
 

 
 

 
Koelkast 160L  
 
 
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. 

 

• 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. 

                              
 
  



 

 
 

 
Aansluiten: 
Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje 
overeenstemmen. Het stopcontact moet door middel van een zekering van 10A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de 
achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Het apparaat alleen via een correct geïnstalleerd 
randaarde stopcontact aansluiten.  
 
Bedienings- en controle elementen: 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Apparaat in- en uitschakelen:  
Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u hem in gebruik neemt.  
Het inschakelen van het apparaat doet u door de stekker in het stopcontact te stekken en op de On/Off knop te 
drukken. Hierdoor zal het tempratuurdisplay oplichten.  
Om het apparaat uit te schakelen drukt u ongeveer 2 seconde lang op de On/Off knop. Hierdoor zal het 
tempratuurdisplay uit gaan.  
 
Tempratuur instellen: 
De tempratuur kunt u verhogen door op de UP-knop te drukken. Om de tempratuur te verlagen drukt u de DOWN-
knop in.  

• Tijdens het instellen knippert de ingesteld tempratuur op het tempratuurdisplay.  

• Door meermaals kort op een tiptoets te drukken, laat u de ingestelde tempratuur in stapjes van 1°C 
verspringen.  

• Circa 5 seconde na de laatste druk op een tiptoets schakelt de elektronica automatisch om en wordt de 
daadwerkelijke tempratuur op dat moment getoond.  

 
Koelen:  
Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle soorten dranken en levensmiddelen. De draagroosters kunnen 
afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en verpakkingen worden verzet. Bewaar sterke alcoholica 
uitsluitend in een goed gesloten, rechtopstaande fles. De ventilatiesleuven van de radiaalventilator in het interieur 
mogen niet worden afgedekt.  
 
Koelen met ventilator:  
Hiermee bereikt u op alle niveaus een betrekkelijk gelijkmatige temperatuurverdeling; alle levensmiddelen zijn even 
koel, bij kiesbare temperatuur. Door de geforceerde luchtcirculatie worden de verschillende temperatuur bereiken 
van de normale werking opgeheven.  
 
In principe is het altijd aan te bevelen om:  

• Bij hoge kamertemperaturen (vanaf ca. 30°C) 

• Bij hoge luchtvochtigheid, bijv. op zomerdagen 
 

Om deze functie in te schakelen druk op de Ventilation-toets. De indicator  licht op. Om de functie uit ze zetten 

drukt u wederom op deze knop. Vervolgens zal het indicator licht  uitgaan.  
 
Waarschuwingszoemer: 
Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan circa 60 seconde openstaat. Door het indrukken van de Alarm-
toets kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld. Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel.  
 
De koelkast zoemt als het binnenin te koud of te warm is. Tegelijkertijd knippert het tempratuurdisplay. Het alarm 
stopt wanneer u op de Alarm-toets drukt. Het tempratuurdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd 
is.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
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.  
 
 
Kinderbeveiliging: 
  
Met de kinderbeveiliging beschermt u het apparaat tegen ongewenst uitschakelen. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Binnenverlichting bij apparaten met glazen deur:  
De verlichting is bovenaan in de binnenruimte aangebracht. Schakel schakelaar S in, de binnenverlichting gaat aan.  
 
Vervangen van de TL-lamp: 
Trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. 

• Maak de afdekkap aan de voorkant van de lampbehuizing los en neem de kap er naar onderen af.  

• Draai de TL-lamp 90 graden en trek hem er naar onderen uit. Zet een nieuwe lamp erin en draai deze 90 graden.  

• Zet de afdekkap aan de achterkant terug en druk hem aan de voorkant vast.  
Brandt de binnenverlichting na vervangen van de TL-lamp nog niet, neem dan contact op met Accuraat Verhuur of 
met de reparatiedienst van de firma Liebherr.   
 
 
Ontdooien:  
Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een 
verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.  
 
Reinigen: 
Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde 
zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen. Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het 
interieur 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. 
 
Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding. 

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

• Maak alles goed droog met een doek. 

• Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor de 
technische dienst. 

• Bij apparaten in rvs-uitvoering een normaal rvs-schoonmaakmiddel gebruiken. 

• Behandel het apparaat na de reiniging met een rvs-onderhoudsmiddel (gelijkmatig in de slijprichting) om het 
de beste bescherming te geven. 

• Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als 
schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de 
oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Storingen: 
De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen: 

• Het apparaat werkt niet. Controleer: 
o of het apparaat is ingeschakeld; 
o of de stekker goed in het stopcontact zit; 
o of de zekering in de meterkast nog goed is. 

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

gebracht. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat en alle delen aan de achterkant vrij kunnen 
bewegen. Bedenk dat een kast nooit helemaal geluidloos kan werken. 

• De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer: 
o of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder „Temperatuurinstellen“); 
o of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft; 
o of de ventilatie in orde is; 
o of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat. 

 
Klimaatklasse: 
Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse dat wil zeggen een maximale tempratuur waarboven 
het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij 
worden de onderstaande afkortingen gebruikt. Voor de koelkasten die Accuraat Verhuur verhuurt gelden de 
dikgedrukte waarde.  
 

Klimaatklasse Kamertemperatuur 

(SN) +10°C tot +32°C 

(N) +16°C tot +32°C 

(ST) +16°C tot +38°C 

(T) +16°C tot +43°C 

 
Opstellen: 

• Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. 

• De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d.m.v. de stelpootjes. 

• Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer! 

• De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a             
1 kubieke meter bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-
lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid 
koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Toepassingen van het apparaat: 
Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. 
Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik: 
- in personeelskeukens, bed and breakfast, 
- door gasten in landhuizen, hotels, motels, en andere onderkomens, 
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel. 
 
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen.  
Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.  
Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, 
laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische 
hulpmiddelen 2007/47/EG.  
Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan.  
Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. 
 


