Gebruiksaanwijzing
Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze
handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Alleen ter illustratie.

NEDERLANDS
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HUSKY FLESSENKOELER

Husky flessenkoeler
Dank u voor de aanschaf van deze Husky flessenkoeler. Het is ontworpen en
vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik van te kunnen maken. De
bediening is zeer eenvoudig, maar wij verzoeken u even de tijd te nemen om
deze handleiding te lezen. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie en tips
om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van uw Husky
flessenkoeler.
Dit apparaat is bedoeld om uitsluitend te worden gebruikt voor de
opslag van dranken en is niet geschikt voor de opslag van voedsel
of bederfelijke drankjes.

WAARSCHUWING:
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

GEBRUIKERS IN EUROPA Dit apparaat moet worden geaard. Als het
netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde
technicus om een gevaarlijke schok te voorkomen. PROBEER NIET OM HET
ONDERHOUD van het apparaat zelf uit te voeren. Zorg ervoor dat het apparaat
goed is geaard. Zet het apparaat meteen uit als u een elektrische schok voelt
bij het aanraken van de koeler.

VERWIJDERING VAN OUDE KOELERS

Zorg ervoor dat alle sloten onbruikbaar zijn gemaakt. Verwijder
indien mogelijk de deur(en) en gooi ze afzonderlijk weg.
WAARSCHUWING - chemisch gevaar: laat kinderen niet spelen met
het oude apparaat. Neem contact op met uw gemeente voor de
plaatselijk geldende voorschriften voor verwijdering van oude
apparatuur.
Controleer voordat u een oud apparaat verwijdert of het uitgeschakeld en
veilig is. Haal de stekker van het apparaat
uit het stopcontact en vernietig eventueel aanwezige sloten om te
voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten.
Let op: het koelsysteem bevat gassen en koelvloeistoffen die een
gespecialiseerde afvalverwerking vereisen. De waardevolle materialen in een
koeler kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale
afvalverwerkingsbedrijf voor het weggooien van een oud apparaat en neem
contact op met uw gemeente of uw dealer als u vragen heeft. Zorg ervoor
dat de leidingen van uw koeler niet beschadigd worden voorafgaand aan de
verwijdering. U kunt een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn door aan
te dringen op een geschikte en niet-vervuilende manier van verwijdering van
het apparaat.

VERWIJDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Alle verpakkingsmaterialen bij uw Husky koeler kunnen op een
milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.
De kartonnen doos en de plastic wikkels zijn volledig recyclebaar. Neem
contact op met uw gemeente voor de beste recycling. Het geëxpandeerd
polystyreen materiaal wat bij de verpakking zit kan bij het algemene afval
worden gedeponeerd.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN & WAARSCHUWINGEN

Leest u de informatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
uw Husky flessenkoeler aanzet. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke
richtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

HUSKY FLESSENKOELER

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstig
gebruik.
Als u dit apparaat ooit verkoopt, geef dan deze gebruiksaanwijzing aan de
nieuwe eigenaar. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade
die zou kunnen ontstaan als gevolg van niet-naleving van deze instructies.
WAARSCHUWING Let erop dat bij het plaatsen van het apparaat het snoer
niet beklemd raakt of wordt beschadigd. Plaats geen extra contactdozen
of transformators/voedingen naast de compressor aan de achterkant
van het apparaat, omdat deze anders oververhit kunnen raken.
•	Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als u twijfelt, raadpleeg dan
de leverancier.
•	De aansluiting en installatie van uw Husky flessenkoeler dienen
exact te worden uitgevoerd volgens de desbetreffende instructies in
deze gebruiksaanwijzing.
•	Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de specificaties
worden geaard.
•	Denk er altijd aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact
te halen voor reinigingswerkzaamheden. Trek de stekker nooit aan
het netsnoer uit het stopcontact, maar pak de stekker altijd stevig
vast en trek hem recht uit het stopcontact.
•	Alle elektrische reparaties dienen te gebeuren door gekwalificeerde
technici. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn.
•	GEVAAR VOOR GISTING: bewaar alcoholische dranken in luchtdichte
flessen of verpakkingen.
•	Om veiligheidsredenen gemorst materiaal altijd schoonmaken aan
de binnen- en buitenkant van het apparaat.
•	Beschadig geen onderdelen van het apparaat wat koelvloeistof
bevat door het te doorboren, perforeren, breken, draaien of
schrapen. Als de koelvloeistof in contact komt met de ogen, kan dit
tot ernstig oogletsel leiden.
•	De ventilatieopeningen niet blokkeren of afdekken.
•	Laat kinderen niet met de koeler spelen, erop zitten of aan de deur
hangen.
•	Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht
staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

LET OP DE METALEN RAILS AAN DE BODEM
VAN DE ONDERKANT VAN DEZE
FLESSENKOELER KUNNEN SCHERPE
RANDEN HEBBEN DUS ALTIJD
VOORZICHTIG UITPAKKEN EN HANTEREN.
NIET MET HET APPARAAT SLEPEN:
PLAATS HET ZORGVULDIG IN EEN
POSITIE OM KRASSEN VAN
OPPERVLAKKEN TE VOORKOMEN.
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SPECIFICATIES

•	Dit apparaat is een koeldeel voor de opslag van onbederfelijke
dranken. Het is niet geschikt voor de opslag van vers voedsel of
bederfelijke dranken.
•	Het is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
• Het koelcircuit is lekvrij.

HUSKY FLESSENKOELER

Bediening

1. Reinig de binnenkant van het apparaat.
2. Stop de stekker van de Husky flessenkoeler in het stopcontact.
3. Om het apparaat uit te zetten de stekker uit het stopcontact trekken.
LET OP: Als het apparaat uit staat of er een stroomuitval is, dient u 3 tot 5
minuten te wachten voordat u het apparaat weer aanzet. Als u probeert om
het apparaat al eerder weer aan te zetten, zal het apparaat niet aangaan.

WAARSCHUWING

Als de temperatuurregelaar te koud staat ingesteld, kunnen de drankjes
bevriezen. Onder extreme omstandigheden kunnen glazen flesjes zelfs
breken. Wees daarom altijd voorzichtig bij het instellen van de temperatuur.

HOE HET ENERGIEVERBRUIK VAN UW HUSKY FLESSENKOELER
TE MINIMALISEREN

•	Het energieverbruik is lager wanneer het apparaat in een goed
geventileerde ruimte staat en in het bijzonder als de ventilatie aan
de achterkant van het apparaat vrij van obstakels is.
•	Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een
warmtebron zoals ovens, radiatoren, kachels etc. aangezien dit het
energieverbruik zal laten toenemen.
•	Houdt de deur zoveel mogelijk gesloten.
•	De thermostaat koeler instellen (naar 5 op de wijzerplaat) betekent
een hoger energieverbruik, dus stel het alleen zo koud in als het echt
nodig is.
•	De koeler niet te vol stoppen - teveel in stoppen betekent dat de
koele lucht niet vrij kan circuleren in de koeler wat het koelproces
zou kunnen vertragen en de koeler minder efficiënt maakt.
•	Ontdooi het apparaat als u de opbouw van vorst ziet in de koeler.
Vorst zal het energieverbruik verhogen en het koelproces vertragen.
•	Draai het apparaat helemaal uit als het niet nodig is gedurende een
paar dagen of langer om energieverspilling te voorkomen (zie ook
hoofdstuk "Wanneer lange tijd niet in gebruik").

ALGEMENE WERKING

Uw Husky flessenkoeler dient op een egale, vlakke
ondergrond te staan voor een stillere werking.
Als het apparaat op tapijt wordt geplaatst, ondersteun het
dan door er een houten plank onder te leggen. Wees u
ervan bewust dat het plaatsen van het apparaat op tapijt
kan betekenen dat de warmte van de compressor kan
leiden tot vervaging van het tapijt.

Thermostaatinstellingen

De instellingen 1 (MIN) – 5 (MAX) regelen de binnentemperatuur. Instelling
1 (of MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur). Instelling 5 (of
MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur).

•	Plaats geen zware voorwerpen (meer dan 20 kg) bovenop de koeler.
•	Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de koeler die er vanaf
kunnen vallen als de deur is geopend.
•	Nadat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is geweest, het
apparaat 3 minuten laten staan voordat u de stekker weer in het
stopcontact steekt.

Wanner lange tijd niet in gebruik

Als het apparaat lange tijd niet in gebruik is:
• Haal de stekker van uw Husky flessenkoeler uit het stopcontact.
•	Reinig en droog de binnenkant van het apparaat. Laat de deur op
een kier staan om het helemaal te laten opdrogen.
•	Een koeler die niet in gebruik is en die niet is gereinigd kan muf gaan
ruiken of meeldauw ontwikkelen.

ONTDOOIEN

•	Op het oppervlak van de verdamper wordt ijs gevormd als de koeler
werkt. Dit is een normale werking van het apparaat. Als de ijslaag
dikker is dan 3mm / 1/8” dik, moet de koeler worden ontdooid en
gereinigd om te voorkomen dat het apparaat veel energie verbruikt en
niet optimaal meer werkt.
1.	Verwijder alle producten uit de koeler en haal de stekker uit het
stopcontact.
2.	Na het ontdooien het apparaat reinigen (zie onderstaande instructies)
en laten drogen.

Reiniging

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2.	Veeg het interieur af met warm water en een neutraal
reinigingsmiddel.
3. Alle oppervlakken zorgvuldig afdrogen.
Let op: gebruik geen schurende reinigers!
	0m een doeltreffende werking te krijgen dienen de achter- en
onderzijde van de koeler grondig te worden gereinigd. Gebruik een
mild sopje om de deurafdichtingen te reinigen.

Verplaatsen van uw koeler

• Stekker uit stopcontact halen
• Alle producten uit de koeler halen
		 0pmerking: apparaat niet bij de deur vastpakken.
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Stroomstoring

•	Tijdens een stroomstoring de deur niet vaker dan noodzakelijk
openen om de koude lucht te bewaren in het apparaat.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer de volgende punten voordat u de koeler terugstuurt naar de
leverancier; u zou het probleem zelf kunnen oplossen.

Probleem

Oplossing

Koelt niet

• C ontroleer of het netsnoer is aangesloten en de zekering
intact is. Verkeerde temperatuur geselecteerd. Pas de
instelling van de thermostaat aan (zie pagina 5).
• De koeler is te vol.
• Apparaat is blootgesteld aan direct zonlicht of een
warmtebron.
• Deur wordt te vaak geopend.

Ongewone geluiden
of lawaaierige
werking

•A
 pparaat niet op een vlakke, stevige ondergrond of kan
andere voorwerpen raken.
• Let op: het is normaal om koelmiddel te horen stromen als
de compressor start en stopt.

Buitenoppervlakken
zijn nat

•W
 aterbron of lek dicht bij het apparaat. Oppervlak grondig
afdrogen en apparaat verplaatsen.

Binnenoppervlakken
zijn nat

• Deur te vaak geopend of te vaak opengehouden.

HUSKY FLESSENKOELER
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Garantie
Zie voor de garantiebepalingen de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing. De garantie geldt
als het apparaat onder normale condities werkt zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.
Uw aandacht wordt gevraagd voor het volgende:
• De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door onjuist gebruik.
•	De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade door het verplaatsen van het apparaat,
slechte energielevering, kapotte bedrading of zekeringen; ongeval, aanpassing, misbruik of
verkeerd gebruik van het apparaat, abnormale werkomstandigheden, commercieel of
industrieel gebruik, vuur, waterschade of verkeerd gebruik door de klant.
Deze garantie vervalt als service wordt verleend aan het apparaat door personen die geen
gekwalificeerde technici zijn, of als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
Deze garantie is alleen van toepassing op de originele koper en is niet overdraagbaar. Uw
normale consumentenrechten worden niet aangetast.
Als service noodzakelijk is NIET PROBEREN HET APPARAAT ZELF TE REPAREREN. Retourneer
het apparaat naar de winkel. Bewijs van aankoop is noodzakelijk bij aanspraak op garantie. U
dient de originele rekening te overhandigen. Als service onder de garantie wordt gevraagd,
dient u dit te kunnen aangeven. Bewaar de originele verpakking voor het geval dat het apparaat
moet worden geretourneerd.
Let op: als onderdeel van onze policy van continue productverbetering, behouden wij ons het recht
voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen aan onze producten.

GARANTIEBEPALINGEN
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in
Nederland.
Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs
wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een
onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen
beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd
en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of
separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
a. Eén jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de
onder 4 genoemde onderdelen.
b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij
ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor
apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de
garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de
berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt
verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door
derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing,
gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

Owner Manual
To ensure safe operation, please read this instruction manual thoroughly before use.

HUSKY SERVICEBEPALINGEN
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.
Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen,
welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
a. de voorrijdkosten
b. het arbeidsloon
c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met
inachtname van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der
werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Tel: 0314 - 362244

Voor service:
www.domest.nl
Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl
www.domest.nl

Importeur:
DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b, NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel: 0314 - 362244
Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl
For illustration only.
KK50 0418
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Husky Drinks Cooler
Thank you for buying this Husky Drinks Cooler. It has been designed and
manufactured for years of trouble-free service.
Operation is very simple, but please take a few minutes to read this booklet.
It contains important safety information, and tips to ensure you receive the
best possible service from your Husky Drinks Cooler.
This appliance is intended to be used exclusively for the storage of
beverages and is not suitable for the storage of food or any
perishable drinks.

WARNING:
RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD

USERS IN EUROPE This unit must be earthed.
If the power cable is damaged, it must be replaced by a qualified engineer
to avoid shock hazard. DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE ITEM YOURSELF. Ensure
that the appliance is properly earthed. Stop using the appliance immediately
if electric shock is felt when touching the cooler.

DISPOSAL OF OLD REFRIGERATORS

BE SURE TO MAKE ANY LOCKS UNUSABLE. IF POSSIBLE, REMOVE THE
DOOR(S) AND DISCARD SEPARATELY.
WARNING – CHEMICAL HAZARD: DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH
THE OLD APPLIANCE. CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY FOR PROPER
DISPOSAL PROCEDURES.
Before disposing of an old appliance, please make sure it is switched off and
safe. Unplug the appliance and break any locks in order to avoid children
becoming trapped.
Please note: the cooling system contains gases and refrigerants which
require specialist waste disposal. The valuable materials contained in a
refrigerator can be recycled.
Contact your local waste disposal depot for proper disposal of an old
appliance and contact your local authority or dealer if you have any questions.
Please ensure the pipework of your cooler is not damaged prior to disposal.
You can contribute to environmental awareness by insisting on an appropriate
non-polluting method of disposal.

DISPOSAL OF PACKAGING

All the packaging materials with your Husky Drinks Cooler may be disposed
of without danger to the environment.
The cardboard carton and polythene wrappers are fully recyclable – check
with your local authority for the best recycling options. The expanded
polystyrene materials included in the packaging can be placed in general
waste.

HUSKY DRINKS COOLER

SAFETY INSTRUCTION & WARNINGS

Before switching on your Husky Drinks Cooler, read the information in this
User Guide carefully. The User Guide contains important observations relating
to the assembly, operation and maintenance of the appliance.
Please keep this booklet in a safe place for future reference. If you ever sell
this unit, hand this User Guide to the new owner.
The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may
arise due to non-observation of these instructions.
WARNING: When positioning the appliance ensure the supply cord is not
trapped or damaged. Do not locate extension sockets or charging transformers/power supplies adjacent to the compressor at the back of the unit,
as they could overheat.
•	Do not use damaged appliances. If you are in any doubt, consult the
supplier.
•	Connection and installation of the unit is to be carried out in strict
compliance with the relative instructions in this User Guide.
•	For safety, the appliance must be properly earthed in accordance
with specifications.
•	Always remember to unplug the appliance before cleaning. Never
unplug your cooler by pulling on the power cable. Always grip plug
firmly and pull straight out from the socket.
•	All electrical repairs must be carried out by qualified engineers.
Inadequate repairs may be dangerous.
•	DANGER OF FERMENTATION: Keep alcoholic beverages in airtight
bottles or containers.
•	For safety, always clean up any spillages inside or outside of the
appliance.
•	Do not damage any parts of the appliance which carry refrigerant by
piercing, perforating, crushing, twisting or scraping. If the refrigerant
comes into contact with the eyes, it may cause serious eye injury.
•	Do not obstruct or cover the ventilation aperture.
•	Do not allow children to play with your Husky Drinks Cooler, or to sit
on it or hang onto the door.
	•	This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

WARNING: THE METAL RAILS ON
THE BOTTOM UNDERNEATH OF THIS
DRINKS COOLER MAY HAVE SHARP
EDGES, SO ALWAYS UNPACK AND
HANDLE WITH CARE.
DO NOT DRAG THE UNIT: PLACE
CAREFULLY IN POSITION TO AVOID
THE SCRATCHING OF SURFACES.
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SPECIFICATIONS

•	This appliance is a cellar compartment for the storage of nonperishable beverages. It is not suitable for the storage of fresh food
or perishable drinks.
•	It is intended strictly for domestic indoor use.
• The refrigerating circuit is leak-proof.

HUSKY DRINKS COOLER

To operate

1. Clean the inner compartment.
2. Plug in your Husky Drinks Cooler.
3.	To turn the unit off, disconnect the plug from the mains supply.
NOTE: If the unit is unplugged or power lost, you must wait 3 to 5 minutes
before restarting. If you attempt to restart the unit before this delay, the
unit will not start.

WARNING

If the thermostat is set to too cold a setting, beverages may become frozen.
In extreme circumstances, glass bottles may even break. Always exercise
caution when setting the temperature.
•	Do not place heavy items (more than 20kg/44lbs) on top of the cooler.
•	Do not place any items on top of the cooler which may fall off when
the door is opened.
•	After the appliance has been unplugged, leave for three minutes
before plugging it in again.

HOW TO MINIMISE THE ENERGY CONSUMPTION OF YOUR
HUSKY DRINKS COOLER

•	Energy consumption will be lower if the unit stands in a well
ventilated space and in particular if vent at the back of the unit is
clear of obstruction.
•	Do not place the appliance in direct sunlight or near a heat source
such as ovens, radiators, heaters, etc as this will increase energy
consumption.
• Keep the door closed as much as possible.
•	Setting the thermostat cooler (towards 5 on the dial) means higher
energy consumption, so set only as cool as you really require.
•	Do not overfill the cabinet - overfilling means that the cool air cannot
circulate freely inside the cabinet which may slow the process of
cooling and make the cabinet less efficient.
•	Defrost the appliance if frost can be seen building up inside - frost
will increase energy consumption and make the cooling process
slower.
•	Turn the appliance off completely if it is not required for a period of
days or longer to avoid wasting energy (see also section ‘When not
in use’).

BASIC OPERATION

Your Husky Drinks Cooler must stand on an even, flat surface for quieter
operation.
If the appliance is to be placed on carpet, support it with a wooden board
underneath. Be aware that placing the appliance on carpet may mean that
heat from the compressor may cause the carpet to fade.

Thermostat settings

The settings 1 (MIN) – 5 (MAX) regulate the interior
temperature.
	Setting 1 (or MIN) = lowest setting (warmest
internal temperature)
	Setting 5 (or MAX) = highest setting (coldest
internal temperature)

When not in use

If the unit is not being used for long periods:
• Unplug your Husky Drinks Cooler.
•	Clean and dry the inside of the appliance. Leave the door slightly
open to allow it to dry completely.
•	A cooler which is unused without being cleaned may start to smell
musty or develop mildew.

DEFROSTING

•	The surface of the evaporator ices up when the drinks cooler is working.
This is an entirely normal part of operation. If the frost layer is more
than 3mm/ 1⁄8” thick, the cooler must be defrosted and cleaned to
avoid unnecessary energy consumption and inefficient operation.
1. Remove all items inside and unplug the unit.
2.	After defrosting, clean the unit (see instructions below) and allow it
to dry.

Cleaning

1. Unplug your Husky Drinks Cooler.
2.	Wash the interior with warm water and neutral detergent.
3. Dry all surfaces thoroughly.
Note: Do not use abrasive cleaners!
	To ensure efficient operation the back and bottom of the cooler should
be cleaned thoroughly. Use mild soapy water to clean the door seal.

Moving your Husky Drinks Cooler

• Unplug the appliance
• Remove all items inside
		 Note: Never hold the appliance by the door.

Power Failure

•	If a power cut occurs, do not open the door more often than
necessary in order to conserve cold air.

13

14

HUSKY DRINKS COOLER

TROUBLESHOOTING

Before returning your Husky Drinks Cooler to the store, check the following
points; you may be able to solve any problem yourself.

Problem

Solution

Not cooling

• C heck power cable is connected and fuse is intact.
• Wrong temperature selected.
Adjust setting on the thermostat (see page 5)
• Cooler is overfilled.
• Appliance exposed to direct sunlight or a heat source.
• Door is opened too often.

Unusual noises or
noisy operation

•A
 ppliance is not on a level, firm surface or may be touching
other items.
• Note: It is normal to hear refrigerant flowing as the
compressor stops and starts.

Outer surfaces are wet

•W
 ater source or leak too near the appliance – dry surfaces
thoroughly and move the appliance.

Inner surfaces are wet

• Door opened too often or kept open too often.

HUSKY DRINKS COOLER
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Warranty
This Husky appliance is guaranteed to be free from defects in parts and manufacture for 12
months from date of purchase, provided that the unit is used under the normal operating
conditions shown within the manual. Your attention is drawn to the following:
•	Husky Retail Ltd. will not accept any liability for damage or injury caused by improper use.
•	Husky Retail Ltd. will not be liable for any damage caused by moving the appliance;
improper power supply; defective wiring or fuses; accident, alteration, abuse or misuse of
the appliance; abnormal operating conditions; commercial or industrial use; fire; water
damage; or customer misuse.
•	This warranty is void if service on the unit is performed by any person other than an
approved technician, or if the appliance is used for commercial purposes.
This warranty is available only to the original purchaser and is not transferable. Your normal
consumer rights are not affected.
If service is required, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR UNIT YOURSELF. Please return unit to store.
Proof of purchase will be required for any warranty claims. You must retain your original receipt.
If service under warranty is required, you will be required to produce this. Please also retain the
original packaging should the unit need to be returned.
Please note: As part of our policy of continuous product improvement, Husky Retail Ltd. reserves
the right to amend specifications without notice.

For service:
www.domest.nl
Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl
www.domest.nl
Importer:
DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b, NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl
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