loopt. Anders kan er water op de grond
 spatten als gevolg van de verdamping.   

Het vriesgedeelte, bedoeld voor de opslag van bevroren 
voedsel, heeft geen automatisch ontdooisysteem.  

Vriesgedeelte  

Het vriesgedeelte moet regelmatig worden ontdooid. 
Ontdooi het vriesgedeelte wanneer de ijslaag een dikte 
van 5 cm heeft bereikt.  
 

Waarschuwingen!  

Haal de stekker uit het stopcontact voor het ontdooien.  
Haal het voedsel uit de vrieskast en bewaar het voedsel 
op een koele plaats. Gebruik een ijsschraper om het ijs 
te verwijderen. Om het ontdooiproces te bespoedigen 
plaats een kom heet water in het vriesvak. Na het 
ontdooien de vrieskast reinigen en de vrieskast opnieuw 
vullen. 

MOGELIJK GEVAAR VOOR UW VEILIGHEID!  

Gebruik geen elektrische apparaten zoals een 
haardroger, elektrische ventilator, stoomreiniger, 
ontdooispray of open vuur (zoals een kaars) om het 
vriesgedeelte te ontdooien. De plastic onderdelen van 
het interieur zouden kunnen smelten en elke vonk of 
open vuur zou brand kunnen veroorzaken bij de 
aanwezigheid van explosief gas. Gebruik nooit een 
stoomreiniger om het vriesgedeelte te ontdooien – 
gevaar voor een elektrische schok!  

Haal de lade eruit en wikkel het bevroren voedsel in 
krantenpapier of een deken.  

·Bewaar het voedsel op een koele plek voordat het 
ontdooiproces is afgelopen.  

·Hou de deur van de vrieskast open.   
 
 

8.IJs en ijsblokjes maken  

11. Ontdooien  
9.Voorbereiding op vakantie  

Houd de buitenkant schoon. Gebruik meubelpolisher of 
meubelconditioner om de buitenkant regelmatig te reinigen 
(deze reinigers niet gebruiken voor de binnenkant van het 
apparaat). Veeg de afdichtstrip van de deur af met een 
doek die licht bevochtigd is met lauw water. Geen 
reinigingsmiddel gebruiken. Nooit olie of vet gebruiken om 
de deurafdichtingstrips te reinigen.  
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12. Problemen vaststellen  

13. Problemen oplossen  

·  Er wordt ijs en vorst gevormd op de verdamper tijdens 
de werking. Een dikke laag ijs en vorst fungeert als 
warmte-isolatie en belemmert de warmtegeleiding.  

· Ontdooi het vriesgedeelte in de kortst mogelijke tijd om 
te voorkomen dat de diepvriesproducten ontdooien.  

·  Verwijder het ijs of de vorst in het vriesgedeelte niet 
met een scherp of puntig voorwerp. Het 
verdampingsoppervlak zou anders beschadigd kunnen
 raken.  

·  Veeg het dooiwater af en toe weg met een spons.  

· Plaats een bak met heet water (gebruik geen kokend 
water) bij de deur van de vrieskast om het ontdooiproces
te versnellen.  

·  Droog de vriesruimte af en plaats de 
diepvriesproducten terug in de vrieskast.  

·  Sluit de vrieskast weer aan na het ontdooien.  

· Start de vrieskast weer op door het aanpassen van de 
temperatuurregelaarsknop.  

·  Sluit de deur van de vrieskast.  

Zaken om rekening mee te houden:  
De compressor (ook bekend als de koeleenheid) werkt 
niet constant door zonder te stoppen.  

De compressor wordt geregeld door de automatische 
temperatuurregeling door een temperatuurregelaar. 
Wanneer de binnentemperatuur boven de ingestelde 
temperatuur uitkomt start de compressor automatisch en als
de binnentemperatuur onder de ingestelde temperatuur 
uitkomt schakelt de compressor automatisch weer uit.  

Het buitenoppervlak van de vrieskast kan nat worden als 
het koud is en de omgevingstemperatuur laag is. Dit is 
normaal en het buitenoppervlak zal weer droog worden als 
de omgevingstemperatuur hoger wordt.  

Indien de redenen van deze verschijnselen niet kunnen 
worden geïdentificeerd en opgelost, belt u dan met de 
servicedienst.  

Probleem: Vrieskast werkt niet  

S.v.p. controleren:  
·  Is het netsnoer in goede staat? Zit de 
      stekker goed in het stopcontact? 
·  Is er een stroomonderbreking? (Gebruik een klein 

apparaat om het te checken, bijvoorbeeld een 
haardroger)  

· Staat de vrieskast wel aan? (De knop van de 
temperatuurregelaar dient niet op “0” te staan.)  

·  Is de zekering kapot? Of maakt hij slecht verbinding?  

b) Probleem: De binnenkant van het apparaat is niet 
koud genoeg; de compressor schakelt vaak aan- en
uit;  

installatie om het koelcircuit te stabiliseren. Zie hoofdstuk 
"Installatie". Als het apparaat niet werkt de stekker eruit 
halen en het apparaat naar een zijde kantelen of plaats 
het op een hellend vlak en plaats het vervolgens weer in 
de normale positie. Sluit de vrieskast na 2 uur weer aan. 
Hou de deur gedurende 12 uur gesloten.  

·  Is de deur goed gesloten? Zoja, dan moet de 
deurafdichting stevig en gelijkmatig op de externe kast 
drukken.  

Test: Het moet moeilijk zijn om een stuk papier 
tussen de deurafdichting en de externe kast eruit te 
trekken. Als het stuk papier er makkelijk uitkomt 
dient u contact op te nemen met de servicedienst.  

·  Als er dik ijs is in het vriesgedeelte (Zie "Reiniging en 
onderhoud”)  

·  Wordt de vrieskast blootgesteld aan direct zonlicht of 
staat het in de buurt van een warmtebron (oven, 
radiator, etc.)?  

Wat te doen: de vrieskast niet blootstellen aan direct 
zonlicht; hou de vrieskast uit de buurt van 
warmtebronnen; plaats een thermische barriere tussen 
de vrieskast en de warmtebron (zie “Locatie”).  

·  Is de binnenkant te vol geladen?  

·  Is de ruimte goed geventileerd? Wordt de 
ventilatie-opening geblokkeerd? Is de warmtewisselaar 
(condenser) vol met stof?  

c) De temperatuur van de vrieskast is te laag  

·  Is the deur van de vrieskast goed gesloten?  

· Is er veel vers voedsel in de vrieskast (meer dan 1kg)? 
Als de vrieskast langdurig aan het werk moet, zal de 
temperatuur overeenkomstig dalen).  

Controleer:  
·  Staat de temperatuurregelaar goed ingesteld?  

d) De binnenkant van de vrieskast is te warm en het 
bevroren voedsel ontdooit  

· Is de omgevingstemperatuur te laag? (Als dit zo is werkt 
de vrieskast niet goed wat resulteert in een hogere 
temperatuur in het vriesgedeelte).  

Wat te doen: de omgevingstemperatuur verhogen.   

De nieuwste productietechnieken en state-of-the-art koel- 
en vriestechnologie zijn toegepast om een veilige en 
betrouwbare werking van het apparaat te garanderen.Als u
meent dat er toch iets fout is met uw apparaat controleer 
dan eerst de hieronder genoemde punten voordat u de 
servicedienst belt:  

Het is normaal dat de compressor geluiden maakt tijdens 
de werking. Het geluid komt van de motor. De 
verplaatsing van het koelmiddel in het koelsysteem maakt 
een gorgelend geluid. Deze geluiden betekenen niet dat er
iets mis is met uw vrieskast.  

Controleer:  
·  De vrieskast dient minstens 2 uur stil te staan na de 
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14. Stroomuitval

15. Servicedienst bellen  

18. Afbeeldingen van onderdelen   

17. Garantie  

16. Installatie in de keuken   

2 Lade  

1 Thermostaat  

3 Onderste scharnier / stelpoot  

Het is niet nodig om de diepvriesproducten uit de vrieskast 
te halen als de stroomonderbreking niet langer dan 2 uur 
heeft geduurd. Duurt het langer dan 2 uur, dan wel het 
voedsel uit de vrieskast halen.    

· Type en model van de vrieskast (zie het typeplaatje) 

 · Aanschafdatum.  

· Naam en adres van de dealer.  

· Omschrijving van het gebrek / probleem.  

Als u de vrieskast in uw keuken wilt plaatsen dient u 
contact op te nemen met een professionele installateur 
of de lokale servicedienst. Doe het a.u.b. niet zelf.   

 
e) Er is dik ijs in het vriesgedeelte. Controleer a.u.b.:
  
 
·  Is de deur van de vrieskast goed gesloten?
·  Als voedsel vast gaat zitten aan de binnenwanden

·  Ontdooi en reinig het vriesgedeelte (zie “Ontdooien”). 
Een dikke laag ijs zal de koelprestatie belemmeren en
het energieverbruik verhogen.   

f) Vreemde geluiden  

Controleer:  
·  Staat de vrieskast op een goede plek? Komt de  

vrieskast tegen andere meubels of voorwerpen 
aan? Zit er iets vastgeklemd tussen de achterkant 
van de vrieskast en de achterliggende muur?  

·  Haal de voorwerpen die contact maken met de 
vrieskast weg en zorg voor voldoende afstand 
tussen de vrieskast en haar omgeving.  

· Worden beweegbare zaken goed op hun plaats 
  gehouden?  
· Wrijven flessen of bakjes in de vrieskast tegen 
  elkaar aan?  
 Let op!  

Het is normaal dat er geluiden zijn van koelmiddel 
wat door het koelcircuit loopt.   
Het is normaal dat er vocht zit rond het handvat van 
het apparaat in de zomer. Afnemen met een zachte 
doek.  
De gebruiker van de vrieskast mag niet aan het 
apparaat sleutelen en hierdoor de normale werking 
van het apparaat beïnvloeden.  
 

De voorwaarden en bepalingen, alsmede de duur van de 
garantie, zijn vermeld in de garantiebrief die hierbij is 
toegevoegd. De dealer zal u bij de aanschaf van het 
apparaat hier kort over informeren.  

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het 
ontwerp, de bouw en de technologie tussentijds te 
verbeteren zonder voorafgaande aankondiging.   

proberen het los te krijgen met een stomp 
voorwerp, zoals het handvat van een lepel.

Service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door 
erkende en professionele medewerkers. De fabrikant is 
niet verantwoordelijk voor het risico van schade of letsel 
als gevolg van het niet-naleven van deze bepaling en de 
garantie zal dan komen te vervallen. De garantie en de lijst
met servicecentra tonen de geautoriseerde after-sales 
serviceverleners voor uw apparaat. Neem contact op met 
uw dealer als er geen servicecentrum bij u in de buurt is. 
Bij storingen of problemen veroorzaakt door ondeskundig 
gebruik of schending van de instructies in het gebruik 
komen de kosten en uitgaven van onderhoud en reparatie 
voor rekening van de gebruiker en is de dealer niet 
verantwoordelijk voor dergelijke kosten en uitgaven. Om 
snel hulp te kunnen ontvangen is de volgende informatie 
nodig:  
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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.  
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. Twee 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 5 jaar, in gelijke percentages. 
6. De garantie omvat uitsluitend het verstrekken 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 wordt 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. 
 
 
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN 
 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder 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. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5) 
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd. 
5. De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag 
 voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%. 
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen a contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt order rembours. 
 
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 

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



