
 

 
 

 

Onderbouw (display) koeler 3-deurs 
 
 
Belangrijk: 

- Na het transport dient het apparaat minimaal 24 uur rechtop te staan.  
- Plaats het apparaat waterpas, mocht dit niet automatisch het geval zijn dan kunt u draaien aan de pootjes.  
- Het apparaat dient niet aan direct zonlicht te worden blootgesteld  
- Het apparaat dienst niet bij een radiator, een kachel of andere warmtebronnen te staan 
- Het apparaat met zodanig worden geplaatst, dat de stekker bereikbaar blijft 

 
Installatie:  
Het apparaat dient in een goed geventileerde en droge ruimte te staan. De omgevingstemperatuur beïnvloedt het 
energieverbruik en de goede werking van het apparaat. 
 
Het is belangrijk dat er voldoende luchttoevoer is voor het apparaat. Dit houdt in dat het apparaat minimaal 10 cm 
van de muur af geplaatst wordt er aan de linker- en rechterzijkant minimaal 2 cm ruimte is en boven het apparaat 30 
cm ruimte.  Als u het apparaat op een tapijt wilt plaatsen dient u erop te letten dat u een hard en glad oppervlak 
onder het apparaat plaatst.  
 
Werking van het apparaat: 

• Stop de stekker in het stopcontact 

• Druk op de Set button, de ingestelde tempratuur wordt weergegeven. 

• Druk op de Up button om de tempratuur te laten stijgen en op down om de tempratuur te laten zakken.  

• Druk de Set button opnieuw in om de veranderingen op te slaan. 

• Wanneer er binnen 10 seconde geen knop meer wordt ingedrukt zal de werkelijke tempratuur weer 
weergeven worden.  

 
Schoonmaak: 

• Haal de stekker uit het stopcontact 

• Reinig de binnenkant (ook de achterkant en de bodem) met warm water en een mild reinigingsmiddel. 
Gebruik geen schuurmiddel!  

• Alle oppervlakken zorgvuldig afdrogen 

• Na de reiniging de stekken van het apparaat weer  
in het stopcontact steken.  

• Het apparaat nooit reinigen met een stoomreiniger 

• Controleer of het afvoergaatje niet verstopt is.  
 

 
  



 

 
 

Aanvullende informatie: 
 
Normale geluiden: 

• Zoemen: Wordt veroorzaakt door de compressor, als deze in werking is.                                                                  
Het klinkt ook sterk als deze in- of uitschakelt 

• Vloeistofverplaatsing: Ontstaat door de circulatie van de koelvloeistof in het aggregaat 

• Klikkend geluid: De tempratuurregelaar schakelt de compressor aan of uit. 
 
Storingen en oplossingen: 
Mocht er tijdens het gebruik sprake zijn van een storing, verzoeken wij u om te controleren of dit komt door een 
bedieningsfout. Mogelijk kunt u aan de hand van het onderstaande schema zelf het probleem oplossen. 
 

  
 

 

 


