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Veiligheidstips en waarschuwingen:   
Lees voor de ingebruikname van het apparaat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Hierin staan belangrijke aanwijzingen voor 
installatie , en het gebruik van het apparaat. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade, indien de volgende aanwijzingen 
niet in acht genomen worden: 
 
§ Een tijdens het transport beschadigd apparaat niet in gebruik nemen raadpleeg bij twijfel U leverancier. 
§ Elektrische spanningen enz. moeten overeenkomen met de spanning en verdere zaken zoals op het typeplaatje vermeld. 
§ De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het apparaat wordt aangesloten op een wandcontactdoos 

met een deugdelijke aarde. 
§ Bij storing, onderhoud of reiniging dient het apparaat spanningsloos gemaakt te worden: Netstekker uittrekken (niet aan de 

aansluitkabel) of de zekering uitschakelen ( of uitdraaien ). 
§ Reparaties mogen alleen gedaan worden door vakkundig personeel.  Door onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijke situaties 

ontstaan voor de gebruiker. 
§ Delen van het koelsysteem niet beschadigen. Door te steken in de buizen van de verdamper met scherpe voorwerpen, knikken van 

de leidingen of afkrassen van het oppervlak kan eventueel ontsnappend koelgas tot oogletsel leiden. 
§ Beluchtigings-  en ontluchtings openingen beslist niet afdekken. 
§ Bij afsluitbare apparaten de sleutels buiten het bereik van kinderen bewaren. 
§ Afgeschreven apparaten direct onbruikbaar maken. Netstekker trekken en aansluitkabel afsnijden. Wijder of vernietig sloten om te 

voorkomen dat spelende kinderen  zich zelf in het apparaat opsluiten waardoor levensgevaar kan ontstaan. 
§ Voor het milieuvriendelijk afvoeren van het apparaat contact opnemen met de hiermee belaste instantie in uw buurt. Let erop dat de 

leidingen van het koelsysteem tot het transport van het apparaat niet beschadigd worden. 
 
 
Apparaat transporteren / opstellen 
Men kan het apparaat het beste staand vervoeren, indien dit door omstandigheden niet mogelijk is dan mag het apparaat pas minimaal 
1 uur na het plaatsen ingeschakeld worden.  Apparaat in een droge en goed beluchte ruimte en niet naast warmtebronnen opstellen. 
Het apparaat aan de bovenzijde niet afdekken vanwege de beluchting van het koelsysteem. Indien het ingebouwd wordt  beslist zorgen 
voor voldoende beluchting van het koelsysteem. Raadpleeg bij twijfel U leverancier. Het apparaat moet vast en recht staan. U kunt dit 
indien nodig  aanpassen dmv de vier verstelbare poten. 
 
 
Elektrische aansluiting: 
Het apparaat op 220-240 Volt, 50 Hz wisselstroom aansluiten door middel van een volgens de voorschriften aangesloten 
wandcontactdoos met randaarde via een smeltveiligheid van 10 Ampère.  
 
 
Inschakelen I Instellen van de temperatuur: 
Met de draaiknop die in de koelkast  zit kan men de temperatuur instellen. Stand “0” = koelkast uit, vanaf stand “1” start de koeling. De 
thermostaat zorgt geheel automatisch voor een constante binnentemperatuur ook bij een wisselende buitentemperatuur. Mits de 
buitentemperatuur ongeveer 3 °C hoger is dan de ingestelde temperatuur.  
Attentie: Na het sluiten van de deur kan er in de koelkast een onderdruk ontstaan, doordat de binnengekomen warme lucht afkoelt. 
Het kan 1 a 2 minuten duren voordat de deur zich weer laat openen. 
 
 
Ontdooien: 
Het apparaat ontdooit volledig automatisch. Daardoor voorkomt men het omslachtige, lastige en voor de inhoud gevaarlijke ontruimen 
van de koelkast (zoals bij het handmatig ontdooien). 
Het dooiwater komt in een verwarmde bak terecht waar het verdampt.  Bij koelkasten die naar wens zonder dooiwaterverdamper 
geleverd zijn, moet het meegeleverde dooiwaterreservoir regelmatig gecontroleerd en met de hand geleegd worden. 

Schoonmaak en onderhoud: 
§ Voor het schoonmaken stekker uit het stopcontact respectievelijk voorgeschakelde zekering uitschakelen of uitdraaien. 
§ Let op dat er geen water bij de elektronische onderdelen kan komen.  
§ Interieur met warm water of met wat zeepsop schoonmaken. 
§ Niet geschikt zijn zand- of zuurhoudende poetsmiddelen b.v. chemische oplosmiddelen.  De deurrubber met schoonwater afvegen en 

goed droog maken. 
§ De wit gelakte buitenzijde van het apparaat met lakreinigers en lakverzorgingsproducten behandelen. Roestvrijstalen delen met RVS 

reinigingsmiddelen behandelen. 
 
De condensor ( de zwarte draadkoeler bij de compressor ) afhankelijk van de hoeveelheid stof eens in de 3-6 maanden met een 
borstel reinigen. Alleen met een schone condensor zal het apparaat optimaal functioneren. 
Indien het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt de netstekker uittrekken ( niet aan de kabel ) en de deur geopend 
houden om geur- en schimmelvorming te voorkomen. 
 
 
Kleine storingen en hun oorzaak: 
Het geluid van compressor en ventilator en het schakelen van het magneetventiel tijdens het ontdooien zijn normale geluiden. Bij 
ongewone geluiden staat het apparaat of niet vast of een onderdeel in het gebied van de compressor resoneert, verbuig dit deel 
voorzichtig totdat het resoneren stopt.Indien de koelcapaciteit terugloopt  dan kan dit eraan liggen dat de deur veelvuldig is geopend. 
Of dat de beluchting van het koelsysteem niet optimaal is.   Controleer in elk geval de condensor ( de zwarte draadkoeler bij de 
compressor ) deze moet vrij zijn van stof en vuil.   
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EG-Konformitätserklärung 

Declaration of conformity 
Déclaration de conformité 

 
 

Wij,         Philipp Kirsch GmbH 
            Okenstraße 103 
           77652 Offenburg 

 
 
Verklaren de het navolgende product op het moment van het in omloop brengen de veiligheidsnormen bezit 
volgens de genoemde richtlijnen en normen. 
 
 
Productbeschrijving: 
 

Merk Soort 
apparaat 

Type  

Kirsch Koelkast MED-85  

 
 
Richtlijnen: 
EG-Laagspanning richtlijn 73/23 EWG en 93/68 EWG 
Elektromagnetische verdraagzaamheid 89/336 EWG  
 
Algemene Normen: 
EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002 
EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
EN 50366:2003, EN 55014-2:1997+A1:2001 
EN 60335-2-89:2002 
 
 
Jaar van de CE-Kenning (Laagspanning richtlijn): 2006 
 
Offenburg, 25. Maart 2006 
______________________
_____________________ 

Georg Kirsch 
Algemeen directeur 

 
 
 
 

 
 
We hebben ons best gedaan om onze klanten in deze gebruiksaanwijzing het apparaat zo duideijk mogelijk te 
beschrijven. We weten dat ondanks alle zorgvuldigheid bij het maken van gebruiksaanwijzingen zeker bij 
hoogwaardige technische producten er in de praktijk toch vragen en problemen kunnen ontstaan. Om deze reden 
hebben we in onze firma een serviceafdeling, die U kan helpen met alle vragen en problemen. We verzoeken U 
derhalve ons te bellen indien er vragen zijn of als er zich problemen voordoen. 
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