Gebruiksaanwijzing Flessenkoelkast (L) 500 ltr

3. Reinigen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het apparaat in gebruik neemt.

Reinigen Let op! Trek vóór het reinigen altijd de stekker
uit het stopcontact. Is dit niet mogelijk, draai dan in de
meterkast de zekering eruit van de groep waarop het
apparaat is aangesloten. Reinig de binnenkant van het
apparaat, de accessoires en de buitenwand met lauw
water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.
Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of
producten die zand of zuren bevatten.

1. Algemene instructies

-

Voorkom blessures en beschadigingen: pak het
apparaat altijd met twee personen uit en stel
hem samen op.

-

Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de
aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een
goede werking.

-

Koppel het apparaat bij storingen los van de
netspanning: trek de stekker uit het stopcontact
of draai de zekering in de meterkast eruit.

3. 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.

-

Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het
stopcontact maar pak de stekker vast!

-

Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat
uitsluitend door de technische dienst of een
installateur uitvoeren, aangezien anders grote
gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan.
Hetzelfde geldt voor het vervangen van het
netsnoer.

-

Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:
– of het apparaat stabiel staat; – of
meubels/voorwerpen naast het apparaat door
het draaiende aggregaat aan het trillen worden
gebracht. Bedenk dat een kast nooit helemaal
geluidloos kan werken.

-

Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of
leunen om ergens bij te kunnen.

-

-

Consumeer geen levensmiddelen die al over de
verbruiksdatum heen zijn of te lang in het
apparaat liggen aangezien u hierdoor een
voedselvergiftiging kunt oplopen.

De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie
onder "Temperatuur instellen"); – of controleer
met een losse thermometer de juiste waarde; –
of het apparaat te dicht bij een warmtebron
staat

-

Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen
met brandbare drijfgassen (bijv. butaan,
propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel
vrijkomend gas kan door de elektrische
componenten ontstoken worden. U herkent
dergelijke spuitbussen aan het
waarschuwingssymbool bestaande uit enkele
vlammen met eronder de tekst "Licht
ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de
spuitbus.

-

De koelkast (L) 500 ltr-5 rost. 150x75x65 is
voorzien van een STATISCHE koeling welke
te vergelijken is met een koelkast voor
particulier gebruik en beschikt enkel over
een koelwand aan de achterzijde van de
koelkast. Zo wordt de temperatuur op
'natuurlijke' wijze verdeeld en bevindt de
laagste temperatuur zich in het onderste
gedeelte van de koelkast.

-

Bij regelmatig openen levert dit
temperatuur verlies op, omdat de koelkast
niet snel kan koelen.

2. Apparaat in- en uitschakelen
Inschakelen: Stekker in het stopcontact steken - het
apparaat is ingeschakeld.
Uitschakelen: Trek de stekker uit het stopcontact of
draai de zekering in de meterkast eruit.
Temperatuur instellen Draai met een muntstuk de pijl
van de temperatuurregelaar op een stand tussen 1 en 7.
Stand 1 = warmste stand Stand 7 = koudste stand
Koelen Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle
soorten dranken en levensmiddelen. De roosters kunnen
afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en
verpakkingen worden verzet. Om de roosters uit het
apparaat te kunnen nemen moet de deur 90° worden
geopend.
Let op: Deze bedrijfskoelkast is geschikt voor universeel
gebruik. Bij opslag van uiterst temperatuurgevoelige
producten (bijv. medicijnen/voedsel) adviseren wij het
gebruik van temperatuurbewaking.

Informatie:

FKS/UKS 500 l (H)1515mm (Br) 752mm (D) 715mm
130 Watt 220V
ruimte voor circa 65 grote flessen / 350 flesjes

KOELTIP!
Indien u een koelkast huurt, houdt u dan wel rekening met een
verlengsnoer.

Wij adviseren de koelkast een dag van te voren (dit is
zonder meerprijs) te laten leveren en zet deze na
levering gelijk aan. De koelkast heeft dan voldoende tijd
om uw drankjes op tijd te koelen.
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