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Onderdelen wijnkoeler

Speciale aandacht:

    de omgeving of de vochtigheidsgraad van de omgeving te hoog is,   
    kan er waterdamp op de glazen deur komen, wat een normaal          
    verschijnsel is. U kunt dit gewoon afvegen met een droge doek.

    deze eenvoudig eraf trekken.
3. Als u niet houdt van de folie op de zijkanten van het product, kunt u 

1. De ventilator of luchtuitlaat niet afdekken tijdens het gebruik van het  
    apparaat.

1. Behuizing 

2. LED-indicator

3. Wijnplank

4. Actief koolstoffilter

5. Bedieningspaneel

6. Verstelbaar pootje

7. Glazen deur

8. Handvat

Dubbele temperatuurzone

2. Wanneer de temperatuur in de wijnkoeler teveel afwijkt van die van 

GCWK 320
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op de volgende voorwaarden:

Bij gebruik van de wijnkoeler, moet u altijd een aantal preventieve basisregels in acht 
nemen, waaronder:

Gevaar:
Voordat u de afgedankte wijnkoeler weggooit, moet u:
1. De glazen deur verwijderen;
2. De legplank op een plek plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.
Speciale waarschuwing:
1. Het product is een koeler voor voedingsmiddelen waar geen brandbare,             
explosieve, eroderende, giftige, stralingverspreidende voorwerpen en andere 
gevaarlijke zaken in mogen worden opgeslagen. Bij het opslaan van voedsel dient u 
rekening te houden met de desbetreffende lokale wetten ten aanzien van veiligheid 
van voedsel.
2. Sommige producten zijn uitgerust met deursloten. Bewaar de sleutels goed en leg 
ze op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
3. De stekker uit het stopcontact trekken als de wijnkoeler gedurende een lange tijd 
niet zal worden gebruikt.

Let op: omdat het materiaal R600a brandbaar en explosief is dienen producten met R600a, zoals het 
koelmiddel, te worden hersteld door professionals in goedgekeurde onderhoudscentra, indien het 
koelsysteem van het apparaat moeten worden gerepareerd. Eigenhandige demontage en schade aan het 
koelcircuit is ten strengste verboden.
Omdat het koelmiddel brandbaar en explosief is en het warmte-isolerende materiaal cyclopentaan is, 
dienen de juiste maatregelen te worden genomen om ze veilig te ontmantelen en rekening te houden met 
de bescherming van het milieu.

1. Gebruik de wijnkoeler waarvoor hij is bestemd en zie hiervoor de gebruiksaanwijzing;
2. Nooit het apparaat uitzetten door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het        
    apparaat in werking is;
3. Het maximale gewicht op de legplank van de wijnkoeler is 30 kg. Plaats geen                   
    voorwerpen van meer dan 20 kg op de legplank;
4. Een netsnoer met scheuren of zichtbare gebreken aan het uiteinde nooit oplappen of      
    gebruiken;
5. Gebruik geen verlengsnoer;
6. Laat kinderen nooit in de buurt van de wijnkoeler rondklauteren, niet in de wijnkoeler       
    laten zitten of staan of aan de legplanken laten hangen, anders kan de wijnkoeler            
    beschadigd raken en de kinderen kunnen zich verwonden;
7. Plaats nooit voorwerpen op de bovenkant van de wijnkoeler.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek 
aan kennis tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van 
het apparaat en begrijpen wat  de mogelijke gevaren zijn.Kinderen moeten onder 
toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
Als het netsnoer is beschadigd dient het te worden vervangen door de fabrikant, de 
servicedienst of soortgelijk gekwalificeerde personen om een mogelijke gevaarlijke 
situatie te voorkomen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke aanvulling op de elektrische aansluiting

Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met 
ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het 
milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier 
te recyclen ter bevordering van een verantwoorde wijze van duurzaam 
hergebruik van grondstoffen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren 
kunt u gebruik maken van de retournerings- en inzamelsystemen of 
neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen 
dit product terugnemen voor een milieuvriendelijke recycling.

Voor uw veiligheid dient de wijnkoelergoed te 
zijn geaard.

Als er geen aarde-aansluiting op het stopcontact zit, moet u een goede geaard stopcontact 
gaan regelen. Als de stekker niet past bij het stopcontact moet u een geschikt exemplaar 
vinden. 

Let op: u heeft een gekwalificeerde elektricien nodig om het nieuwe netsnoer en de stekker 
te controleren.

Het netsnoer van de wijnkoeler is voorzien van een geschikte plug, die moet zijn uitgerust met 
een geaarde aansluiting die aan de norm voldoet. Of het stopcontact is geaard moet door 
professionals worden beoordeeld.Als er iets onduidelijk is over de aansluiting, moet u deze 
vervangen dooreen nieuw geaard exemplaar.

Als het netsnoer is beschadigd moet u een elektricien vragen om het te vervangen om 
gevaren  te vermijden.
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Temperatuuraanpassing

Tweevoudige temperatuurzone

LED 
indicatie
vergrendeling

LED 
indicatie
ontgrendeling

LED 
indicatie
compressor

LED 
indicatie
elektrische 
verwarming

Druk 3,5 seconden 
op knop om te 
vergrendelen
Druk 3,5 seconden 
op knop om te 
ontgrendelen

Druk op deze knop om de 
temperatuur  in  te  stellen  van 
het bovenste gedeelte van de 
wijnkoeler 
Druk op deze knop om de 
temperatuur  in  te  stellen  van 
het onderste gedeelte van de 
wijnkoeler 

De hoogte van de 
temperatuur van het 
onderste gedeelte 
van de wijnkoeler

De hoogte van de 
temperatuur van het 
bovenste gedeelte 
van de wijnkoeler

Knop "verlichting"
Druk op deze knop om 
de verlichting AAN of 
UIT te zetten

 Knop 
Druk op deze knop om de 
weergave te wisselen 
tussen temperatuur in 
Celsius en Fahrenheit 

°C/°F

  

 

°C  

°F 

°C  

°F 

°C/°F
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Onderhoud

Problemen en oplossingen

De wijnkoeler is gemakkelijk in het gebruik. Het is goedgekeurd als een veilig en 
betrouwbaar apparaat. Zolang u het op de volgende wijze onderhoudt en 
schoonmaakt, is het duurzaam en zult u er tevreden mee zijn.

- Trek de stekker uit het stopcontact als u de wijnkoeler reinigt. Veeg de machine

- Zwavelhoudende reinigingsmiddelen, benzine, heet water en dergelijke dienen 
   te worden vermeden om de wijnkoeler schoon te maken anders kunnen plastic
   onderdelen worden vervormd of beschadigd.

- Als de wijnkoeler gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt moet de stekker     
  uit het stopcontact worden getrokken en moet het interieur van de wijnkoeler        
  worden gereinigd. Als de ruimte droog genoeg is, kan de deur worden gesloten.

   af met een zachte doek, bevochtigd met warm water met een redelijke             
   hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel, en veeg het vervolgens af met schoon  
   water.

Aandachtpunten energiebesparing:
1. Open de deur zo min mogelijk tijdens het gebruik
2. Open de deur zo kort mogelijk als u de wijnkoeler opent
3. Houd beide zijden van de wijnkoeler zo ver mogelijk van de muur af. Dit zorgt     
    voor een goede luchtventilatie en versterkt het koeleffect
4. Een goede rangschikking van de wijnflessen zorgt voor een goede circulatie van
    de binnenlucht in de wijnkoeler
5. Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de wijnkoeler.

De compressor schakelt zich niet automatisch uit.

2. Is de de deur van de wijnkoeler te vaak of te lang open?

Het apparaat maakt veel lawaai.
1. Is de wijnkoeler op een plek met een stabiele ondergrond?
2. Is de wijnkoeler op een rustige plek?
3. Is de wijnkoeler in contact met voorwerpen in de omgeving?
4. Is het voltage constant?
5. Zijn er bronnen van resonerende opwekking dichtbij de wijnkoeler?

1. Worden er teveel producten op een zeker moment in het koelvak geplaatst?     
    (Als er teveel producten op een zeker moment in het koelvak worden geplaatst 
    zal de compressor continu draaien gedurende meerdere uren  en pas naar de  
    uitgeschakelde stand terugkeren nadat deze producten koud genoeg zijn          
    geworden). 
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Problemen en oplossingen

De koeling is slecht.
1. Is de temperatuur wel op de juiste instelling aangepast?
2. Is de wijnkoeler dichtbij warmtebronnen of staat het in direct zonlicht?
3. Is er voldoende ruimte rondom de wijnkoeler?
4. Zijn er teveel of te warme producten in de wijnkoeler geplaatst?
5. Is de deur te vaak of te lang open?

Apparaat koelt helemaal niet.
1. Is de stekker niet goed in het stopcontact of op de grond gevallen?
2. Is het voltage normaal?
3. Zijn de zekeringen doorgebrand?
4. Is er een stroomstoring?
5. Is de ingestelde temperatuur hoger dan de kamertemperatuur?

Dit zijn geen problemen

1. Als de compressor werkt kan het oppervlak van het apparaat een 
    temperatuur bereiken tussen de 80 - 90℃.
2. Soms hoort u een geluid van vloeistofverplaatsing in de                
    wijnkoeler. Dit is het geluid van de koelvloeistof die door het         
    koelsysteem loopt.
3. Als de luchtvochtigheid in de omgeving van het apparaat te hoog 
    is kan er condensatie ontstaan op het oppervlak van de                
    wijnkoeler. Eenvoudig afvegen met een zachte doek.

Opmerking: als na het doornemen van de mogelijke problemen en oplossingen uw      
                    wijnkoeler nog steeds niet goed werkt, dient u contact op te nemen met    
                    onze servicedienst.

Als gevolg van de productverbetering kunnen de gegevens van uw product enigszins 
afwijken van de gegevens die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. Zie voor de 
juiste informatie over uw product het typeplaatje van uw wijnkoeler. 
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Schakelschema

Tweevoudige temperatuurzone schakelschema 

SchakelschemaROOD

ROOD

ROOD

ROOD

ROOD
ZWART

ZWART

ZWART

ZWART

BLAUW

(BLAUW)

(BLAUW)

(BRUIN)

(BRUIN)

L (KOUD)

L (HEET)

WIT

WIT

GEEL/GROEN

GEEL/GROEN

VOEDING

ONDERSTE SENSOR

BOVENSTE SENSOR

ONTDOOISENSOR

VRIESSENSOR

BOVENSTE VENTILATOR
ONDERSTE VENTILATOR

LED LAMP

LED LAMP

PTC RELAIS

HOOFDBEDIENINGSPANEEL

BESTURINGSKAART

GLOEIWEERSTAND

OVERBELASTINGSBESCHERMER

ZW

GE/
GR

BUTPLUG 
(ZWART)
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Leveringsomvang

Gebruiksaanwijzing Ontvangstbon Wijnkoeler

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de 
ombouw, vrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere 
middelen om het ontdooiproces te versnellen dan wat door de fabrikant is 
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in het koelapparaat
die niet door de fabrikant zijn toegestaan.


