
Gebruiksaanwijzing REF60CONE 



Geachte klant. Wij willen u graag bedanken voor de 
aanschaf van deze La Germania koelkast. Lees de 
volledige handleiding voordat u het apparaat voor de 
eerste keer gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op 
een veilige plaats voor toekomstige referentie. Als u het 
apparaat overdraagt aan een derde partij, overhandig 
deze handleiding ook aan de ontvanger. 

MELDING! 
Controleer voor ingebruikname/na transport de juiste 
positie van de deuren. Voor het geval dat de deuren niet 
goed sluiten: 

1. Schroeven van de scharnieren losdraaien.
2. Deuren goed positioneren.
3. Schroeven opnieuw vastdraaien.
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EU – Verklaring van Conformiteit 

• De producten, die worden beschreven in deze
handleiding, voldoen aan de Europese
voorschriften.

• De relevante documenten kunnen door de
bevoegde autoriteiten worden opgevraagd.

• De nummers in deze handleiding kunnen in
sommige details verschillen van het huidige
ontwerp van uw toestel. Volg de instructies toch
in een dergelijk geval.

• Eventuele wijzigingen, die geen invloed hebben op
de functies van het apparaat blijven onder
voorbehoud van de fabrikant. De verpakking
afdanken in overeenstemming met de geldende
lokale en gemeentelijke regelgeving.

• Het apparaat dat u heeft gekocht kan een
verbeterde versie zijn van het toestel waarvoor
deze handleiding werd gedrukt. Niettemin zijn de
functies en de bediening identiek. Dez
 handleiding blijft dan ook nog steeds geldig.

 Technische wijzigingen en drukfouten blijven
onder voorbehoud.

1. Veiligheidsvoorschriften

• Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat
gebruiken. Alle informatie in deze handleiding
dient ter bescherming van degene die het apparaat
bedient. Indien u de veiligheidsinstructies negeert,
zult u uw gezondheid en leven in gevaar brengen.
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     GEVAAR! duidt op 
een gevaarlijke situatie die, 
indien genegeerd, kan 
leiden tot ernstig of 
dodelijk letsel 

 WAARSCHUWING! 
Duidt op een gevaarlijke 
situatie die, indien 
genegeerd, kan leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel. 

     VOORZICHTIG! 
duidt op een gevaarlijke 
situatie die, indien niet 
vermeden, kan leiden tot 
licht of matig letsel. 

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u 
het altijd kunt gebruiken wanneer het nodig is. U 
dient zich strikt aan de aanwijzingen te houden om 
schade aan personen en eigendommen te 
voorkomen. 
Controleer de aansluitdetails van het apparaat! 
Werken alle kabels en aansluitingen naar het apparaat 
goed? Of zijn ze versleten en/of komen niet overeen 
met de technische vereisten van het apparaat? Een 
check-up van bestaande en nieuw-gemaakte 
aansluitingen moet worden uitgevoerd door een 
erkende professional. Alle aansluitingen en energie 
geleidende onderdelen (incl. draden in een muur) 
moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerde 
professional. Alle aanpassingen aan het 
elektriciteitsnet, voor de installatie van het apparaat 
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 moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 
professional. 
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor prive-
gebruik. 
Het apparaat is bedoeld voor het koelen en invriezen 
van levensmiddelen alleen in een particulier 
huishouden. 
Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. 
Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden 
voor commerciële doeleinden, tijdens het kamperen 
of in open lucht. 
Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming 
met het beoogde gebruik. Laat personen die niet 
vertrouwd zijn met deze handleiding de bediening 
van het apparaat niet toe. 
Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en 
ouder en door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vermogens 
of gebrek aan ervaring en kennis worden bediend, 
indien zij onder toezicht staan of worden 
geïnstrueerd over het veilig gebruik van het toestel en 
de risico’s begrijpen die betrokken zijn. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en 
onderhoud mag niet door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. 
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 GEVAAR! 
1. Sluit het apparaat niet aan indien het stopcontact,

het apparaat zelf, de netsnoer of de stekker zichtbaar
beschadigd zijn.

2. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als het
apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met
de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of met de
technische dienst van La Germania. Alleen originele
onderdelen mogen worden gebruikt.

3. Wanneer het netsnoer beschadigd is, dient het alleen
te worden vervangen door de fabrikant, een erkende
aftersales service of een gekwalificeerde professional.

 WAARSCHUWING! 
1. Dit apparaat is voorzien van het milieuvriendelijke

koelmiddel R600a. Het koelmiddel R600a is
ontvlambaar. De componenten van het koelsysteem
moeten tijdens het vervoer of gebruik niet beschadigd
worden.

2. Als een deel van het koelcircuit beschadigd is, mag het
apparaat niet in de buurt staan van vuur, open licht of
vonken-genererende apparaten. Neem direct contact
op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

3. Indien gas in uw huis vrijkomt:
a. Open alle ramen.
b. Haal het apparaat niet uit het stopcontact en gebruik

het bedieningspaneel of de thermostaat niet.
c. Raak het apparaat niet aan totdat alle gas verdwenen

is.
d. Anders kunnen er vonken gegenereerd worden die
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het gas zullen ontsteken. 
4. Houd alle onderdelen van het apparaat uit de buurt

van vuur en andere ontstekingsbronnen als je het
apparaat gaat weggooien ontmantelen.

5. EXPLOSIEGEVAAR! Geen explosieve stoffen of
spuitbussen die ontvlambare drijfgassen bevatten, in
het apparaat opslaan. Explosief mengsel kan daar
exploderen.

6. Tijdens het uitpakken, moet het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, stukken piepschuim, etc.) uit de buurt
van kinderen worden gehouden.
VERSTIKKINGSGEVAAR.

7. Sluit het apparaat niet aan op de elektrische voeding,
tenzij alle verpakking en transportbeschermers
verwijderd zijn. Gebruik het apparaat alleen met 220
~ 240V / 50Hz /AC. Alle aansluitingen en energie
geleidende onderdelen moeten worden vervangen
door een erkende professional.

8. Gebruik geen stopcontact bord of een multi
stopcontact als u het apparaat aansluit op het
elektriciteitsnet.

9. Een toegewijde en goed geaard stopcontact die
voldoet aan de gegevens van de plug is nodig om elke
vorm van gevaar te minimaliseren. Het apparaat moet
goed geaard zijn.

10. Controleer of het netsnoer niet onder het
apparaat geplaatst wordt of beschadigd wordt
wanneer het apparaat wordt verplaatst.

11. De technische gegevens van uw
energieleverancier moeten voldoen met de gegevens
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op het typeplaatje van het apparaat. 
12. Uw huiselijk circuit moet uitgerust zijn met een

automatische stroomonderbreker.
13. Modificeer het apparaat niet.
14. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat

installeert en voordat u het aansluit op het stroomnet.
RISICO VAN FATALE ELEKTRISCHE SCHOK!

15. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt of onderhoud.

16. Gebruik geen elektrische apparaten binnenin de
voedselopbergvakken van uw apparaat, tenzij ze
worden aanbevolen door de fabrikant van uw
koelkast.

17. Zet geen warmte-uitstralende toestellen op uw
apparaat.

18. Plaats het apparaat niet op een plaats waar het in
contact kan komen met water/ regen; anders wordt
de isolatie van de elektrische installatie beschadigd.

19. Zet geen waterketel of vazen op het apparaat. De
elektrische onderdelen van  het apparaat kunnen
ernstig beschadigd worden door kokend water of
gemorst water.

20. Gebruik geen stoomreinigers voor het
schoonmaken of ontdooien van het apparaat. De
stoom kan in contact komen met de elektrische
onderdelen en een kortsluiting veroorzaken.
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK!

21. Gebruik nooit mechanische apparaten, messen of
andere scherpe voorwerpen om ijs ingelegd in het
apparaat te verwijderen. KANS OP ELEKTRISCHE
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SCHOK veroorzaakt door schade aan de binnenkant 
van het apparaat. 

22. Kinderen mogen nooit met het apparaat spelen.
23. Als u uw toestel (zelfs tijdelijk) buiten gebruik 

stelt, zorg ervoor dat kinderen niet in het 
apparaat kunnen komen. U dient zich strikt te 
houden aan de betreffende veiligheidsvoorschriften 
nummers. 1 en 4, van hoofdstuk ONTMANTELING. 

24. Houd u zich strikt te aan de instructies in het
hoofdstuk over Installatie.
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 VOORZICHTIG! 
1. De condensor en de compressor op de achterkant van
het apparaat, kunnen hoge temperaturen bereiken
tijdens normaal gebruik. Voer de installatie uit volgens
deze handleiding. Een onvoldoende ventilatie van het
apparaat zal de werking verstoren en zal het apparaat
beschadigen. Bedek of blokkeer de ventilatie-lamellen
nooit.

2. Raak de extreem gekoelde oppervlakken niet aan met
natte of vochtige handen, je huid kan blijven plakken
op deze oppervlakken.

 MELDING 
1. Als u het apparaat wilt verplaatsen, houd deze aan de

basis en til het voorzichtig. Houd het apparaat
rechtop. 

2. Het apparaat niet meer dan 450 kantelen.
3. Als het apparaat in een horizontale positie wordt

vervoerd, kan wat olie vloeien uit de compressor in
het koelcircuit. 

4. Laat het apparaat in een rechtopstaande positie voor 4-
6 uur voordat u hem inschakelt om ervoor te zorgen
dat de olie terug  in de compressor is gestroomd. 

5. Gebruik de deur nooit om het apparaat te verplaatsen,
u kunt de scharnieren zo beschadigen.

6. Het apparaat moet vervoerd en geïnstalleerd worden
door ten minste twee personen.

7. Wanneer u het apparaat uitpakt, dient u kennis te
nemen van de positie van elk deel van de accessoires
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voor het geval dat u het op een latere tijdstip moet 
inpakken en vervoeren. 

8. Gebruik het apparaat alleen indien alle onderdelen
goed zijn geïnstalleerd.

9. Sta of leun niet op de basis, de laden, de deuren etc.
van het toestel.

10. Zet geen hete vloeistoffen of  hete levensmiddelen in
het apparaat.

11. De ventilatieopeningen van het toestel of de
ingebouwde structuur (als het apparaat geschikt is om
te zijn ingebouwd) moeten volledig open, 
gedeblokkeerd en vrij van elke vorm van vuil zijn. 

2. Klimaatklassen

Kijk naar hoofdstuk Technische gegevens voor 
informatie over de klimaatklasse  van het apparaat. Uw 
apparaat kan in kamers met desbetreffende 
kamertemperatuur worden bediend, zoals hieronder 
weergegeven. 

KLIMAATKLASSE OMGEVINGSTEMPERATUUR 

SN +100→+320 C bv onverwarmde kelder 

N +160→+320 C binnenhuistemperatuur 

ST +160→+380 C binnenhuistemperatuur 

T +160→+430 C binnenhuistemperatuur 
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3. Installatie

3.1 Ventilatie 

Minimumafstanden 

3.2 Omgeving 

1. De verpakking volledig verwijderen. Wees erg
voorzichtig en geen agressieve of schurende
reinigingsmiddelen gebruiken om resten van de
verpakking te verwijderen.

2. Installeer het apparaat op een geschikte plaats met
voldoende afstand van bronnen van warmte en koude.

3. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde
plaats.

4. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
5. De deuren moeten volledig en ongehinderd openen.
6. Installeer het apparaat op een vlakke, droge en stevige

vloer. Controleer de correcte installatie met een
waterpas.
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7. Sluit het apparaat goed aan op het stopcontact.
8. Het typeplaatje is aan de binnenkant of achterkant van

het apparaat.

 Stelpootjes 

met de klok mee → lager tegen de klok in → hoger 

 Afstandsstukken 
Afhankelijk van het model worden bij het toestel twee 
plastic afstandsringen geleverd, die ervoor zorgen dat het 
toestel niet te dicht tegen de muur wordt opgesteld. Plaats 
de afstandsring in de kleine gaten aan de achterkant van 
het bedieningspaneel en draai ze 45° naar links of naar 
rechts. 
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4. Bediening

1 Thermostaat 2 Verstelbare legplank 

3 Fruit en groente 4 Lades/diepvriesvakje 

5 Deur bakjes 6 Stelpootjes 

4.1 Vóór het eerste gebruik 

1. Reinig het apparaat alleen met warm water en passend
afwasmiddel (zie REINIGING EN
ONDERHOUD).

2. Wacht 4-6 uur na installatie voordat u het apparaat
aansluit op het stopcontact.

3. Zet de thermostaat op stand 3 of 4.
4. Wacht 24 uur voordat u het apparaat gaat gebruiken.
5. De temperatuur (diepvriesvakje) moet ongeveer -18

°C bedragen.
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     WAARSCHUWING! De instelling 0/ OFF 
schakelt alleen de compressor uit. U moet het apparaat 
loskoppelen om deze van het stroomnet af te halen. 

4.2 Temperatuurregeling 

1 Warmste instelling 

3 
Aanbevolen instelling (dagelijks-gebruik-temperatuur). 
Omgevingstemperatuur: 16°C tot 38°C. 

5 Koudste instelling 

4.3  Bedieningsparameters 
1. Het apparaat kan alleen de relevante temperaturen

bereiken wanneer:
a. De omgevingstemperatuur voldoet aan de

klimaatklasse.
b. De deuren goed sluiten.
c. U de deuren niet te lang of te vaak opent.
d. De deurrubbers in goede staat zijn.
e. Het apparaat goed gepositioneerd is.
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f. Het apparaat niet te vol is.
g. U geen warm of heet voedsel in het apparaat

opslaat.

2. Wanneer de omgevingstemperatuur zeer hoog is, is het
raadzaam om de thermostaat in te stellen op een
koudere instelling indien dat nodig is. Als de koudere
instelling sterke ijsvorming veroorzaakt, selecteer dan
een lagere instelling.

3. Hoge omgevingstemperaturen en gelijktijdig werken
op de koudste stand kan de compressor permanent
laten werken om de temperatuur in het apparaat
constant te houden.

4. Ontdooi het apparaat regelmatig daar ijsvorming de
efficiëncy zal verminderen en daarmee het
energieverbruik van het apparaat zal verhogen.

4.4 Handige tips/energiebesparing 

❖ Bekleed de lades niet met aluminiumfolie, vetvrij

 1 Diepvriesvoeding 
2 Kant-en-klaar-maaltijden, 

bakkerswaren, zuivelproducten 
 3 Vlees, worst 
4 Fruit, groenten 
 5 Drankjes 
6 Boter, kaas, eieren 

14



papier of papierlagen; anders wordt een optimale 
circulatie van de koude lucht belemmerd, zodat het 
apparaat niet optimaal kan werken. 

❖ Gekookt voedsel kan worden opgeslagen in het
apparaat. Laat het afkoelen tot kamertemperatuur
voordat u het in het apparaat opslaat.

❖ Bewaar uw voedsel in kleurloos, luchtdichte en
smaakloos materiaal.

❖ Sommige voedingsmiddelen zoals vlees, vis, etc.
kunnen uitdrogen en een sterke geur laten. U kunt dit
voorkomen door ze om te wikkelen in
aluminiumfolie, plasticfolie of door ze in een
luchtdichte zak of container te zetten.

❖ Laat voldoende opslagruimte voor uw voedsel. Zet
niet te veel in uw apparaat.

❖ Verpak uw voedsel in plastic folie of geschikte papier
en leg elk soort voedsel op een bepaalde locatie in uw
apparaat. Hiermee wordt eventuele besmetting,
verlies van water en vermenging van geuren
voorkomen.

v Laat warm of heet voedsel afkoelen tot 
kamertemperatuur voordat u het in uw apparaat zet. 
Anders zal dit het energieverbruik verhogen en ijs 
genereren. 

v Als je bevroren voedsel koopt, mag de verpakking 
niet beschadigd zijn en het product dient adequaat 
te worden opgeslagen. 

v Doe de bevroren voedsel dat u wilt ontdooien in 
de koeling-compartiment van uw toestel. 

v Hoe bevroren voedsel te ontdooien is afhankelijk 
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van uw keukenapparatuur en het doel waarvoor u de 
diepvriesproducten wilt gebruiken. 

✓ kamertemperatuur
✓ in de koeling-compartiment van het apparaat
✓ in een elektrische oven
✓ in een magnetron

v Probeer de deur zo weinig mogelijk te openen,
vooral wanneer het weer warm en vochtig is. Als u 

de deur opent, sluit het weer zo snel mogelijk. 

v Controleer regelmatig of het apparaat goed 
geventileerd wordt. Het apparaat moet van alle 

kanten goed geventileerd worden. 
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5. Reiniging en onderhoud

➢ WAARSCHUWING! Haal de stekker uit het
stopcontact voordat u het gaat reinigen of
onderhouden.

➢Houd het apparaat altijd schoon om onaangename
geurtjes te voorkomen.

➢ Stofafzetting op de condensor zal het energieverbruik
laten toenemen. Maak de condensor twee keer per jaar
schoon met een stofzuiger of een zachte borstel.

  Wasmiddel 
➢Gebruik geen bijtende, schurende of agressieve

reinigingsmiddelen.
➢Gebruik geen oplosmiddelen.
➢Gebruik geen schuurmiddelen! Gebruik geen

organische reinigingsmiddelen! Gebruik geen
etherische oliën!

➢Deze instructies gelden voor alle oppervlakken van
uw apparaat.

      Externe reiniging 

➢Gebruik een vochtige doek en een milde, zuurvrije
allesreiniger. Gebruik een geschikt reinigingsmiddel
voor hardnekkige vlekken.

➢Gebruik schoon water om te spoelen.
➢Droog de gereinigde oppervlakken met een doek af.

       Interne reiniging      
➢Reinig de draagplateaus en de binnenkant met lauw

water en een mild schoonmaakmiddel.
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Reinig met warm water en een milde, zuurvrije 
allesreiniger. 

5.1 Ontdooien Koelruimte: 

De koelruimte wordt automatisch ontdooit. Het water 
loopt in een opvangbakje bij de compressor, waar het 
verdampt. 

Diepvriezer: 

     WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanische 
onderdelen, messen of andere scherpe voorwerpen om 
de ijs te verwijderen. 
GEVAAR VOOR ELEKTRISCH SHOCK! 

1. U moet de vriezer handmatig ontdooien.
2. Verwijder de inhoud en zet deze in een koelbox.
Verwijder de laden.
3. Schakel het apparaat uit door de thermostaat op
0/AUS/OFF positie te zetten en trek de stekker uit het
stopcontact.
4. Wanneer het ingelegde ijs smelt, leg enkele droge
doeken in het vriezer-compartiment om het water tegen
te houden.
5. Ondersteunen de ontdooiing niet met heet water.

➢ Gebruik schoon water om te spoelen.
➢ Droog de gereinigde oppervlakken met een doek af
➢ Controleer de waterafvoer en reinig deze indien nodig.

Deurrubbers 
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6. Verwijder eerst de grote stukken ijs. Verwijder
daarna de kleine stukjes ijs.
7. Reinig en droog het apparaat en deurrubbers met een
zachte doek.

8. Laat de deur van het apparaat een tijdje open.

5.2 Het vervangen van de lamp 

    WAARSCHUWING! De lampen op dit apparaat 
mag alleen worden gewijzigd door en erkend vakman! 

6. Problemen oplossen

Mogelijke oorzaak Actie 

Het apparaat werkt niet 

• Stekker is niet aangesloten

• Geen stroom op het
stopcontact

• Thermostaat staat op
0/Off

• Stop stekker in het
stopcontact

• Controleer de zekering in
de meterkast

• Zet thermostaat aan

Compressor draait niet 

• Verkeerde spanning
• Controleer de type plaatje

en lokale spanning

Compressor werkt te lang 

• Apparaat is tijdje
uitgeschakeld geweest

• Te veel of te warm
voedsel in  apparaat

• Deuren te vaak of te lang
open geweest

• Het apparaat heeft enige
tijd nodig om de ingestelde
temperatuur te bereiken

• Verwijder het te warme
voedsel

• Laat deuren zo kort
mogelijk open staan
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7. Als het apparaat een storing toont dat niet vermeld
staat op het schema hierboven of als u alle items hebt
gecontroleerd in bovenstaande schema, maar het
probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
servicedienst.

v Het koelmiddel genereert een geluid vergelijkbaar 
met stromend water. 

v Soms is een geluid hoorbaar dat wordt 
gegenereerd door de injectie proces van het 
koelcircuit. 

Sterke ijsvorming 

• Deur is niet goed gesloten

• Deurrubber beschadigd of
vervuild

• Sluit de deur

• Reinig of vervang
deurrubber

Ongewoon geluid 

• Apparaat staat niet
waterpas, vloer is niet
stabiel, koelkast raakt een
ander object

• Bevroren voedsel is niet
goed opgeslagen

• Er ligt iets achter de
koelkast 

• Een fles of verpakking
resoneert

• Goed installeren

• Sla voedsel goed op

• Verwijder de items

• Plaats de het resonerende
object goed

De hieronder beschreven werkomstandigheden 
zijn normaal en wijzen niet op een storing. 
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v De zijkanten van het toestel kunnen warm worden 
terwijl het apparaat aan het werk is. 

    Duidelijke ruis 
Wanneer u het apparaat bediend voor de eerste keer of 
de temperatuur onder een bepaald niveau daalt, zal het 
apparaat werken met een hoog vermogen om de vooraf 
ingestelde temperatuur te bereiken. 

      Condenswater in/ op het apparaat  
Kan binnen of buiten het apparaat vooromen door een 
hoge vochtigheid of zeer warme 
omgevingstemperaturen. 

        Klikken      
U zult de compressor horen klikken als het wordt 
geactiveerd of gedeactiveerd. 

        Gezoem          
Wordt veroorzaakt door de compressor tijdens het lopen 
daarvan. 

 Kloppen / klikken  
Kan worden gegenereerd door opeenvolgende uitzetting 
en krimp van de componenten van het koelsysteem. Het 
wordt veroorzaakt door variatie in temperatuur voordat 
en nadat de compressor wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd. 
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7. Ontmanteling

 Tijdelijke uitschakeling 

v Indien het apparaat voor een langere periode 
niet wordt gebruikt: 

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel opgeslagen in het apparaat.
3. Droog de binnenkant van het apparaat met een doek en

laat de deur geopend.

v Terwijl weg op een gemiddelde 
vakantie/vakantie (14-21 dagen): 

1. Doe hetzelfde als hierboven beschreven, of:
2. Laat het apparaat aan staan.

a. Verwijder alle bederfelijke levensmiddelen uit de
koelruimte.

b. Reinig de koelruimte.
c. Bevries alle voedsel dat geschikt is om te worden

ingevroren.

v Als u het apparaat wilt verplaatsen: 
1. Sla alle verwijderbare onderdelen veilig op en verpak

de inhoud van het apparaat afzonderlijk indien nodig.
2. Vervoer het apparaat alleen in een rechtopstaande

positie. Alle andere posities kunnen schade aan de
compressor veroorzaken. 

3. Laat de stelpoten van het apparaat niet beschadigd.

 Ontmanteling, uiteindelijke 

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
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2. Snijd het netsnoer van het apparaat.
3. Verwijder de deur van het apparaat volledig.
4. Laat de rekken op hun plaats zodat kinderen niet in

staat zijn om in het apparaat te komen.
5. Volg het advies voor de verwijdering van het apparaat

in hoofdstuk AFVAL.
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8. Technische gegevens

Model REF60CONE 
(BCD-310C-C53H) 

Klimaatklasse SN/N/ST 
Energie-efficiëntie klasse* A++ 
Jaarlijks energieverbruik in kWh ** 208 
Spanning/ frequentie 220-240V AC/50Hz

Volume koelkast (liter) 216 
Volume vrieskast (liter) 84 
Geluidsemissie 42 dB/A 
Invriescapaciteit kg/24 h 4 kg 
Max. opslagperiode bij uitval 22 uur 
Sterren 4 **** 
Regelbare thermostaat 1 
Compressor 1 
Koelmiddel R600a 
Verwisselbare scharnierpositie - 
Verstelbare poten 2 
Afmetingen apparaat H * B * D in cm 192 * 63 * 60 
Gewicht netto / bruto in kg 65/75 

* Op een schaal van A +++ (hoogste efficiëntie) tot D 
(laagste efficiëntie).

** Gebaseerd op standaard meetresultaten binnen 24 
uur. De huidige energieverbruik hangt af van de 
manier waarop het apparaat wordt gebruikt, 
alsmede op zijn locatie. 
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9. Afvalbeheer

1. Het apparaat afdanken in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Het koelsysteem en isolatie van
koelkasten en diepvriezers bevat koelmiddelen en
gassen die op de juiste manier moeten worden
afgedankt.

2. Tijdens het uitpakken, moet het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, stukken piepschuim, etc.) uit de buurt
van kinderen worden gehouden.
VERSTIKKINGSGEVAAR!

3. Oude en gebruikte apparaten moeten worden
ingeleverd voor verwijdering naar het
verantwoordelijke recyclingbedrijf. Nooit blootgeven
aan openvuur.

4. Voordat u een oud apparaat afdankt, dient u deze
buiten werking te stellen. Haal de Stekker uit het
stopcontact en snij de hele netsnoer door. Gooi het
netsnoer en de stekker onmiddellijk weg. Verwijder de
deur volledig, zodat kinderen niet in staat zijn om in
het apparaat te kruipen daar dit hun leven in gevaar kan
brengen!

5. Alle papier en karton dient afgedankt te worden in de
bijbehorende containers.

6. Alle kunststof dient afgedankt te worden in de
bijbehorende containers.

7. Indien geschikte containers niet verkrijgbaar zijn in
uw woonwijk, voer deze materialen af op een geschikte
gemeentelijke inzamelpunt voor afval-recycling.

8. Ontvang meer informatie bij uw verkoper of uw
gemeente.
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Materialen met 
dit symbool zijn 
recyclebaar. 

Neem dan 
contact op met 
uw plaatselijke 
autoriteiten om 
meer informatie 
te ontvangen. 

Het 
koelmiddel 
R600A is 
brandbaar. 
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10. Garantie voorwaarden

Dit apparaat is voorzien van een 24-maanden garantie 
voor de consument, vanaf de oorspronkelijke datum van 
aankoop. Elke aanspraak op garantie  moet onmiddellijk 
na de waarneming en binnen 24 maanden na  de 
levering worden gemaakt.  

De aanspraak op garantie geldt niet voor: 

1. Fragiele onderdelen zoals plastic, glas of gloeilampen;
2. Kleine wijzigingen van de producten met betrekking tot
hun toegestane conditie indien ze de gebruikswaarde van
het product niet beïnvloeden;
3. Schade als gevolg van het hanteringsfouten of
verkeerde bediening;

4. Schade als gevolg van agressieve 
milieuomstandigheden, chemicaliën, 
schoonmaakmiddelen;
5. Schade veroorzaakt door niet-professionele installatie
en transport;
6. Schade veroorzaakt door niet-normale huishoudelijk
gebruik;
7. Schade die buiten het toestel is veroorzaakt door een
PKM-product, tenzij er een verplichting wordt opgelegd
door wettelijke bepalingen.

De geldigheid van de garantie zal worden beëindigd, 
indien: 

1. De voorschriften van de installatie en de bediening van
het apparaat niet worden nageleefd.
2. Het apparaat wordt gerepareerd door een niet-
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professional. 
3. Het toestel beschadigd is door de leverancier, de
installateur of een derde partij.
4. De installatie of  de start-up op ongepaste wijze wordt
uitgevoerd.
5. Het onderhoud onvoldoende is of onjuist uitgevoerd is.
6. Het apparaat niet gebruikt wordt voor het beoogde
doel.
7. Het toestel beschadigd is door overmacht of
natuurrampen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
brand of explosies.
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SERVICE INFORMATIE 

Neem voor servicemeldingen contact op met: 

Bertazzoni Kitchentech BV 
Florijnweg 23 
6883 JN  VELP 

W: www.kitchentech.nl 
E: service@kitchentech.nl 
T: 088 8100 220 




