Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
No Frost

MF010

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen en bewaren voor toekomstig gebruik.
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1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
1) WAARSCHUWING - Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de
ombouw vrij van obstructies.
2) WAARSCHUWING - Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve degene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
3) WAARSCHUWING: het koelcircuit niet beschadigen.
4) WAARSCHUWING - Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken voor voedselopslag van
het apparaat, tenzij dit van het soort is dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
5) Na gebruik en voordat onderhoud wordt verricht aan het apparaat moet de stekker van het
apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
6) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of
aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier
moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met
het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder toezicht.
7) Als het netsnoer is beschadigd, dient het te worden vervangen door de fabrikant, de dealer of
soortgelijk gekwalificeerde personen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
8) Verwijder de koel-vriescombinatie volgens de lokale regelgeving omdat het apparaat
ontvlambaar drijfgas en koelmiddel bevat.
9) Gelieve te voldoen aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van
het apparaat in verband met het brandbare koelmiddel en gas dat het bevat. Voordat u het
apparaat afvoert, dient u de deuren eruit te halen om te voorkomen dat kinderen erin vast
komen te zitten.
10) Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor soortgelijke situaties als in:
- keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerenbedrijven en bij klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed and Breakfasts;
- catering en verdere toepassingen (geen detailhandel).
11) Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas in het
apparaat.

HET IS GEVAARLIJK VOOR IEMAND ANDERS DAN GEAUTORISEERDE SERVICEMONTEURS
OM ONDERHOUD OF REPARATIES UIT TE VOEREN WAARBIJ AFDEKKAPJES DIENEN TE
WORDEN VERWIJDERD.

PROBEER NIET ZELF REPARATIES UIT TE VOEREN OM HET RISICO OP EEN
ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.
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2. INSTALLATIE
2.1 Locatie
Wanneer u een plek kiest voor uw apparaat, moet u ervoor zorgen dat de vloer vlak en stevig is
en de kamer goed is geventileerd. Plaats uw apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals
een fornuis, boiler of radiator. Vermijd ook direct zonlicht, omdat dit het elektriciteitsverbruik
kan verhogen. Extreme koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het
apparaat niet goed werkt. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik in een garage of een
installatie buitenshuis. Drapeer geen afdekking over het apparaat.
Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat er aan beide zijden 10 cm vrije ruimte
overblijft, 10 cm aan de achterkant en 30 cm aan de bovenzijde van het apparaat. Hierdoor kan
koude lucht circuleren rond de koel-vriescombinatie en verbetert de efficiëntie van het
koelproces.

2.2 Omdraaien van het deurscharnier
1) Verwijder het beschermkapje van het scharnier

2) Verwijder het bovenste scharnier

3) Verwijder de deur van het koelgedeelte

MF 010

4) Verwijder het middelste scharnier met een
schroevendraaier

5) Verwijder de deur van het vriesgedeelte
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6) Verwijder de scharnierconstructie met een
schroevendraaier, monteer het onderste
scharnier aan de linkerkant van de
behuizing met een schroevendraaier

9) Monteer de deur van het koelgedeelte

10) Bevestig het beschermkapje van het scharnier
7) Monteer de deur van het vriesgedeelte op
het onderste scharnier

8) Monteer de middelste scharnierconstructie
aan de linkerzijde van de behuizing

2.3 Vereiste deurruimte

D

De deur van het apparaat moet volledig kunnen worden
geopend, zie afbeelding.
Breedte X Diepte ≥ 990 X 1025 mm

B
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2.4 Nivellering van het apparaat
Om dit te doen, stelt u de twee stelpootjes aan de voorkant
van het apparaat af. Als het apparaat niet waterpas staat,
worden de uitlijning van de deur en de magnetische afdichting
niet goed afgedekt. Zorg ervoor dat het pootje de grond raakt
voor gebruik. Kijk naar beneden vanaf de bovenkant, naar
rechts of naar links draaien om de pootjes los of vast te
draaien.

2.5 Reiniging voor gebruik
Veeg de binnenkant van het apparaat af met een sopje van een zwakke oplossing van bicarbonaat
soda. Spoel vervolgens af met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Was de schappen en
de groentelade in een warm zeepsopje en droog ze volledig af voordat u ze terugplaatst in het
apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Als u meer informatie wenst
verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de reiniging van het apparaat.

2.6 Voordat u uw apparaat gebruikt
De koel-vriescombinatie gebruikt 220 ~ 240V / 50Hz wisselstroom, spanningsschommelingen
boven het niveau van 187 ~ 264V zullen storing of zelfs schade veroorzaken.
Om een veilig gebruik te kunnen garanderen onder geen enkele voorwaarde het netsnoer
beschadigen. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer is beschadigd of de stekker is
versleten.
Plaats geen ontvlambare, explosieve, vluchtige en sterk bijtende producten in de
koel-vriescombinatie om schade aan het product of brandongevallen te voorkomen.
Plaats geen ontvlambare voorwerpenin de buurt van de koel-vriescombinatie om brand te
voorkomen.
Dit product is een koel-vriescombinatie voor huishoudelijk gebruik en is alleen geschikt voor het
bewaren van voedsel.
Volgens internationale normen mogen huishoudelijke koel-vriescombinaties niet voor andere
doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van bloed, medicijnen of biologische producten.
Plaats geen artikelen zoals een glazen of afgesloten verpakking met vloeistof zoals flesjes bier en
drankjes in de vriezer om breuken en andere problemen te voorkomen.
Voordat u voedsel in uw apparaat plaatst moet u het aanzetten en 24 uur wachten om te
controleren of het goed werkt en het de tijd geven om op de juiste temperatuur te komen.
Uw apparaat mag niet te vol zijn.
Bewaar of plaats geen droog ijs in het koelgedeelte.
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◆ Voordat u de stekker in het stopcontact steekt
Controleer of u een stopcontact heeft die geschikt is voor de stekker die bij het
apparaat wordt geleverd.
◆ Voor het aanzetten!
Pas twee uur na het verplaatsen het apparaat aanzetten.

2.7 Accessoires binnenkant apparaat
Schuif altijd een van de glazen opslagplanken van het grote formaat in de onderste set geleiders,
boven de groente- en fruitlade, en hou deze op deze plek. Trek hiervoor
de opslagplank naar voren totdat het naar boven of beneden kan worden gedraaid en kan worden
verwijderd. Doe hetzelfde in omgekeerde volgorde om de plank op een andere hoogte te
plaatsen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het volume van het opslagvak voor vers
voedsel en de opslagruimte voor diepvriesproducten, kan de gebruiker een of meer
planken en/of laden uit het apparaat verwijderen, afhankelijk van uw dagelijks gebruik.
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3. PRODUCTOVERZICHT

* Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts ter indicatie; voor de juiste details dient u uw eigen apparaat te bekijken.
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4. WERKING
4.1 Richtlijnen werking
Temperatuurregeling


Temperatuurregeling van het koelgedeelte

TEMPERATURE

FAST COOL

2c

A snel koelen ①

3c

4c

6c

8c

②

③

④

⑤

Toets
A. SET: instellingstoets versnelling
Weergavescherm
1 Versnelling 1
2 Versnelling 2
3 Versnelling 3
4 Versnelling 4
5 Versnelling 5
Weergave
Als u de eerste keer het apparaat aanzet wordt het weergavescherm (inclusief de toetsverlichting)
gedurende 3 seconden volledig weergegeven en vervolgens geeft het versnellingsdeel in het midden de
huidige werking weer.
Weergave van de normale werking
Bij het optreden van een fout zal het bijbehorende LED-lampje een gecombineerde weergave geven van
de foutcode (lusweergave);
Als er geen storing is, geeft het LED-lampje het huidige loopwerk van het koelgedeelte weer.
Instellen versnelling
De versnelling wordt telkens één keer gewijzigd als u op de SET-toets drukt. Daarna zal het koelgedeelte
na 15 seconden onder de ingevoerde instelling werken.
Stand 1

Stand 2

Stand 3

Stand 4

Stand 5

Snelkoel functie
Invoeren: circulerende modulatie snelle koeling stand
Werking: het indicatielampje voor snelkoelen brandt en de koelkast werkt op 2℃.
Einde werking:
1. Het werkt 150 minuten in de snelkoel stand
2. Temperatuuraanpassing kan de snelkoel stand beëindigen.
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Temperatuurregeling van het vriesgedeelte
NORMAAL
KOUD

KOUDER

(zomer)

De vriestemperatuur is relatief laag in de "KOUDER" -positie, terwijl de vriestemperatuur relatief
hoog is in de "KOUD" positie, dus de "NORMAAL" positie wordt over het algemeen gebruikt.
Wanneer de omgevingstemperatuur in de zomer hoog is, ligt de temperatuur in het bereik van
"NORMAAL" tot "KOUD". Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35℃, dan zal de "KOUD"
stand algemeen zijn.
Wanneer de omgevingstemperatuur in de winter laag is, moet de temperatuur liggen tussen
"NORMAAL" en "KOUDER". Als de omgevingstemperatuur lager is dan 10℃, dan zal de
"KOUDER" positie algemeen zijn.
Beschrijving koelvak: de temperatuur van het koelvak is tussen -2℃ ≤ (temperatuur koelvak)
≤ 3℃, demaximale temperatuur van het koelvak moet zo dicht mogelijk bij + 3℃ liggen, maar
deze mag niet worden overschreden. Het compartiment is niet geschikt voor het bewaren van
bepaalde verse groenten en fruit (die gevoelig zijn voor lage temperaturen).

4.2 Lawaai in het apparaat
U merkt misschien dat uw apparaat een aantal ongewone geluiden maakt. De meeste hiervan
zijn volkomen normaal, maar u dient zich bewust te zijn van deze geluiden! Deze geluiden
worden veroorzaakt door de circulatie van de koelvloeistof in het koelsysteem. Het is duidelijker
geworden sinds de introductie van CFK-vrije gassen. Dit is geen fout en heeft geen invloed op de
prestatie van uw apparaat. Dit is de werking van de compressormotor, omdat deze het
koelmiddel door het systeem rondpompt.

4.3 Tips voor het bewaren van voedsel in het apparaat

◆ Gekookte vleessoorten/vis moet altijd op een plank boven rauwe vleessoorten/vis worden
bewaard om bacteriële overdracht te voorkomen. Bewaar rauwe vleessoorten/vis in een bak
die groot genoeg is om sappen te verzamelen en dek het goed af. Plaats de houder op de
laagste plank.
◆ Laat ruimte rond uw voedsel, zodat er lucht in het apparaat kan circuleren. Zorg ervoor dat
alle delen van het apparaat koel worden gehouden.
◆ Om het overbrengen van smaken en uitdrogen te voorkomen, moet u het voedsel
apart verpakken of bedekken. Groenten en fruit hoeven niet te worden verpakt.
◆ Laat voorgekookt voedsel altijd afkoelen voordat u het in het apparaat plaatst. Dit zal helpen
om de interne temperatuur van het apparaat te handhaven.
◆ Probeer het aantal keren dat u de deur opent te beperken, om te voorkomen dat koude
lucht ontsnapt uit het apparaat. Wij adviseren u de deur alleen te openen als u voedsel
erin wilt plaatsen of eruit wilt halen.

4.4 Lamp vervangen
Vervanging van de lamp dient alleen door geautoriseerde monteurs te gebeuren.
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5. REINIGING
5.1 Ontdooien
Automatisch ontdooien van vorstvrije koelkast

5.2 Reiniging van de binnen- en buitenkant van het apparaat
◆ Verwijder alle planken en de groentelade. Om de groentelade te kunnen verwijderen dient u
eerst het onderste deurvak te verwijderen.
◆ Veeg de binnenkant van het apparaat af met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat
en spoel het vervolgens met warm water af met een uitgewrongen spons of doek. Veeg het
volledig droog voordat u de planken en de groentelade terugplaatst.
◆ Gebruik een vochtige doek om de buitenkant schoon te maken en veeg het af met een
standaard meubelwas. Zorg ervoor dat de deur is gesloten om te voorkomen dat de was op
de magnetische deurafdichting of in het apparaat terechtkomt.
◆ Het rooster van de condensor aan de achterkant van het apparaat en de aangrenzende
onderdelen kunnen worden gestofzuigd met behulp van een zachte opzetborstel.

5.3 Reinigingstips
Er kan condensatie verschijnen aan de buitenkant van het apparaat. Dit kan te wijten zijn aan een
wijziging van de kamertemperatuur. Veeg vochtresten weg. Als het probleem aanhoudt, neem
dan contact op met een gekwalificeerde monteur voor hulp.

6. ONDERHOUD
6.1 Vervangen interne verlichting
Vervangen van de lamp dient alleen door geautoriseerde monteurs te gebeuren.

6.2 Wees voorzichtig bij het hanteren / verplaatsen van uw apparaat
Houd het apparaat rond de zijkanten vast of aan de onderkant als u het verplaatst. Het mag in
geen geval worden opgetild door de randen van de bovenplaat vast te houden.

6.3 Onderhoud
Het apparaat moet worden onderhouden door een geautoriseerde technicus en er mogen alleen
originele reserveonderdelen worden gebruikt. Probeer in geen geval zelf het apparaat te
repareren. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen kunnen letsel of ernstige storingen
veroorzaken. Neem contact op met een kwalitatief goede technicus.

6.4 Uitschakelen gedurende lange tijdsperioden
Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel het dan van het
elektriciteitsnet, haal al het voedsel eruit en maak het apparaat schoon, laat hierbij de deur op
een kier staan om onaangename geuren te voorkomen.

◆ De luchtuitlaat en retourluchtinlaatplekken van de koel-vriescombinatie niet afdekken.
◆ Bewaar voedingsmiddelen met een hogere temperatuur niet in de buurt van de
temperatuursensor.

◆ Haal de lade van het vriesvak van de koelkast eruit en plaats het voedsel direct op de glazen
plank.
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7. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
De volgende eenvoudige problemen kunnen door de gebruiker worden afgehandeld. Belde
after-sales service als de problemen niet zijn opgelost.
Apparaat werkt niet

Vieze luchtjes

Langdurige werking van
de compressor

Interne verlichting brandt
niet
De deur van de koelvriescombinatie sluit niet
goed
Harde geluiden

Apparaat niet ingeschakeld of krijgt geen stroom;
Lage spanning;
Stroomuitval of gesprongen zekeringen
Geurend voedsel moet beter worden ingepakt;
Voedingsmiddelen zijn verrot;
Interieur moet worden gereinigd.
Het is normaal dat de koel-vriescombinatie langer werkt in de
zomer als de omgevingstemperatuur hoger is;
Leg niet te veel voedsel tegelijk in de vriezer;
Plaats er pas voedsel in als het is afgekoeld;
Regelmatig openen van de koel-vriescombinatie deur.
Of de koel-vriescombinatie op de stroom is aangesloten;
Of het verlichtingslampje beschadigd is.
De deur van het apparaat is geblokkeerd door voedselpakketjes;
Te veel voedsel in het apparaat;
Koel-vriescombinatie iets kantelen.
Of het voedsel waterpas staat, of het apparaat in balans is;
Of de apparaatonderdelen correct zijn geplaatst.

7.1 Tips over warmte
◆De apparaatbehuizing kan tijdens de werking warmte afgeven, vooral in de zomer, dit wordt
veroorzaakt door de straling van de condensor en het is een normaal verschijnsel.
◆Condensvorming: condensatieverschijnselen worden op het buitenoppervlak en de
deurafdichtingen van het apparaat ontdekt wanneer de luchtvochtigheid hoog is, dit is een
normaal verschijnsel en de condensatie kan worden afgeveegd met een droge handdoek.
◆Gezoem: gezoem wordt gegenereerd door de werking van de compressor, vooral tijdens het
opstarten of afslaan.

8. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
Probeer de deur niet te vaak te openen, vooral niet als het nat en warm weer is. Zodra u de deur
opent deze zo snel mogelijk weer sluiten.
Controleer af en toe of het apparaat voldoende geventileerd is (voldoende luchtcirculatie achter
het apparaat).
Bij normale temperatuursomstandigheden de thermostaat op de middelste stand zetten.
Voordat u vers voedsel in het apparaat plaatst moet u ervoor zorgen dat het is afgekoeld tot de
omgevingstemperatuur.
IJs en een vorstlaag verhogen het energieverbruik, dus maak het apparaat schoon zodra de
ijslaag 3-5 mm dik is.
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Als de condensor aan de buitenkant zit moet de achterwand altijd schoon zijn, vrij van stof of andere
verontreinigingen.
◆ Het apparaat zou in de koelste ruimte van de kamer moeten zijn, uit de buurt van
warmtebronnen of verwarmingsbuizen en uit direct zonlicht.
◆ Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst.
Door overbelasting van het apparaat wordt de compressor langer aangestuurd. Voeding die
te langzaam invriest, kan kwaliteit verliezen of bederven.
◆ Zorg ervoor dat u voedsel goed omwikkelt en veeg de houders droog voordat u ze in het
apparaat plaatst. Dit vermindert de rijpvorming in het apparaat.
◆ De opslagruimte van het apparaat mag niet bekleed zijn met aluminiumfolie, vetvrij papier of
papieren handdoeken. De bekleding belemmert de circulatie van koude lucht, waardoor
het apparaat minder efficiënt wordt.
◆ Organiseer en etiketteer voedsel om het openen van de deur en uitgebreide zoekacties te
verminderen. Verwijder zo veel zaken als nodig is in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

9. VERWIJDERING
Oude apparaten hebben nog enige restwaarde. Een milieuvriendelijke verwijderingsmethode zorgt
ervoor dat waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen en opnieuw kunnen worden
gebruikt. Het koelmiddel dat wordt gebruikt in uw apparaat en de isolatiematerialen vereisen speciale
verwijderingsprocedures. Zorg ervoor dat geen van de buizen aan de achterkant van het apparaat
beschadigd zijn voordat u het apparaat verwijdert. De meest recente informatie over
verwijderingsmogelijkheden van uw oude apparaat en de verpakking van uw nieuwe apparaat kan bij
uw gemeentehuis worden verkregen.
Voor de veiligheid dient u bij het afvoeren van een oud apparaat de eventuele oude sloten of
vergrendelingen te demonteren en de deur(en) te verwijderen.
Correcte verwijdering van dit product
Correcte verwijdering van dit product
Dit symbool van de afvalbak geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u dit apparaat op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam
hergebruik van materialen te bevorderen. Als u uw afgedankte apparaat wilt
retourneren gebruik dan de retour- en verzamelsystemen of neem contact op met
de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor een
milieuvriendelijke recycling.
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale overheid of de winkel waar u het product
heeft gekocht.
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GARANTIEBEPALINGEN
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

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.
De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
getoond, samen met de originele aankoopnota.
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.
Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
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,
thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
genoemde onderdelen.
De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
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.
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.
Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

FRILEC SERVICEBEPALINGEN
1.
2.

3.

4.
5.

Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
a. de voorrijdkosten
b. het arbeidsloon
c. alle vervangen onderdelen.
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.
Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service:

Frilec
www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………..
Importeur:

MF 010

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