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Inleiding
Hartelijk dank dat u gekozen hebt 
voor de elektrische koelbox van 
Quigg.  Hiermee hebt u een kwali-
tatief hoogwaardig product aange-
schaft, dat voldoet aan de hoogste 
prestatie- en veiligheidsstandaards. 
Voor de juiste omgang en een lange 
levensduur raden wij u aan de vol-
gende aanwijzingen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de 
veiligheidsaanwijzingen zorgvul-
dig door, voordat u het apparaat in 
gebruik neemt. U vindt een aantal 
belangrijke en nuttige aanwijzingen 
die voor het in gebruik nemen door 
iedere gebruiker begrepen en op-
gevolgd moeten worden. Bewaar de 
bedieningshandleiding en geef deze 
mee als u het apparaat aan iemand 
anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd. 

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. Het 
apparaat voldoet aan de eisen van de 
Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken 
van het onafhankelijke testinstituut:

Gebruik volgens de 
voorschriften 
De koelbox is uitsluitend bedoeld 
voor het koelen en verwarmen 
van levensmiddelen en flessen 
drank. 
Bovendien is het apparaat niet 
bestemd voor commercieel 
gebruik, maar uitsluitend voor 
gebruik in de privéhuishouding, 
maar niet in keukens voor mede-
werkers in winkels, kantoren en 
andere commerciële bedrijven, 
niet in agrarische bedrijven en 
niet door klanten in hotels, mo-
tels en andere wooninstellingen 
of ontbijtpensions. Iedere an-
dere toepassing van of wijziging 
aan het apparaat is niet volgens 
de voorschriften en is principieel 
verboden. Voor schade die ont-
staan is door niet reglementair 
gebruik of een verkeerde bedie-
ning, kan geen aansprakelijkheid 
geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding: 
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

Algemeen
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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

A) Netstekker
B)  12V-stekker
C)  Handgreep
D)  Deksel
E) Koude-/warmte-schakelaar  

(met bedrijfslampjes)
F)  Draaiknop
G)  Bak

H)  Snoeropbergruimte
I)  2 reservezekeringen voor  

(L5F; 250V~ / 6,3A) 12V-stekker 
(zonder afb.)

J)  Bedieningshandleiding en  
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

H

B

A

H

F

G
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E
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Veiligheid

Lees alle onderstaande 
veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken en 
verwondingen en het 
risico voor materiële 
schade en schade aan 
het apparaat.

Algemene 
veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte ver-
mogens
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen van 
8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte 
fysieke, sensorische of men-
tale vermogens of gebrek 
aan ervaring en/of kennis, 
als ze onder toezicht staan 
of geïnstrueerd werden 
over het veilige gebruik van 
het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende 
gevaren begrepen hebben.

-  Kinderen van 3 tot 8 jaar 
mogen het apparaat vullen 
en legen.

-  Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Elek-
trische apparaten zijn geen 
kinderspeelgoed! Gebruik 
en bewaar het apparaat 
daarom buiten het bereik 
van kinderen. Kinderen 
herkennen het gevaar niet 
dat ontstaan kan bij het 
omgaan met elektrische ap-
paraten. Laat het netsnoer 
niet naar beneden hangen, 
zodat er niet aan getrokken 
kan worden.

- Het reinigen en onderhoud 
door de gebruiker mogen 
niet zonder toezicht uitge-
voerd worden door kinde-
ren.

- Houd het verpakkings-
materiaal  verwijderd 
van kinderen – 
verstikkingsgevaar!
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Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
-  Sluit het apparaat alleen 

aan op een volgens de 
voorschriften geaard stop-
contact of boordnetstop-
contact met een netspan-
ning overeenkomstig het 
typeplaatje. Het apparaat 
kan worden aangesloten 
op een netspanningsbe-
reik van 220 – 240 V~ of 
op een 12 V-boordnet-
stopcontact van uw auto 
(sigarettenaansteker), 
boot of camper. Gebruik 
nooit beide aansluitmoge-
lijkheden tegelijkertijd.

- Als het snoer beschadigd 
is, mag dit alleen vervan-
gen worden door een door 
de fabrikant genoemd 
servicestation om gevaar 
voor letsel en ongeval-
len of schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

- Zorg er voor dat het stop-
contact in de buurt zit van 
het apparaat en goed be-
reikbaar is, zodat de stekker 

er in geval van storing snel 
uitgehaald kan worden.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door 
erkende servicestations 
om gevaar voor verwon-
dingen en ongevallen 
of schade aan het appa-
raat te voorkomen. Niet 
deskundig gerepareerde 
apparaten vormen een 
gevaar voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet 
zonder toezicht als het 
aanstaat om ongeval-
len te voorkomen.

- Om ongelukken te voor-
komen, mogen er nooit 
meerdere huishoudelijke 
apparaten aan hetzelfde 
geaarde stopcontact aan-
gesloten worden (bijv. 
met een 3-weg stekker).

- Dompel het apparaat nooit 
in water en gebruik het niet 
buiten, zodat het niet bloot-
gesteld wordt aan regen of 
ander vocht! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Als het apparaat toch in het 
water gevallen is, trek dan 
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eerst de stekker/12 V- 
stekker uit het stopcontact 
en haal dan het apparaat 
uit het water! Gebruik 
het apparaat daarna niet 
meer, maar laat het eerst 
controleren door een er-
kend servicestation. Dit 
geldt ook als het snoer 
of het apparaat bescha-
digd is of als het apparaat 
gevallen is. Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Trek altijd de stekker/12V-
stekker uit het stopcontact 
als u het apparaat niet 
gebruikt en vóór iedere rei-
niging of bij storingen! Trek 
nooit aan het snoer!  
Gevaar voor een elek-
trische schok!

- Gevaar voor een elektri-
sche schok! Zorg ervoor 
dat de twee netsnoeren 
of de koelbox nooit op 
hete oppervlakken of in 
de buurt van warmtebron-
nen geplaatst worden. 
Leg de twee netsnoeren 
zo neer dat deze niet in 
contact komen met hete 

voorwerpen of voorwer-
pen met scherpe randen.

- Knik de netsnoeren in geen 
geval en wikkel deze niet 
om het apparaat, want dit 
kan leiden tot een breuk 
in het snoer. Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet 
als u op een vochtige 
ondergrond staat of als 
uw handen of het appa-
raat nat zijn. Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Open nooit de behuizing 
van het deksel en probeer 
niet om met metalen voor-
werpen in het binnenste 
te komen. Gevaar voor 
een elektrische schok!
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Gevaren bij het gebruik van de 
elektrische koelbox
- WAARSCHUWING! Brand-

gevaar! Een ontoereikende 
luchtcirculatie kan tot een 
opeenhoping van warmte 
leiden.

- WAARSCHUWING: Zorg er 
bij het opstellen van het 
apparaat voor dat het snoer 
niet ingeklemd of beschadigd 
raakt.

- WAARSCHUWING: Positio-
neer geen draagbare stekker-
dozen of draagbare adapters 
op de achterkant van het 
apparaat.

- Zoals elke koelkast moet de 
koelbox goed geventileerd 
zijn, zodat de onttrokken 
warmte kan worden afge-
voerd. Zorg ervoor dat de 
ventilatiegleuven van het 
deksel niet zijn afgedekt en 
dat warmte die tijdens het 
gebruik ontstaat, voldoende 
kan worden afgevoerd. Zorg 
ervoor dat het apparaat op 
een toereikende afstand van 
wanden of voorwerpen is 
geplaatst, zodat de lucht vrij 
kan circuleren.

- Bewaar geen explosieve 
substanties zoals spuitbussen 
met drijfgas in het apparaat.

- Vul de binnenruimte niet op 
directe wijze met vloeistoffen 
of ijs. Gevaar voor beschadi-
gingen!

- Gebruik geen elektrische ap-
paraten in de koelbox, tenzij 
deze apparaten hiervoor 
worden aanbevolen door de 
fabrikant.

- Gebruik het apparaat nooit in 
een afgesloten ruimte zonder 
voldoende toevoer van verse 
lucht. Bij gebruik in de auto 
schakelt u de voertuigventila-
tie in.

- Bescherm het apparaat tegen 
direct zonlicht, open vuur of 
andere warmtebronnen (ver-
warming, intensief zonlicht, 
gaskachels etc.) om de toe-
voer van ongewenste warmte 
te voorkomen.

- Reinig regelmatig alle opper-
vlakken die met levensmid-
delen in contact komen, zoals 
beschreven in de paragraaf 
“Onderhoud, reiniging en 
verzorging”.

- Bewaar rauw(e) vlees en vis in 
geschikte bakjes in het ap-
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paraat, zodat deze niet met 
andere levensmiddelen in 
contact komen of druppels 
daarop laten vallen.

- Als het apparaat gedurende 
langere tijd leeg staat: 
Zet het apparaat uit. Reinig en 
droog het apparaat. Laat het 
deksel open om de vorming 
van schimmel in het apparaat 
te voorkomen.

- Het apparaat is een mobiel 
koelapparaat en geen vervan-
ging van een koelkast. Het is 
niet geschikt voor continube-
drijf. We adviseren u daarom 
om het apparaat uiterlijk na 
een constante gebruiksduur 
van 6 dagen uit te schakelen 
en het gedurende ten minste 
2 uur van de stroomvoorzie-
ning te scheiden. Daarna kan 
het weer gebruikt worden.

- Gebruik alleen originele 
accessoires. Bij het gebruik 
van niet originele accessoires 
moet rekening gehouden 
worden met een verhoogd 
gevaar voor ongevallen. Bij 
ongevallen of schade met 
niet originele accessoires 
vervalt elke aansprakelijkheid. 
Bij het gebruik van vreemde 

accessoires en de daaruit 
voortvloeiende schade aan 
het apparaat vervalt elke 
aanspraak op garantie.
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Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze 
gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking  
gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!

Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit 
symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.

Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van 
veiligheidsklasse II.

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
‘Verwijdering‘).
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Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledigheid 
en eventuele transportschade 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Gebruik het in 
geval van twijfel niet, maar 
neem in dat geval contact op 
met onze klantenservice. Het 
serviceadres vindt u in onze 
Garantiebepalingen op de 
Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen 
transportschade in een verpakking.

•  Haal het apparaat voorzichtig uit zijn 
verpakking.

•  Verwijder alle delen van de verpak-
king.

•  Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk ‘Onderhoud, reiniging en 
verzorging’.
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Bediening

Gebruik van het apparaat

Tips voor het algemene gebruik van 
het apparaat:
• Droog eventueel de oppervlakken 

van de gekoelde waren af voordat 
u deze in de bak plaatst om de vor-
ming van condenswater te voorko-
men.

• Berg de snoeren in de daarvoor 
bestemde snoeropbergruimte van 
het deksel op als het apparaat niet 
wordt gebruikt.

• Zorg er bij het gebruik via de 12V-
stroomvoorziening voor dat de 
stroomvoorziening van de koelbox 
niet te vaak wordt onderbroken (bijv. 
door het vaak aan-/uitzetten van de 
motor (bijv. personenauto)).

• Houd er rekening mee dat de accu 
van het voertuig kan ontladen bij 
constant bedrijf van het apparaat via 
het boordnetstopcontact.

• Om hygiëneredenen adviseren we 
om alleen ingepakte levensmidde-
len in de koelbox op te bergen.

• Om de koelbox te sluiten, klapt u het 
deksel dicht en klapt u de hand-
greep (C) omhoog.

Wissel niet direct van verwar-
men naar koelen of anders-
om, maar trek eerste de 
betreffende stekker uit het 
stopcontact en laat het 
apparaat circa 5 minuten 
rusten, voordat u van functie 
wisselt. Daardoor voorkomt u 

mogelijke schade aan het 
Peltier-element.

Tips voor het besparen van energie:
•  Kies een goed geventileerde en te-

gen zonlicht beschermde gebruiks-
plaats.

• De koelbox bereikt het beste vermo-
gen als u het apparaat met levens-
middelen en dranken vult die al zijn 
voorgekoeld of voorverwarmd.

• Open het koelapparaat niet vaker 
dan nodig.

• Laat het koelapparaat niet langer 
open dan nodig, aangezien de bin-
nentemperatuur daardoor aanzien-
lijk hoger kan worden.

• Gebruik bij bedrijf met 220-240V~ 
evt. de Eco-functie (regelaar op 
stand Eco).

• Zorg ervoor dat de koelbox niet te 
vol is en er geen gekoelde waren in 
direct contact staan met de openin-
gen aan de onderkant van het dek-
sel, zodat er sprake is van voldoende 
luchtcirculatie tussen de gekoelde 
waren.

Het deksel openen

De handgreep (C) heeft een sluitfunc-
tie, als deze naar boven is geklapt, kan 
het deksel (D) niet worden geopend. 
Alleen als de handgreep (C) volledig 
naar voren is geklapt, kan het deksel 
(D) worden geopend.
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• Klap de handgreep (C) naar voren 
om.

•  Open het deksel (D).

Het deksel verwijderen en  
aanbrengen 

Let goed op bij het verwijde-
ren en aanbrengen van het 
deksel. Zorg ervoor dat uw 
vingers of andere lichaams-
delen hierbij niet ingeklemd 
kunnen raken. Gevaar voor 
verwondingen!

Het deksel (D) van de koelbox is 
afneembaar. Voor het verwijderen van 
het deksel (D) gaat u als volgt te werk.

• Scheid de koelbox van de stroom-
voorziening.

• Berg de netsnoeren op in de 
snoeropbergruimte (H).

• Klap de handgreep (C) helemaal 
naar voren om.

• Open nu het deksel (D) door dit tot 
aan de aanslag naar achteren open 
te klappen.

• Trek nu de geleidingspinnetjes uit 
de daar aangebrachte groef en ver-
wijder vervolgens het deksel van de 
bak (G).

• Om het deksel opnieuw aan te bren-
gen, gaat u in omgekeerde volgorde 
te werk.

Het deksel in geopende stand 
vastzetten

Om de koelbox gemakkelijk te kunnen 
vullen en legen, kan het deksel met 
behulp van de handgreep in een (half-) 
geopende stand worden vastgezet.
 
• Open het deksel (D) minstens met 

90° (verticale stand).
• Klap nu de handgreep naar boven 

en zet deze achter het vastzetuit-
steeksel aan de onderkant van het 
deksel (D). 

• Klap het deksel (D) nu weer licht 
naar voren, tot het vastzetuitsteeksel 
op de handgreep (C) ligt en het dek-
sel in geopende stand is vastgezet.

De koelbox op een boord-
netstopcontact (bijv. sigaret-
tenaansteker) aansluiten en 
gebruiken

Houd er rekening mee dat de 
accu van het voertuig kan 
ontladen bij langdurig con-
stant bedrijf van het apparaat 
via het boordnetstopcontact.

Als de koelbox op het 12 V- 
stopcontact (bijv. sigaretten-
aansteker) is aangesloten, kan 
het vermogen niet worden 
geregeld. De regelaar is 
functieloos. Het apparaat werkt 
(koelen of verwarmen) met 
maximaal vermogen.
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De 12 V-stekker (B) is geschikt voor het 
boordnetstopcontact in een personen-
auto, boot of camper.

• Plaats het apparaat in de buurt van 
een boordnetstopcontact (12 V) op 
een vlakke, droge en niet-gladde 
ondergrond.

• Sluit de 12V-stekker (B) van de 
koelbox nu aan op het 12V-boord-
netstopcontact.

• Stel de koude-warmte-schakelaar (E) 
in op de stand koelen of verwarmen. 
De bedrijfslampjes geven de betref-
fende bedrijfsmodus weer. 
Blauw = koelen 
Rood = verwarmen

• De koelbox begint nu te werken 
(koelen of verwarmen).

De koelbox op een 220-240V~  
stroomvoorziening aansluiten 
en gebruiken

Let erop dat het apparaat 
uitgeschakeld is (regelaar 
tegen de wijzers van de klok 
in tot aan de aanslag 
gedraaid – stand “OFF”) 
voordat u het op het stroom-
net aansluit of van het 
stroomnet scheidt.

Ook als de koelbox op het  
220 – 240 V~-wisselstroomnet 
is aangesloten, kan deze voor 
het koelen en verwarmen van 
levensmiddelen worden 
gebruikt. Hierbij is het echter 

noodzakelijk dan het vermo-
gen via de draaiknop wordt 
ingeschakeld resp. ingesteld.

• Plaats het apparaat in de buurt van 
een geschikt stopcontact (220-240 
V~) op een vlakke, droge en niet-
gladde ondergrond.

• Steek de passende netstekker (A) 
van de koelbox nu in het stopcon-
tact.

• Stel de koude-warmte-schakelaar (E) 
in op de stand koelen of verwarmen. 
De bedrijfslampjes geven de betref-
fende bedrijfsmodus weer. 
Blauw = koelen 
Rood = verwarmen

Het koel- resp. verwarmver-
mogen kan met behulp van de 
draaiknop (F) in verschillende 
bereiken worden ingesteld:

→ ECO-modus: de koelbox verbruikt 
minder energie bij een evenwich-
tig koelvermogen.

→ MAX-modus: de koelbox koelt of 
verwarmt met maximaal vermo-
gen.

→ Het individueel instellen van het 
koel- of verwarmvermogen tussen 
“ON”, “ECO” en “MAX”.
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Draai de draaiknop op de 
stand “zZZ” om een vrijwel 
geruisloos gebruik met 
weinig energieverbruik in te 
stellen. Met deze instelling 
kunt u de koelbox ook  
‘s nachts comfortabel 
gebruiken, bijv. in de camper. 
Met de instelling ECO kunt u 
de koelbox gebruiken met 
een evenwichtige koeling of 
verwarming en weinig 
energieverbruik. Afhankelijk 
van de buitentemperatuur 
ligt de temperatuur in de 
koelbox dan bij ca. 8 °C onder 
omgevingstemperatuur. De 
koelbox koelt tot maximaal 
17 °C onder de omgevings-
temperatuur. Bij het verwar-
men is de temperatuur uit 
veiligheidsoverwegingen 
beperkt tot circa 55 °C.

• Draai de draaiknop (F) nu in de ge-
wenste stand.
→ Met de wijzers van de klok mee-

draaien = vermogen verhogen
→ Tegen de wijzers van de klok 

indraaien = vermogen verlagen

Voor het maximale vermogen draait 
u de draaiknop (F) tot aan de aanslag 
met de wijzers van de klok mee.

• De koelbox begint nu te werken 
(koelen of verwarmen).

Buiten bedrijf stellen

12V - bedrijf
• Trek de 12 V-stekker (B) uit het 

boordnetstopcontact.

220-240V~ - bedrijf
Zet het apparaat aan het eind van 
ieder gebruik uit.
• Draai hiervoor de draaiknop (F) tot 

aan de aanslag tegen de wijzers van 
de klok in (stand “OFF”).

• Trek de netstekker (A) uit het stop-
contact.

Berg de netsnoeren na elk gebruik 
op in de snoeropbergruimte van het 
deksel en laat het apparaat volledig af-
koelen, voordat u het reinigt en/of op-
bergt. Reinig na elk gebruik met name 
de oppervlakken die met levensmid-
delen in contact zijn gekomen resp. in 
contact komen, zoals beschreven in 
de paragraaf “Onderhoud, reiniging en 
verzorging”.

De smeltzekering in de  
12V-stekker vervangen

Bij het plaatsen van de 
nieuwe smeltzekering moet u 
erop letten dat uitsluitend 
hetzelfde type zekering  
(L5F; 250V~ / 6,3A) in de  
12 V-stekker wordt geplaatst. 
Schade aan het apparaat die 
door het plaatsen van 
verkeerde smeltzekeringen 
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ontstaat, valt onder geen 
enkele vorm van garantie en 
schadeloosstelling.

• Om de zekering (f ) te vervangen, 
draait u eerst de rode compensa-
tiehuls (c) een kort stuk tegen de 
wijzers van de klok in en verwijdert u 
deze van de 12V-stekker (B).

• Draai de schroef (a) met een ge-
schikte schroevendraaier los van de 
bovenste helft van de behuizing (b).

• Verwijder de bovenste helft van de 
behuizing (b) van de onderste helft 
van de behuizing (e).

• Haal de contactpen [8] behoedzaam 
uit de behuizing en verwijder vervol-
gens de zekering (f ).  
Let op: als de dunne metalen verbin-
ding in de zekering (f ) onderbroken 
is, dan is de zekering (f ) defect en 
moet deze worden vervangen.

• Plaats een nieuwe zekering (f ) in de 
daarvoor bestemde uitsparing en 
druk licht tegen de contactveer.

• Plaats nu de contactpen (g) weer in 
de onderste helft van de behuizing 
(e). Zorg er daarbij voor dat het 
achterste afgevlakte eind van de 
contactpen (g) de voorste metalen 
afdekking van de zekering (f ) aan-
raakt.

• Plaats nu de bovenste helft van de 
behuizing (e) weer erop en zet deze 
vast met de schroef (a).

• Nu plaatst u de compensatiehuls (c) 
weer erop en zet u deze vast door 
kort met de wijzers van de klok mee 
te draaien tot deze voelbaar vergren-
deld is.

ab
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d ef
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Storing en oplossing

Storing: Oorzaak: Oplossing: 

Het apparaat 
doet helemaal 
niets. 

220-240V~-
bedrijf:

De stekker zit niet in het 
stopcontact.

Steek de stekker in het stopcontact.

De draaiknop staat op de 
stand “OFF”.

Draai de draaiknop met de wijzers 
van de klok mee in de gewenste 
stand.

12V-bedrijf: Het boordnetstopcon-
tact staat niet onder 
spanning.

Bij veel voertuigen moet het contact 
zijn ingeschakeld om het boordnet-
stopcontact te kunnen gebruiken.

Wellicht is het boord-
netstopcontact vervuild. 
Het elektrische contact is 
daarom belemmerd.

Trek onmiddellijk de 12V-stekker uit 
het stopcontact en reinig behoed-
zaam de binnenkant en buitenkant 
van het boordnetstopcontact.

De 12-V stek-
ker wordt heel 
erg warm.

Wellicht is het boord-
netstopcontact vervuild. 
Het elektrische contact is 
daarom belemmerd.

Trek onmiddellijk de 12V-stekker uit 
het stopcontact en reinig behoed-
zaam de binnenkant en buitenkant 
van het boordnetstopcontact.

De 12V-stekker is niet  
correct in elkaar gezet.

Controleer of de stekker correct in 
elkaar is gezet (zie paragraaf "De 
smeltzekering in de 12V-stekker 
vervangen").

De ventilator-
propeller draait 
niet

De ventilatormotor is 
defect.

Neem contact op met onze klanten-
service.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze 
adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen 
op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze 
producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en even-
tueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als 
pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.
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Onderhoud, reiniging en verzorging

Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact en laat het 
apparaat afkoelen tot kamer-
temperatuur, voordat u het 
schoonmaakt en opbergt! 
Gevaar voor een elektrische 
schok!  

Zorg ervoor dat er geen 
vloeistof in het apparaat 
resp. het deksel terechtkomt. 
Dompel het apparaat/deksel 
nooit onder water. Gevaar 
voor een elektrische schok!

Gebruik voor het reinigen 
nooit scherpe of schurende  
reinigingsmiddelen of 
voorwerpen met scherpe 
randen.

•  Gebruik voor het reinigen van de  
buitenkant van het apparaat een 
droge, eventueel matig vochtige,  
goed uitgewrongen doek. 

• Daarna goed droog wrijven.
•  Reinig de bak grondig met een 

vochtige, goed uitgewrongen doek  
en een beetje afwasmiddel. Droog  
de bak vervolgens goed af door 
 te wrijven.

•  Reinig regelmatig alle oppervlakken 
die met levensmiddelen in contact 
komen. Bewaar rauw(e) vlees en vis 
in geschikte bakjes om het contact 
met andere levensmiddelen resp. de 
contaminatie ervan te voorkomen.

Reinigen van de ventilatiegleuven:

Verwijder stof en vuil regelmatig met 
een geschikte, zachte borstel behoed-
zaam van de ventilatiegleuven.

Opbergen:

Berg het gereinigde en volledig afge-
droogde apparaat op op een droge 
plaats die ontoegankelijk is voor kinde-
ren. Zorg voor voldoende ventilatie en 
berg het apparaat met een geopend of 
verwijderd deksel (D) op, aangezien er 
anders ziektekiemen kunnen ontstaan.
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Technische gegevens

Ingangsspanning:  12V  • 220-240 V~; 50-60 Hz
Energieverbruik: koelen: 48 W bij 12 V  ; 67 W bij 220-240 V~
 Verwarmen: 41 W bij 12 V  ; 61 W bij 220-240 V~
Veiligheidsklasse: II 
Netto-inhoud:  25 L
Klimaatklasse:  N
Categorie:  vak voor levensmiddelenvoorraad
Koelvermogen:  max. 17 °C onder omgevingstemperatuur
Gewicht:  ca. 3,55 kg
Isolatie:  EPS
Energie-efficiëntieklasse:  E 
Smeltzekering  
voor 12V-stekkers:  L5F; 250V~ / 6,3A



2120

Verwijdering

De verpakking van het pro-
duct bestaat uit te recyclen 
materialen. Het verpakkings-
materiaal kan voor recy-
cling afgegeven worden op 
openbare inzamelplaatsen. 

Oude apparaten horen niet  
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met 
wettelijke voorschriften moet 
het oude apparaat aan het 
einde van zijn levensduur 
ingeleverd worden bij een 
geschikte opslag voor afval. Op 
die manier worden de waarde-
volle stoffen in oude apparaten 
hergebruikt en wordt het 
milieu gespaard. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoor-
delijke gemeentelijke instantie 
of uw plaatselijk afvalverwer-
kingsstation.

Let op:
•  Verwijder vóór de afvalverwijdering 

het deksel (D) van de bak, zodat 
kinderen of dieren niet in de koelbox 
opgesloten kunnen raken.

•  Knip vóór de afvalverwijdering de 
netsnoeren door.
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