
 

 
 

 

Koelkast 500L  
 
 
Gebruiksaanwijzing Koelkast: 

- Een koelkast die recht op vervoerd is kan gelijk in gebruik genomen worden. 

- Zorg dat de koelkast  op een vlakke en stevige ondergrond staat. 

- Plaats de koelkast niet in de zon, naast een verwarming of op een vochtige plaats. Let op dat voldoende 

lucht circulatie rond het toestel mogelijk is. 

 

Stappenplan: 

• Steek de stekker in het stopcontact 

• Laat de koelkast op de temperatuur komen. 

• Plaats de producten in de koelkast. Houd er rekening mee  

• dat hoe meer producten er in gaan het langer duurt  

• de gewenste temperatuur wordt bereikt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Klimaatklasse: 
Met de klimaatklasse wordt aangegeven op welke kamertempratuur het apparaat gebruikt mag worden, om de 
volledige koeling te bereiken. De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.  
 

Klimaatklasse Kamertemperatuur 

4    (SN) +10°C tot +32°C 

4    (N) +16°C tot +32°C 

4+  (SN-ST) +10°C tot +38°C 

4+  (ST) +16°C tot +38°C 

5    (T) +16°C tot +43°C 

5    (SN-T) +10°C tot +43°C 

 
Het apparaat niet buiten de aangegeven (4+ (SN-ST)) kamertemperaturen gebruiken! 
 
Opstellen: 

• Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke. 

• De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden door middel van de stelpoten. 

• Ventilatieopeningen en roosters niet afdekken (aan achterkant/bovenkant van apparaat). 

• Stel het apparaat altijd tegen een wand op.  
 
Apparaat in- en uitschakelen: 
Wij adviseren u om de binnenruimte van het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt. Het apparaat 
schakelt u in door de stekker in het stopcontact te stoppen. Wanneer het apparaat wilt uitschakelen trekt u de 
stekker uit het stopcontact en draait u de tempratuurregelaar naar 0.  
 
Tempratuur instellen: 
Stel de tempratuur in het apparaat in via de regelknop. Des te dichter de thermostaat in de richting van max. wordt 
gedraaid, des te kouder wordt het in het binnenste van het apparaat. Stel de regelaar naargelang de behoefte in 
tussen 0 en max. 
 
Tempratuur display: 
De elektriciteitsvoorziening van het tempratuurdisplay gaat via een batterij die verkrijgbaar is in speciaalzaken.  
 
Batterij vervangen 

• Batterij vak met een kleine schroevendraaier openen. 

• Batterij vervangen 

• Batterij vak sluiten 
 
Verschijnt op het display de melding Er of HH dan heeft zich een storing voorgedaan. Neem in dit geval direct 
contact op met Accuraat Verhuur.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Koelen: 
De draagroosters kunnen afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en verpakking worden verzet. Bewaar 
sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten rechtop staande fles. De ventilatiesleuven van de 
radiaalventilator in het interieur mogen niet worden afdekt! 
 
Veiligheidsslot: 
Het slot in de deur van het apparaat is met een veiligheidsmechanisme uitgerust. Om het apparaat af te sluiten doet 
u de sleutel in het slot en draait u deze in 90 graden rechtsom. Wanneer u het slot er vanaf wilt halen herhaalt u de 
bovengenoemde handelingen maar dan andersom.  
 
Ontdooien:  
Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Bij een zeer koude stand van de thermostaat kan de achterwand in de 
binnenruimte bevroren raken. Het apparaat moet dan met de hand worden ontdooid. 

• Trek de stekker uit het stopcontact! 

• Neem de levensmiddelen uit het apparaat en bewaar ze op een koele plaats. 

• Laat de deur van het apparaat tijdens het ontdooien open staan. Neem het laatste restje dooiwater met een 
doek op en maak het apparaat vervolgens schoon.  

Gebruik voor het ontdooien geen mechanische of andere hulpmiddelen tenzij deze door de fabrikant worden 
aanbevolen.  
 
 
Reinigen:  
Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen! Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het 
stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven. 

• Reinig de binnenkant, de accessoires en de buitenwand van het apparaat met lauw water waaraan een 
beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of 
zuren bevatten.  

• Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.  

• Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) 
minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.  

• Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit. 
Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Storingen: 
Als er een storing optreedt, controleer dan of er een bedieningsfout is gebeurd.  
De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen: 
 

• Het apparaat werkt niet. Controleer: 
▪ Op het apparaat is ingeschakeld  
▪ Of de stekker goed in het stopcontact zit 
▪ Of de zekering in de meterkast nog goed is. 

• Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer: 
▪ Of het apparaat stabiel staat 
▪ Of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan trillen worden 

gebracht. Bedenk dat een diepvriesapparaat nooit helemaal geluidloos kan werken. 

• De tempratuur is niet laag genoeg. Controleer.  
▪ Of u de tempratuur goed hebt ingesteld.  
▪ Of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden.  
▪ Of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft 
▪ Of de ventilatie in orde is 
▪ Of het apparaat te dicht bij een warmte bron staat  

 
Mocht de storing niet verholpen zijn aan de hand van de bovenstaande punten, neem dan contact op met Accuraat 
Verhuur om te kijken naar een andere oplossing.  
 
 

 

 


