Gebruikshandleiding
Wijnkelder
WS53GDA

NL

Dank u

NL

Dank u voor uw aankoop van dit Haier product.
Lees deze handleiding grondig voor u het apparaat in gebruik neemt. De handleiding bevat
belangrijke informatie die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het veilig en
correct te installeren, gebruiken en onderhouden.
Bewaar deze handleiding zodat u hem steeds kunt raadplegen voor het veilig en correct
gebruik van het apparaat.
Als u het apparaat verkoopt, wegschenkt, of achterlaat wanneer u verhuist, moet u deze
handleiding ook meegeven zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Legende
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie

Verwijdering
Help het milieu en de gezondheid te beschermen.
Plaats de verpakking in de geschikte containers om het
te recyclen. Help afval van elektrische en elektronische
apparaten recyclen. Gooi apparaten die voorzien zijn
van dit symbool niet weg met huishoudelijk afval. Retourneer het product naar uw lokale instelling of neem
contact op met uw gemeentelijk kantoor.
Deuren en dichtingen moeten worden verwijderd voor
u het product weggooit zodat kinderen er zich niet in
kunnen vergrendelen.

WAARSCHUWING!
Risico op letsels of verstikking!
Koelmiddelen en gassen moeten door professionals worden verwijderd. Zorg ervoor
dat de leiding van het koelcircuit niet beschadigd is voor het correct verwijderd wordt.
Ontkoppel het apparaat van het netwerk. Snijd het netsnoer door en verwijder het. Verwijder de laden en het waterreservoir samen met slot en de afdichtingen om te vermijden dat kinderen of huisdieren in het apparaat vastgeklemd kunnen raken
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Voor u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het veiligheidsadvies lezen!:
WAARSCHUWING!
Voor de eerste ingebruikname
▶▶ Zorg ervoor dat er geen schade is opgetreden tijdens het transport.
▶▶ Verwijder alle verpakking en buiten de buurt van kinderen bewaren.
▶▶ Als uw wijnkelder om de een of andere reden gekanteld werd, moet u
24 uur wachten voor u de stekker invoert.
▶▶ Het apparaat moet altijd door minimum twee personen worden gedragen omdat het zo zwaar is.
Installatie
▶▶ Het apparaat moet in een goed geventileerde locatie worden geplaatst. Zorg ervoor dat er minimum 10 cm boven en rond het apparaat wordt gelaten. Het werd enkel ontworpen voor een vrijstaande
installatie, niet voor een ingebouwde installatie.
▶▶ Plaats het apparaat nooit in een vochtige locatie waar de kans bestaat dat water op de koelkast spat. Reinig en droog waterspatten en
vlekken met en zachte, schone doek.
▶▶ Installeer uw wijnkelder niet op een locatie die niet correcte geïsoleerd
of verwarmd is, bijv. een garage, etc. Uw wijnkelder is niet ontworpen
om te werken bij een kamertemperatuur van minder dan 16°C.
▶▶ U mag het apparaat niet installeren in direct zonlicht of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. fornuizen, verwarming).
▶▶ Installeer en nivelleer het apparaat in een ruimte die geschikt is voor
de afmetingen en de toepassing van het apparaat.
▶▶ Houd de ventilatieopeningen in het apparaat of de ingebouwde
structuur vrij van belemmeringen.
▶▶ Zorg ervoor dat de elektrische informatie op het naamplaatje overeenstemt met de stroomtoevoer. Zo niet moet u contact opnemen
met een elektricien.
▶▶ Het apparaat werkt met een voeding van 220-240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start, of de temperatuurcontrole of de compressor beschadigen, of er kan abnormaal lawaai ontstaan tijdens de werking. In
een dergelijk geval wordt een automatische regelaar gemonteerd.
▶▶ Gebruik een afzonderlijke, eenvoudig toegankelijk, aardgeleider voor
de voeding. Het apparaat moet geaard worden.
▶▶ Enkel voor het VK: Het netsnoer van het apparaat is uitgerust met
een driepolige stekker (aarding) die past in een driepolige (geaarde)
stekker. Snij de derde pin (aarding) nooit weg of demonteer ze niet.
De stekker moet ook na de installatie toegankelijk zijn.
▶▶ Gebruik geen multi-stekker adapters of verlengsnoeren.
▶▶ Zorg ervoor dat het netsnoer niet geklemd zit onder de wijnkelder.
Step niet op het netsnoer.
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WAARSCHUWING!
Dagelijks gebruik
▶▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig
en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze
onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het
veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico’s.
▶▶ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar oud
tenzij ze onder constant toezicht staan.
▶▶ Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
▶▶ Als er een lichtgaslek of ander ontvlambaar gaslek ontstaat in de
buurt van het apparaat moet u de klep van het lekkend gas sluiten, de deuren en ramen openen en de stekker niet verwijderen
van de wijnkelder of niet in het stopcontact voeren.
▶▶ Denk eraan dat het apparaat ingesteld is voor een werking binnen
een specifiek temperatuurbereik van 16 tot 38 °C. Het apparaat
werkt mogelijk niet als het gedurende een langere periode aan
hogere of lagere temperatuur wordt ingesteld.
▶▶ Plaats geen onstabiele artikelen (zware voorwerpen, containers
gevuld met water) bovenop de wijnkelder om persoonlijke letsels te vermijden veroorzaakt door het vallen of door elektrische
schokken door het contact met water.
▶▶ Open en sluit de deuren enkel bij de handvaten. De opening tussen de deuren en de koeler is bijzonder smal. Voer uw handen
niet in deze zones om te vermijden dat uw vingers geklemd zouden raken. Zorg ervoor dat niemand in de weg staat wanneer u de
deur van de wijnkelder opent of sluit.
▶▶ Berg geen ontvlambaar, explosief of corrosief materiaal op in het
apparaat of in de buurt.
▶▶ U mag geen explosieve stoffen opslaan zoals een aerosol container met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
▶▶ Bewaar geen medicijnen, bacteriën of chemische stoffen in het
apparaat. Dit apparaat is een huishoudelijk apparaat. Het is niet
aanbevolen materiaal op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
▶▶ Voor een optimale koeling van uw wijn mag u het apparaat niet
overladen.
▶▶ Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
▶▶ Stel geen nodeloos lage temperatuur in in de wijnkelder.
▶▶ Ontkoppel het apparaat in het geval van een stroompanne of
voor elke reinigingsbeurt. Wacht minimum 5 minuten voor u het
apparaat opnieuw opstart aangezien het herhaaldelijk starten de
compressor kan beschadigen.
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WAARSCHUWING!
Dagelijks gebruik
▶▶ Gebruik geen elektrische apparaten in de opbergvakken van het apparaat, tenzij ze worden aanbevolen door de fabrikant.
Onderhoud/reinigen
▶▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze het apparaat reinigen of onderhouden.
▶▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht minimum 5 minuten voor u het apparaat
opnieuw opstart aangezien het herhaaldelijk starten de compressor
kan beschadigen.
▶▶ U mag nooit aan het netsnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
▶▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
▶▶ Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem contact op met
onze klantendienst om reparaties te laten uitvoeren.
▶▶ Verwijder het stof minimum een maal per jaar van de achterzijde van
het apparaat om brandgevaar of een hoger energieverbruik te voorkomen.
▶▶ Spray niet op het apparaat of spoel het niet voor de reiniging.
▶▶ Gebruik geen waterspray of stoom om het apparaat te reinigen.
▶▶ Reinig de koude glazen deuren niet met warm water. Plotse temperatuurwijzigingen kunnen het glas doen breken.
Koelgasinformatie
WAARSCHUWING!
Het apparaat bevat het ontvlambare koelmiddel ISOBUTHAAN
(R600a). Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd is tijdens het
transport of de installatie. Lekkend koelmiddel kan letsels veroorzaken
aan de ogen of ontvlammen. Als er schade optreedt, moet u het uit de
buurt van open vlammen houden, de ruimte grondig ventileren, de netsnoeren niet verwijderen uit of invoeren in stopcontact. Licht de klantendienst in.
Als uw ogen in contact komen met het koelmiddel moet u onmiddellijk
spoelen in stromend water en onmiddellijk contact opnemen met uw
oogspecialis.
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2.1 Beoogd gebruik
Dit apparaat is exclusief bedoeld voor het opslaan van wijn. Het werd exclusief ontworpen
voor gebruik in droge huishoudelijke ruimten. het is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.
Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegelaten. Onbedoeld gebruik kan gevaar en het
verlies van de garantie betekenen.

2.2 Accessoires
Controleer de accessoires en literatuur op basis van de onderstaande lijst (Afb. 2.2):

2 sleutels

Energielabel

Garantie
kaart

2.2

Gebruiker
handleiding
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Opgelet: Verschillen
Omwille van technische wijzigingen en uiteenlopende modellen kunnen de illustraties in
deze handleiding verschillen van uw model.

Foto van apparaat (Afb. 3.1 en 3.2)
3.1

6
1

7

2

8

3
4
5

9
10

3.2

1 Interne laden
2 Middelste partitie
3 Water opbergvak
11
2
3
11

4 Kortere laden
5 Instelbare voetjes
6 Scherm (vooraan op de deur)
7 LED lamp
8 Deur
9 Licht en ventilator schakelaar
10 Vergrendeling
11 Koolstoffilters/ontgeurder
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Bedieningspaneel (Afb. 4)

A

B

UPPER

C

LOWER

D E

F

TEMP LIGHT

POWER

A

Temperatuur instelling knop: omhoog

B

Temperatuur scherm

C

Temperatuur instelling knop: omlaag

D

Temperatuurinstelling knop

E

Knop voor intern licht en °C/°F-schakelaar

F

Aan/Uit knop

4
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5.1 Uitpakken
WAARSCHUWING!
▶▶ Het apparaat is zwaar. Draag het altijd met twee personen.
▶▶ Houd alle verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze.
▶▶ Verwijder het apparaat uit de verpakking.
▶▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de schuimbasis en de plakband van
de accessoires.

5.2 Milieuomstandigheden
De kamertemperatuur moet altijd tussen 16 °C en 38 °C zijn aangezien het de temperatuur in het apparaat en het energieverbruik kan beïnvloeden. Installeer het apparaat niet in
de buurt van warmte-uitstralende apparaten (ovens, koelkasten) zonder isolatie.
5.3

W1

5.3 Ruimtevereisten

D4
D1

D2 D3

W2

5.4

10 cm

10 cm

10 cm

Vereiste ruimte om de deur te openen (Afb. 5.3):
Breedte
in mm

Diepte
in mm

W1

W2

D1

D2

D3

500

830

495 890 1015

Afstand met de
muur
in mm
D4
100

5.4 Ventilatieruimte
Uit veiligheids- en energieverbruik overwegingen
moet de vereiste ventilatie afstand van 10 cm in alle
richtingen worden gerespecteerd (Afb. 5.4).

10 cm

WAARSCHUWING!
▶▶ Houd de ventilatieopeningen in het apparaat of de ingebouwde structuur vrij van belemmeringen.
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5.5 Het apparaat uitlijnen
Het apparaat moet op een vlakke en stevige ondergrond worden geplaatst.
1. Kantel de koelkast lichtjes naar achter (Afb. 5.5).
2. Stel de instelbare voet vooraan in op het gewenste
niveau door er aan te draaien.
3. De stabiliteit kan worden gecontroleerd door
zachtjes te kloppen op de diagonale hoeken. De
lichte bewegingen moeten hetzelfde zijn in beide
richtingen. Zo niet kan het kader vervormen; dit
kan resulteren in lekken in de deurpakkingen. Een
lage tendens naar achter vereenvoudigt het sluiten van de deur.

5,5

1.
max 45°

2.

3.

5.6 De deur fijnafstemmen

5.6

Het apparaat sluit gemakkelijker als de voetjes vooraan
worden gebruikt:
Draai de instelbare voet in de richting van de pijl (Afb.
5.6) om de voet omhoog of omlaag in te stellen:
▶▶ Als u de voet met de wijzers van de klok draait, verhoogt u het apparaat.
▶▶ Als u de voet tegen de wijzers van de klok draait,
verhoogt u het apparaat.

WAARSCHUWING!
▶▶ U mag het apparaat niet bij de handvaten dragen.
▶▶ Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.
▶▶ Als het apparaat meer dan 45° is gekanteld, moet u 24 uur wachten voor u de stekker
in het stopcontact voert.

5.7 Het water opslagreservoir vullen
Het water opslagreservoir (A in Afb. 5.7) moet altijd
gevuld zijn om de vochtigheidsgraad in de wijnkelder
te handhaven. Voeg water toe voor u de wijnkelder inschakelt. Het water moet altijd de bodem van het reservoir afdekken als de wijnkelder in gebruik is.
1. Verwijder het waterreservoir.
2. Voeg water toe. Het moet ca. 2/3 van het reservoir vullen.
3. Plaats het waterreservoir onder de tweede lade
van het onderste opbergvak.

5.7

A

WAARSCHUWING!
▶▶ Voor u de wijnkelder verplaatst, moet u het waterreservoir verwijderen om morsen te vermijden.
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5.8 Wachttijd

5,8

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de capsule van de compressor. Deze olie kan doorheen de afgesloten leidingen dringen als het apparaat gekanteld
wordt tijdens transport. Voor u het apparaat aansluit
op het elektrisch net moet u 24 uur (Afb. 5.8) wachten
zodat de olie in de capsule kan stromen.

24 h

5.9 Elektrische verbinding
Voor elke aansluiting moet u controleren of:
▶▶ het elektrisch net, stopcontact en de zekeringen overeenstemmen met de informatie
op het naamplaatje.
▶▶ het stopcontact geaard is en geen multi-stekker of verlengsnoer is.
▶▶ de stekker en het stopcontact overeenstemmen.
Voer de stekker in een correct geïnstalleerd stopcontact bij u thuis.

WAARSCHUWING!
Om risico's te vermijden, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de
klantendienst (zie garantiekaart).
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6.1 Voor de eerste ingebruikname
▶▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Dit omvat het schuim en de plakband waarmee de
interne en externe wijnkelder accessoires bevestigd zijn op de koelkast. Houd ze buiten
het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze.
▶▶ Reinig de binnen- en buitenzijde van het apparaat met water en een zacht reinigingsmiddel voor u er etenswaren in plaatst.
▶▶ Nadat het apparaat genivelleerd en gereinigd is, moet u minimum 2 uur wachten voor u
het aansluit op het elektrisch net. Als uw wijnkelder om de een of andere reden gekanteld
werd, moet u 24 uur wachten voor u de stekker invoert. Zie sectie INSTALLATIE.
▶▶ Zodra u de stekker van het apparaat in een stopcontact hebt gevoerd, moet u het gedurende minimum 30 minuten laten werken om te acclimatiseren voor u aanpassingen
uitvoert.
▶▶ De temperatuur wordt automatisch ingesteld op 12°C voor beide opbergvakken. Indien
gewenst, kunt u deze temperaturen handmatig wijzigen. Zie TEMPERATUUR.

6.2 Aanraaktoetsen
De knoppen op het bedieningspaneel zijn aanraaktoetsen die reageren als u ze licht aanraakt met de vinger.

6.3 Het apparaat in/uitschakelen
Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de Power-knop (E) gedurende drie seconden.
Om het opnieuw uit te schakelen, drukt u opnieuw op de Power-knop.

WAARSCHUWING!
▶▶ Om de levensduur van het apparaat te verlengen, moet u vermijden het uit te schakelen.
▶▶ Wacht ten minste 5 minuten om de stroom opnieuw in te schakelen nadat de stroom werd
uitgeschakeld.
Wanneer het apparaat de eerste maal wordt ingeschakeld, wordt de reële temperatuur
van het opbergvak weergegeven.

		
Opgelet: Voorinstellingen
▶▶ Zodra u de stekker van het apparaat in een stopcontact hebt gevoerd, moet u het
gedurende minimum 30 minuten laten werken om te acclimatiseren voor u aanpassingen uitvoert.
▶▶ Als het apparaat ingeschakeld wordt na een ontkoppeling van het netwerk kan het
tot meerdere uren duren voor de correcte temperaturen worden bereikt. De exacte
tijdsduur varieert naargelang de omgeving en de temperatuurinstelling.

		
Opgelet: Geheugenfunctie tijdens stroompanne
Na herstel van de stroom blijft het apparaat met dezelfde temperatuurinstelling werken
die werd ingesteld voor de stroompanne.

6.4 Stand-by modus
Het scherm wordt automatisch gedimd na 35 seconden nadat de laatste toets werd
aangeraakt. Het licht automatisch op wanneer een toets wordt aangeraakt of als de deur
wordt geopend.
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6.5 Temperatuur
De temperatuur van de wijnkelder wordt vooringesteld op 12°C. Ze kan worden gewijzigd
op een temperatuur tussen 5°C en 20°C voor de individuele opbergvakken.
6.5.1 De temperatuur instellen (Afb. 6.5-1)
6.5-1
1. Houd de knop ingedrukt gedurende 3 seconden.
Het temperatuurscherm voor het bovenste opbergvak begint te knipperen.
2. Druk op de
of knoppen om de temperatuur te
TEMP LIGHT
UPPER
LOWER
verhogen
ofPOWER
te verlagen. Wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt, drukt u op de knop.
3. De temperatuur voor het bovenste opbergvak werd
ingesteld en de temperatuur voor het onderste opbergvak begint te knipperen.
4. Herhaal stap 2 om de temperatuur in te stellen voor
het onderste vak. In de plaats van de knop in te
drukken aan het einde kunt u 5 seconden wachten
zonder het scherm aan te raken.
5. Wanneer het scherm stopt met knipperen, schakelt
het terug om de huidige temperatuur in de wijnkelder weer te geven. Het duurt even om de ingestelde
temperatuur te bereiken.

6.5.2 Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit
Om de weergegeven meeteenheid te wijzigen, drukt u op de
knop gedurende ca. 3 seconden. De weergegeven temperatuur schakelt tussen Celsius naar Fahrenheit en terug.

6.5.3 Lage temperatuur compensatiefunctie
De wijnkelder heeft een lage temperatuur compensatiefunctie om de stabiliteit van de
temperatuur te garanderen: Als de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde
temperatuur start de wijnkelder de lage temperatuur compensatiefunctie automatisch
om het apparaat op te warmen. Als de temperatuur in het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt, schakelt de lage temperatuur compensatiefunctie automatisch uit.

		
Opgelet: Invloeden op temperaturen
De temperatuur in het apparaat wordt beïnvloed door de volgende factoren:
▶▶ Aantal opgeslagen flessen
▶▶ Omgevingstemperatuur
▶▶ Installatie van het apparaat
▶▶ Regelmaat van het openen van de deur

6.5.4 Aanbevolen temperatuurinstellingen voor wijn
De volgende temperaturen worden aanbevolen voor het drinken van uiteenlopende
soorten wijn.
Schuimwijn,
+7 °C tot +9 °C
Rode wijn
+14 °C tot +20 °C
Prosecco
Rosé

+10 °C tot +12 °C

Witte wijn

+8 °C tot +12 °C

Champagne

+5 °C tot +7 °C

Als u wijn gedurende lange perioden opslaat, moet ze aan een temperatuur tussen +10
°C en +12 °C worden opgeslagen.
14
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7- Energiebesparing tips
Energiebesparing tips

▶▶ Zorg ervoor dat het apparaat correct geventileerd is (zie INSTALLATIE).
▶▶ U mag het apparaat niet installeren in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. fornuizen, verwarming).
▶▶ Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik verhoogt
hoe lager de temperatuur van het apparaat wordt ingesteld.
▶▶ Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk.
▶▶ U mag de aangegeven hoeveelheid flessen niet overschrijden om de luchtstroom
niet te belemmeren.
▶▶ Houd de afdichtingen van de deuren schoon zodat de deur altijd correct sluit.
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8.1 Laden

8,1

1.
2.
3.
4.

De laden zijn ontworpen voor een eenvoudige opberging en gemakkelijke verwijdering van de wijn.
Ze kunnen worden gereinigd met een zachte doek.
Normale flessen met een diameter van 78 mm
kunnen worden gestapeld (Afb. 8.1).
Magnum flessen kunnen op de onderste lade worden gestapeld.
Het aantal kan variëren van het weergegeven aantal flessen als ze op een andere wijze worden gestapeld.

8.2 Het licht

9

Het interne LED licht schakelt in wanneer de deur
geopend is. Om het licht in te schakelen als de deur
vergrendeld is, raakt u de
knop aan. Om het licht
opnieuw uit te schakelen, raakt u de knop opnieuw
aan. Om de efficiëntie energie te verhogen, moeten
de lichten worden uitgeschakeld als de wijnkelder niet
wordt gebruikt.
8.3-1

8.3-2

8.3 Ontgeurder

De ontgeurder openingen (Afb. 8.3-1) op de achterzijde van het apparaat helpt muffe, ongewenste geurtjes
te verwijderen via een koolstoffilter (Afb. 8.3-2).

8.4 Het slot
Om de wijnkelder te vergrendelen, sluit u de deur en plaatst u de sleutel in het slot:
▶▶ Vergrendel de deur door de sleutel in wijzerzin te draaien;
▶▶ Ontgrendel de deur door de sleutel tegen wijzerzin te draaien;

WAARSCHUWING!
De sleutels moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden en niet in de buurt van
het apparaat zodat kinderen zich niet in het apparaat kunnen vergrendelen.

8.5 Water opbergvak
Het water in het vak moet altijd worden aangebracht om de vochtigheid te handhaven in
de wijnkelder. Het water moet de bodem van het reservoir afdekken als de wijnkelder in
gebruik is.
Zie INSTALLATIE.
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WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat van het elektrisch net voor de reiniging.

9.1 Algemeen
Reinig het apparaat als er slechts een kleine hoeveelheid of geen wijn wordt opgeslagen.
Het is enkel te reinigen wanneer u vuil opmerkt.

WAARSCHUWING!
▶▶ Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, oplospoeder, petroleum,
amylacetaat, aceton en gelijkaardige organische oplossingen, zuur of alkalische oplossingen. Gebruik speciaal koelkast reinigingsmiddel om schade te vermijden.
▶▶ Spray niet op het apparaat of spoel het niet voor de reiniging.
▶▶ Gebruik geen waterspray of stoom om het apparaat te reinigen.
▶▶ Reinig de koude glazen deuren niet met warm water. Plotse temperatuurwijzigingen
kunnen het glas doen breken.
▶▶ Reinig de binnenzijde en de behuizing van het
9.1
apparaat met een spons in warm water en een
neutraal reinigingsmiddel (Afb. 9.1).
▶▶ U kunt een oplossing van 3 tot 4 eetlepels natriumcarbonaat gemengd met warm water gebruiken voor de reiniging.
▶▶ Spoel met zuiver warm water en droog met een
zachte doek.
▶▶ U mag geen van de onderdelen van het apparaat
wassen in de vaatwasmachine.
▶▶ Laat het apparaat minimum 5 minuten rusten
voor u het apparaat herstart want dit kan de
compressor beschadigen.
▶▶ De deurpakkingen moeten elke drie maanden
worden gereinigd om een correcte afdichting te
garanderen.

9.2 De laden reinigen

Alle laden kunnen worden verwijderd om ze te reinigen.
1. Verwijder alle flessen.
2. Til elke lade even op.
3. Verwijder de lade.
4. Reinig de lade met een zachte doek
5. Wacht tot de laden droog zijn voor u ze terugplaatst.

WAARSCHUWING!
Wacht ten minste 5 minuten om de stroom opnieuw in te schakelen nadat de stroom
werd uitgeschakeld.
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9.3-1
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9.3 De ontgeurder vervangen
De koolstoffilter moet elke 3 tot 5 jaar worden vervangen.
1. Verwijder de koolstoffilter (A) bij het handvat (Afb.
9.3-1).
2. Draai hem naar links en verwijder hem.
3. Voer de nieuwe filter (Afb. 9.3-2) in met het handvat in een verticale positie (Afb. 9.3-3).
4. Draai hem naar rechts tot hij vastklikt.

9.4 Ontdooien
De wijnkelder ontdooit automatisch; er is geen handmatige bewerking nodig.

9.5 De LED lamp vervangen
De lamp gebruikt de LED als haar lichtbron, met een laag energieverbruik en een lange
levensduur. Als u iets abnormaal opmerkt, kunt u contact opnemen met de klantendienst.
Zie KLANTENDIENST.

WAARSCHUWING!
U mag de LED lamp niet zelf vervangen. Het mag enkel worden vervangen door de fabrikant of door een geautoriseerde service agent.
Parameters van de LED lamp
Spanning 12 V; Max. vermogen: 0,72 W

9.6 Niet gebruikt gedurende een lange periode
▶▶ Ontkoppel het netsnoer.
▶▶ Reinig het apparaat en de deurpakkingen zoals hierboven beschreven.
▶▶ Houd de deuren open om de onaangename geurtjes te voorkomen.

9.7 Het apparaat verplaatsen
1.
2.
3.
4.

Verwijder alle flessen en ontkoppel het apparaat.
Beveilig de laden en andere bewegende onderdelen in de wijnkelder met plakband.
Verwijder het water opslagreservoir om spatten te vermijden.
U mag de wijnkelder niet meer dan 45° kantelen om schade aan het koelsysteem te
vermijden.

WAARSCHUWING!
▶▶ U mag het apparaat niet bij de handvaten dragen.
▶▶ Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.
▶▶ Nadat u het apparaat verplaatst hebt, moet u 24 uur wachten voor u de stekker in het
stopcontact voert.
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10- Probleemoplossen
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U kunt vele problemen die zich voordoen zelf oplossen zonder specifieke expertise. In
het geval van een probleem moet u alle weergegeven mogelijkheden controleren en de
onderstaande instructies volgen voor u contact opneemt met de dienst na verkoop. Zie
KLANTENDIENST.

WAARSCHUWING!
▶▶ Voor ieder onderhoud moet u het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen
uit het stopcontact.
▶▶ Elektrische apparaten mogen uitsluitend door gekwalificeerde elektrische experts
worden onderhouden. Incorrecte reparaties kunnen aanzienlijke gevolgschade veroorzaken.
▶▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn
onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

10.1 Probleemoplossing met weergavecode
Opmerking: Probleemoplossen
▶▶ Als er een foutbericht verschijnt, moet u de Aan/Uit-knop indrukken om het te doen
verdwijnen. Als het blijft verschijnen, verwijdert u het netsnoer en neemt u contact op
met de klantendienst.
▶▶ Als u gevraagd wordt contact op te nemen met de klantendienst: Noteer het probleemoplossen bericht en raadpleeg "KLANTENDIENST".
Foutcode

Oorzaak

E1

Kortsluiting of een verbroken circuit van de lage
temperatuur sensor.
Kortsluiting of een verbroken circuit van de sensor in het bovenste opbergvak.
Kortsluiting of een verbroken circuit van de sensor in het onderste opbergvak.
Het apparaat geeft een hoge temperatuur waarschuwing weer als de temperatuur van het bovenste opbergvak hoger is dan 25°C gedurende
3 uur.
Het apparaat geeft een hoge temperatuur waarschuwing weer als de temperatuur van het onderste opbergvak hoger is dan 25°C gedurende 3 uur.
De compressor stopt met werken als de temperatuur van het bovenste opbergvak lager is dan
0°C. De lage temperatuur waarschuwing verschijnt wanneer de temperatuur lager is dan 0°C
gedurende 2 uur.
De compressor stopt met werken als de temperatuur van het onderste opbergvak lager is dan
0°C. De lage temperatuur waarschuwing verschijnt wanneer de temperatuur lager is dan 0°C
gedurende 2 uur.

F4
F5

H1
H2
L1

L2

Oplossing

Neem contact op met de dienst
na verkoop om de sensor te laten
vervangen.

De omgevingstemperatuur is te
hoog. De omgevingstemperatuur van het apparaat moet tussen 16 °C en 38 °C zijn.

De omgevingstemperatuur is te
laag. De omgevingstemperatuur
van het apparaat moet tussen 16
°C en 38 °C zijn.
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10.2 Probleemoplossing zonder weergavecode
Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De compressor • De stekker is niet ingevoerd in het • Voer de stekker in het stopconwerkt niet.
stopcontact.
tact.
Het apparaat draait • De interne en externe tempera- • In dat geval is het normaal dat het
regelmatig of getuur is te hoog.
apparaat langer draait.
durende een te lan- • Het apparaat is al een zekere peri- • Het duurt gewoonlijk een tijdje tot
ge periode.
ode uitgeschakeld.
het apparaat volledig afkoelt.
• Een deur van het apparaat is niet • Sluit de deur en zorg ervoor dat
stevig gesloten.
het apparaat op een vlakke ondergrond is geplaatst en dat er geen
etenswaren of container de deur
blokkeert.
• De deur is te vaak of te lang geo- • Open de deur niet te vaak.
pend.
• De pakkingen van de deur zijn vuil, • Reinig de pakking van de deur of
versleten, gebarsten of stemmen
laat ze vervangen door de klanniet overeen.
tendienst.
• De vereiste luchtcirculatie is niet • Zorg voor voldoende ventilatie.
gegarandeerd.
• De temperatuur is te laag inge- • Het probleem zal zichzelf oplossteld.
sen wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt.
De binnenzijde van • De binnenzijde van de wijnkelder • Reinig de binnenzijde van de wijnde wijnkelder is vuil
moet worden gereinigd.
kelder.
en/of stinkt.
Het is onvoldoende • De temperatuur is te hoog inge- • Stel de temperatuur opnieuw in.
koud binnen in het
steld.
apparaat.
• Er werden recent flessen toege- • Gun de recent toegevoegde flesvoegd.
sen de tijd om voldoende af te
koelen.
• Een deur van het apparaat is niet • Sluit de deur.
stevig gesloten.
• De deur is te vaak of te lang geo- • Open de deur niet te vaak.
pend.

Het is te koud in
het apparaat.
Vochtvorming op
de
binnenzijde
van de wijnkelder.
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• De pakkingen van de deur zijn vuil,
versleten, gebarsten of stemmen
niet overeen.
• De temperatuur is te laag ingesteld.
• Het klimaat is te warm en te vochtig.
• Een deur van het apparaat is niet
stevig gesloten.
• De deur is te vaak of te lang geopend.

• Reinig de pakking van de deur of
laat ze vervangen door de klantendienst.
• Stel de temperatuur opnieuw in.
• Verhoog de temperatuur.
• Sluit de deur.
• Open de deur niet te vaak.

10- Probleemoplossen
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Vocht accumu- • Het klimaat is te warm en te vochleert op de buitentig.
zijde van de wijnkelder
• De deur is niet volledig gesloten.
De koude lucht in het apparaat en
de warme lucht buiten condenseert.
Het apparaat
• Het apparaat staat niet op een
maakt abnormaal
vlakke ondergrond.
lawaai.
• Het apparaat komt in contact met
een aanpalend voorwerp.
U moet een licht • Dit is normaal.
geluid horen, gelijkaardig aan dat
van
stromend
water.
De interne verlich- • De stekker is niet ingevoerd in het
ting of het koelsysstopcontact.
teem werkt niet.
• De voeding is niet intact.
• De LED lamp is defect.
De
zijkanten • Dit is normaal.
van de koeler en
deurstrip kunnen
warm worden.
De deur is niet
• Het apparaat staat niet loodrecht.
correct gesloten,
• De deur is geblokkeerd.

Mogelijke oplossing
• Dit is normaal in een vochtig klimaat en zal veranderen wanneer
de vochtigheidsgraad daalt.
• Zorg ervoor dat de deur nauw gesloten is en dat de pakkingen correct afdichten.
• Stel de voeten in om het apparaat
te nivelleren.
• Verwijder objecten rond het apparaat.
• -

• Voer de stekker in het stopcontact.
• Controleer de elektrische toevoer
naar de kamer. Bel het lokale elektriciteitsbedrijf!
• Bel de service om de lamp te vervangen.
• -

• Nivelleer het apparaat met de nivellering voeten.
• Controleer op blokkeringen zoals
flessen of laden.
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11.1 Productfiche conform regel EU Nr. 1060/2010
Handelsmerk
Modelidentificatie
Categorie van het model
Huishoudelijke koeling categorie
Energie efficiëntieklasse
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar) 1)
Opslagvolume koelen (L)
- van wijn opbergvak
Opslagvolume vriezen (L)
Ster classificatie
Laagste opslagtemperatuur van het
wijnvak
Vorstvrij systeem
Klimaatklasse:
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een temperatuur tussen
16 °C en 38 °C.
Akoestische geluidsemissies in de lucht
(db(A) re 1pW)
Constructietype
Dit apparaat is exclusief bedoeld voor het
opslaan van wijn.

Haier
WS53GDA
Wijnkelder
2
A
135
172
5 °C
ST
40
Vrijstaand
Ja

op basis van standaardtestresultaten voor 24 uur. Het reële energieverbruik hangt af van
het gebruik van het apparaat en waar het zich bevindt.
1)

11.2 Bijkomende technische gegevens
Nettovolume (L)
Spanning / Frequentie
Invoervermogen (W)
Invoerspanning (A)
Hoofdzekering (A)
Koelvloeistof
Afmetingen (H/B/D in mm)

11.3 Normen en richtlijnen

172
220-240 V ~/ 50 Hz
70
0,5
0,4
R600a
560/500/1270

Dit product stemt overeen met de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen met de
overeenstemmende geharmoniseerde normen die gelden voor de CE-markering.
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We raden onze Haier klantendienst aan en het gebruik van originele reserveonderdelen.
Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie
PROBLEEMOPLOSSEN controleren.
Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met
▶▶ uw lokale verdeler of
▶▶ de Onderhoud & Ondersteuning zone op www.haier.com waar u telefoonnummers
en VGV kunt vinden en waar uw service claim kunt activeren.
Wanneer u contact opneemt met onze service moet u de volgende informatie bij de hand
hebben.
De informatie staat vermeld op het naamplaatje.
Model ____________________

Serienr. _____________________

Controleer ook het garantiekaartje dat wordt geleverd met het product met betrekking
tot de garantie.
Voor algemene zakelijke vragen vindt u hieronder onze adressen in Europa:
Europese Haier adressen
Land*

Postadres

Land*

Italië

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12
21100 Verese
ITALIË

Frankrijk

Spanje
Portugal
Duitsland
Oostenrijk

Verenigd
Koninkrijk

Haier Iberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51
08019 Barcelona
SPANJE
Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4
D-61352 Bad Homburg
DUITSLAND
Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

België-FR
België-NL
Nederland
Luxemburg
Polen
Tsjechië
Hongarije
Griekenland
Roemenië
Rusland

Postadres
Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur
Seine
FRANKRIJK
Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIË

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie
181B
02-222 Warszawa
POLEN

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.haier.com
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