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VITRINES MET WARMTEKLIMAAT EN DROGE WARMTE

Aanwijzingen voor dit gebruikershandboek

Gebruikershandboek en inbouwhandleiding

Dit gebruikershandboek is geldig voor alle inbouwmeubels van het type vitrines met warmteklimaat en droge warmte onafhan-
kelijk van de verschillende mogelijke uitvoeringen betreffende staande vitrine en Gastronorm afmetingen (modelafhankelijk). 
Inbouwmeubels moeten bekleed worden met inachtneming van de technische eisen voor de ingebruikneming. De in dit gebrui-
kershandboek afgebeelde mogelijkheden laten het grootste deel van de uitvoeringen zien, in verband met speciale ontwerpen 
zijn er nog veel andere uitvoeringen van de vitrines met warmteklimaat en droge warmte mogelijk.

Copyright © November 2018, AKE Ausseer Kälte  en Edelstahltechnik GmbH Alle rechten voorbehouden.
Bij deze documentatie gaat het om de originele documentatie.
Geen onderdeel van deze publicatie mag op geen enkele manier gereproduceerd, opgeslagen of in willekeurig welke vorm of 
met willekeurig welke middelen verstuurd en gepubliceerd worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
firma AKE.
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1. ALGEMEEN EN VEILIGHEID
1.1. INLEIDING
Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een van onze meubels. De vitrines met warmteklimaat en droge warmte omvatten de 
hoogste technische eisen met een praktisch bedieningscomfort. Met uw meubel hebt u een product, dat op de nieuwste stand 
der techniek is met betrekking tot de bedrijfsveiligheid voor het ingebruiknemingpersoneel, de bediener en de gebruiker. Bij 
een ondeskundig of niet met de bestemming overeenkomend gebruik kunnen er gevaarlijke situaties met het meubel onts-
taan. Wij wijzen op de gevaren in hoofdstuk 1 Algemeen en veiligheid en met veiligheidsinstructies in het hele document. De 
veiligheidsinstructies en aanwijzingen in dit document moeten nageleefd worden! Alle personen, die het meubel monteren, in 
gebruik nemen en bedienen, moeten dit document ter beschikking, gelezen en begrepen hebben. Ons meubel verlangt een 
deskundige montage, ingebruikneming, bediening en verzorging. Het niet naleven van de eerder genoemde punten kan leiden 
tot uitsluiting van aansprakelijkheid voor de garantie, waarborg en producten, maar ook tot schaden en veiligheidstekortko-
mingen. Houd dit document altijd compleet en in een perfect leesbare toestand. Indien nodig vraagt u er direct een aan bij uw 
leverancier of exploitant of download hem van de website van de fabrikant www.ideal-ake.at.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische gebreken van dit document, evenzo wordt er geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die direct of indirect terug te voeren is op de levering, prestatie of gebruik van 
dit document.

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en de constructie als onderdeel van een voortdurende  
productver  betering op elk moment te veranderen.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

1.2. FLEXIBILITEIT

Klantenkant open Klantenkant gesloten Klantenkant uitnamekleppen Klantenkant Easy Change systeem

Uitvoeringsvarianten aan de klantenkant

De glazen opzet bij warmhoudvitrines De glazen opzet bij warmhoudvitrines met Easy Change

Het design

Pro Tafelmodel Stand alone
Slide in met onderstelDrop-in

 Inbouw- en montage-instructies

Uitvoeringsmogelijkheden
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1.3. TOEPASSINGSGEBIED
Dit gebruikershandboek geldt voor modellen met droge warmte:

Modelnaam:
Warmhoudtoren aa 58 yy xx
Afkortingen:
aa: WT (warmhoudtoren)
yy: leeg of KL (kleppen)
xx: RG (achterwand gesloten)

Modelnaam:
W aaa bbb dd yy ff eee gggggggg xx
Afkortingen:
aaa: leeg of AE (tafelmodel warmhoudvitrine) of G (gesloten) of GE (gesloten hoekig) of GS (10° gesloten schuin) of GR (gesloten 
rond) of KOR (aan klantenkant open rond) of KOE (aan klantenkant open hoekig) of KOS (aan klantenkant open 10° schuin)
bbb: Nummers tussen 41 en 146 (meubelbreedte) dd: Nummers tussen 45 en 70 (meubelhoogte) yy: leeg of EC (Easy Change)
ff: leeg of KL (kleppen)
eee: leeg of PRO (voor uitstekende inbouw aan de klantenkant) gggggggg: leeg of HOT MARIE
xx: RG (achterwand gesloten)

Modelnaam:
WB HS a bbb 45 c
Afkortingen:
a: leeg of E  (recht glas)
bbb: Nummers tussen 1/1 en 6/1
c: leeg of D (dubbel gebogen glas)

Warmhoudonderbouw Modelnaam:
Hot Storage WU-aaabbb
Afkortingen:
aaa: Nummer 78 of 112 of 146
bbb: leeg of PRO (voor uitstekende inbouw aan de klantenkant)

Dit gebruikershandboek geldt voor modellen met warmteklimaat:

Modelnaam: FOODSTATION Hot Flaps aa Afkortingen:
aa: Nummers tussen 70 en 87 (meubelhoogte)

Modelnaam: Warmhoudtoren aa 58 BASIC Plus Afkortingen:
aa: WT (warmhoudtoren)

Modelnaam: BASIC aaaa b ccc dd eee Afkortingen:
aaaa: leeg of PLUS
 
b: E (hoekig) of S (schuin)
ccc: Nummers tussen 44 en 146 (meubelbreedte) dd: Nummers tussen 45 en 70 (meubelhoogte)
eee: leeg of PRO (voor uitstekende inbouw aan de klantenkant)

Meubels met droge 
warmte

Meubels met 
warmteklimaat
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COMFORT a bb cc ddd
Afkortingen:
a: S (schuin) of E (hoekig)
bb: Nummers tussen 78 en 146 (meubelbreedte) 
cc: Nummers tussen 53 en 70 (meubelhoogte) 
ddd: leeg of PRO

Systeemonderbouwen 
Modelnaam: Systeemonderbouw 
aaa Afkortingen:
aaa: Nummers tussen 44 en 146

De opgaven van afmetingen en gewichten van de meubels zijn volgens opdracht en variëren afhankelijk van de eisen. 
Neem voor een meer nauwkeurige informatie contact op met onze klantenservice (zie hoofdstuk1.5).

Houd er rekening mee dat er voor het optillen van het meubel minstens twee personen en vanaf een grootte van 3/1 van 
de meubels minstens vier personen nodig zijn. Haal er voor de inbouw nog een persoon bij voor het plaatsen.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

1.4. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Onze „Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden” zijn van toepassing. De aanspraak op garantie en aansprakelijkheid 
voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen zijn niet mogelijk, als deze terug te voeren zijn op een of meerdere van de 
volgende redenen:

• Ondeskundig gebruik van het meubel
• Transportschade
• Het werken met het meubel met defecte veiligheidselementen of met veiligheidselementen, die niet correct 

geïnstalleerd werden en niet arbeidsgeschikt zijn
• Het niet naleven van de instructies van de bedieningshandleiding met betrekking tot de juiste installatie, inge-

bruikneming, werking, onderhoud en montage van het meubel
• Niet geautoriseerde mechanische of technische wijzigingen aan het meubel
• Onvoldoende onderhoud van de gebruiks  en slijtagedelen
• Niet geautoriseerde reparaties
• Gebruik van agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
• Natuurgeweld of overmacht

Bovendien van de aansprakelijkheid uitgesloten zijn:

• Glasbreuk, breuk van kunststof componenten, afdichtingen of verlichtingsmiddelen en warmtestralers
• Alle schade, die bewijsbaar terug te voeren is op een verkeerde afstelling van de besturing door een niet gek-

walificeerde persoon
• Schade of het verkeerd functioneren van een verkeerd in elkaar gezet meubel na het reinigen

Bij het niet in acht nemen van de aangegeven instructies kan de aanspraak op garantie vervallen!

AANWIJZINGS



Technische wijzigingen voorbehouden | Geldig vanaf maart20198    

VITRINES MET WARMTEKLIMAAT EN DROGE WARMTE

Houd het serienummer van uw meubel bij de hand, als u contact opneemt met onze support. Dit vindt u op het typeplaatje 
of op het plaatje „AKE geprüft“ (zie hoofdstuk 1.7)

Schakel het meubel uit, als er een verkeerde functie optreedt en neem direct contact op met uw leverancier.

Dit symbool met het kenmerk Aanwijzing wijst op ondersteunende informatie voor de installatie, werking resp.  
het onderhoud en de reparatie. Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot materiële schade.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

1.5. SUPPORT

1.6. GEBRUIKTE SYMBOLEN EN SIGNAALWOORDEN

Neem bij technische vragen contact op met uw leverancier of de fabrikant.
AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66
8984 Bad Mitterndorf
Österreich
T: +43 3624 21100 - 0
F: +43 3624 21100 - 33
E: office@ake.at

Direct dreigend gevaar voor het leven van personen
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord GEVAAR wijst op direct dreigend gevaar voor het leven en de gezond-
heid van personen! Het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Gevaar voor persoonlijk letsel (ernstige verwondingen) en evt. bijkomende materiële schade
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord WAARSCHUWING wijst op een gevaarlijke situatie, die gevolg kan heb-
ben voor de gezondheid van personen! Het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige 
verwondingen.

GEVAAR

WAARSCHUWING

Gevaar voor persoonlijk letsel (lichte verwondingen) en evt. bijkomende materiële schade
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord VOORZICHTIG wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.  Het niet in acht 
nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot geringe of lichte verwondingen.

VOORZICHTIG



Technische wijzigingen voorbehouden | Geldig vanaf maart2019 9    

1.7. MARKERING

1.8. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het meubel is duidelijk gemarkeerd door de inhoud van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich modelafhankelijk op de 
buitenmantel van de bodembak aan de bedieningskant (zie hoofdstuk 2.1 punt 4) of in de onderbouw op de behuizing van de 
technische box (zie hoofdstuk 2.1 punt 11) of op de afdekking van de besturing om de onderbouw.

Voor meubels met een drinkwateraansluiting is de maximale aansluitdruk 4 bar. Deze moet door de exploitant  
beveiligd en gecontroleerd worden.

AANWIJZINGS

• Met waarschuwingen uitgeruste afdekkingen mogen alleen geopend worden door deskundigen!
• Het meubel mag niet gereinigd worden met een waterstraal.
• Warmtestraling (warmtestraler inclusief behuizing) en de primaire warmte (verwarmingsplaat) hebben hoge 

temperaturen en mogen niet aangeraakt worden.
• Beschermkappen en voorzieningen mogen niet verwijderd worden, omdat er anders gevaar voor verwondingen is!
• De besturing mag alleen geopend worden door een vakman.
• Luchtstromingen in het bereik van het meubel door een ondeskundig geïnstalleerde ventilatie (bijv. klimaatre-

gelingen) of tocht moeten vermeden worden om een correcte werking van de meubels te garanderen.
• De omgevingstemperatuur mag niet continu hoger zijn dan +25 °C en de relatieve omgevingsvochtigheid niet 

hoger dan 60 %.
• Het meubel is niet geschikt voor gebruik bij de ingang en buiten.
• Het meubel moet beschermd worden tegen direct zonlicht.
• De voor de presentatie bestemde producten moeten voorverwarmd en er met een kerntemperatuur van minstens
• +85 °C of warmer ingezet worden.
• Scherpe voorwerpen mogen niet los in het meubel bewaard worden, omdat er anders gevaar voor verwondingen is.
• Alle glasopbouwelementen moeten met de nodige zorgvuldigheid behandeld worden om verwondingen door 

glasbreuk te voorkomen.
• Onderdelen en bedrijfsmiddelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen (zie hoofdstuk 

1.4 Garantie en aansprakelijkheid).
• Berg geen brandbare of explosieve producten op in het meubel of in de buurt ervan.
• Het meubel moet bij de montage resp. bij de inbouw voldoende bekleed worden, zodat er geen contact mogelijk 

is met onder spanning staande onderdelen.
• De inbouwomgeving moet stabiel uitgevoerd zijn om bestand te zijn tegen de dagelijkse belastingen.
• Zwenk- en vastzetwielen moeten gecontroleerd en op een stabiele stand gefixeerd zijn.
• Alle bekledingen die bij de inbouw gemonteerd worden, mogen niet zonder gereedschap verwijderd kunnen 

worden.
• Na het reinigen moet het meubel onderzocht worden op losse verbindingen, afknelpunten en beschadigingen. 

Vastgestelde gebreken moeten direct opgelost worden! Gebruik het meubel niet voor bedrijfsvreemde doeleinden!
• Het meubel moet ver van warmtebronnen in een stofarme en goed geventileerde omgeving geïnstalleerd worden.

In het algemeen gelden in de omgang met het meubel de volgende veiligheidsvoorschriften en verplichtingen:
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1.9. GEBRUIK VOLGENS DE BESTEMMING

Technische wijzigingen aan het meubel mogen alleen uitgevoerd worden door deskundigen! Dit geldt in het bijzonder 
voor werk aan de elektrische installatie en de mechanica.
Elke wijziging moet door uw leverancier geautoriseerd worden! Bovendien worden de aanspraken op aansprakelijkheid 

Alle specificaties van de fabrikant moeten dwingend aangehouden worden. Deze specificaties zijn onder andere de 
omgevingstemperatuur, de gesteldheid van de inbouwomgeving en de te gebruiken aansluitingen.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

De meubels zijn speciaal bestemd voor de inbouw in levensmiddelen  en afgiftebuffetten. Ze zijn geschikt voor het warm houden 
en voor de presentatie van levensmiddelenproducten bij regelbare temperaturen (zie de catalogus en de website). De meubels 
zijn modelafhankelijk te gebruiken als zelfbedieningsmeubels (zie hoofdstuk1.3).
De meubels dienen alleen voor het warm houden van onverpakte levensmiddelen, maar niet voor opwarmen of koken. Meubels 
met warmteklimaat bereiken de bevochtiging optimaal bij onverpakte levensmiddelen. Bij meubels met droge warmte moet 
er bij verpakte levensmiddelen op gelet worden, dat de verpakking afgestemd is op de warmtecomponenten. De verpakking 
moet geschikt zijn voor de temperaturen in het meubel. Bij de bevoorrading van het meubel moet de minimum afstand van 40 
mm van de warmtecomponenten aangehouden worden. Met de meubels moet in een complete toestand gewerkt worden. Alle 
aanwezige deksels en deuren (modelafhankelijk) moeten tijdens het bedrijf gemonteerd en gesloten zijn. De deksels en deuren 
(modelafhankelijk) mogen alleen kort geopend worden voor het bevoorraden en uithalen van producten. De genoemde meu-
bels zijn geconstrueerd voor de klimaatklasse 3 volgens DIN EN ISO 23953. Om energie te sparen raden wij aan de meubels uit 
te schakelen, als ze niet gebruikt worden buiten de bedrijfstijden. Wacht tot de gewenste temperatuur bereikt is, voordat u de 
meubels bevoorraadt.

Bij het gebruik volgens de bestemming behoren ook het in acht nemen van de inbouw  en bedieningshandleiding en het naleven 
van de inspectie  en onderhoudsvoorwaarden. Voor elk ander gebruik is de schriftelijke toestemming van de fabrikant nodig. 
Bij een niet met de bestemming overeenkomend gebruik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor personen en een be-
schadiging van het systeem. De bediening gebeurt via een bedieningselement, dat alleen bediend mag worden na het lezen en 
begrijpen van de documentatie. Bovendien worden voor geval van het niet naleven van het beoogde gebruik de aanspraken op 
aansprakelijkheid en garantie uitgesloten. Er mag alleen met het meubel gewerkt worden onder de in het gebruikershandboek 
voorgeschreven inzetvoorwaarden.

Deze documentatie is bestemd voor het bedieningspersoneel op het gebied van de gastronomie (bijv.: hotelketens, restau-
rants, catering) en voor het montagepersoneel. Het meubel mag alleen bediend worden door geschoold personeel, dat door 
de exploitant bepaald moet worden. Controleer of het personeel voor de bediening voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De bedieners mogen geen visuele beperkingen hebben, want ze moeten de veiligheidsinstructies op het 
meubel en de instructies in de documentatie zonder problemen kunnen lezen.

• Het lezen en begrijpen van deze documentatie is een voorwaarde en de actueel geldige voorschriften met 
betrekking tot de arbeidsveiligheid en de ongevallenpreventie moeten nageleefd worden.

• Alleen geïnstrueerd personeel mag het meubel bedienen en reinigen. Alleen door de exploitant geautor-
iseerd, vakkundig personeel mag onderhouds  en reparatiewerkzaamheden uitvoeren.

• Neem absoluut de bij u ter plaatse geldige zakelijke en veiligheidstechnische bepalingen in acht.

Voor het krijgen van de kennis, die noodzakelijk is voor het bedienen van het meubel, moeten de volgende maatregelen geno-
men worden door de exploitant:

1.10. DOELGROEP EN VOORAFGAANDE KENNIS

• De buiten  en onderkant van het meubel mogen niet gereinigd worden met een waterslang of een borstel. Stro-
mend water moet in dit gebied in ieder geval voorkomen worden.

• Zet geen voorwerpen op het glazen oppervlak (dekplaat) van het meubel.
• Met meubels met warmteklimaat en een vaste wateraansluiting (aansluiting aan de waterleiding) moet gewerkt 

worden in het bereik van 200 kPa tot 500 kPa (2 bar tot 5 bar).
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• Productopleiding
• Regelmatige veiligheidsinstructies 

Dit meubel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het 
meubel geïnstrueerd werden en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het meubel spelen.  
De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden. Behalve het bedieningsperso-
neel wordt het meubel ook gebruikt door gastronomieklanten voor het zelf uithalen van gerechten.  
Deze personen hebben geen speciale voorafgaande kennis nodig.

1.11. REDELIJKERWIJS VOORSPELBARE VERKEERDE TOEPASSING 
De meubels mogen niet als volgt gebruikt worden:

• Er mogen geen levensmiddelen opgewarmd of gekookt worden. Het meubel mag uitsluitend gevuld worden 
met levensmiddelen, die de voorgeschreven kerntemperatuur (van +80 °C) hebben.

• Een bedrijf buiten het aangegeven temperatuurbereik is niet bedrijfszeker mogelijk, zie hoofdstuk 1.8.
• Er mogen geen openingen dicht gemaakt of afgedekt worden, levensmiddelen de wanden van het meubel 

aanraken of deuren (bedieningskant) blokkeren.
• Met het meubel mag niet buiten het gebouw gewerkt worden. Bescherm het meubel tegen direct zonlicht.
• Meubels voor levensmiddelen, zoals zeevruchten, vis en mosselen of dergelijke moeten met een meer hoog-

waardige roestvrij stalen kwaliteit (V4A of AISI 316) uitgevoerd of met geschikte GN-schalen uitgerust worden.
Glazen deksels en plateaus mogen niet gebruikt worden als opstaphulp of aflegvak.

1.12. RESTGEVAREN
Ook bij een maximale zorgvuldigheid bij de constructie en bouw van de meubels en bij de inachtneming van alle veiligheidsre-
levante feiten kunnen er nog gevaren bestaan, die geëvalueerd werden met een risicobeoordeling. In dit hoofdstuk worden alle 
restrisico’s en veiligheidsinstructies uit de risicobeoordeling genoemd.

Gevaar voor bekneld raken bij het plaatsen van de meubels in de buffetopening/-uitsparing
Let bij het plaatsen van de meubels op het gevaar voor bekneld raken, ook van derden.
Een met de hand optillen van de meubels moet door min. vier personen uitgevoerd worden. Deze personen moeten sterk 
genoeg zijn om de meubels te kunnen dragen.
Haal er eventueel nog een persoon bij voor het plaatsen.
Draag bij de montage en bij het laden en lossen beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

Gevaar voor bekneld raken en gevaar door vallende voorwerpen bij het hanteren/afstellen/positioneren met zware af-
zonderlijke componenten
Let bij het hanteren van zware voorwerpen op mogelijk gevaar voor bekneld raken, ook van derden. Gebruik
indien mogelijk beide handen, als u zware voorwerpen hanteert. Haal er eventueel nog een persoon bij om te helpen. 
Bij het hanteren/afstellen/positioneren van zware afzonderlijke componenten moeten beschermende handschoenen en 
veiligheidsschoenen gedragen worden.

Struikelgevaar in het hele meubelgebied
Let op mogelijke struikelgevaren door op de grond gelegde kabels/leidingen.
Leidingen en kabels moeten door de exploitant veilig gelegd worden, zodat er geen gevaar voor struikelen is.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG
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Stootgevaar aan de meubels bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten
Let op mogelijke stootgevaren aan het meubel.

Gevaar voor bekneld raken bij het bewegen van de schuifdeuren/vleugeldeuren
Gebruik voor het openen en sluiten van de schuifdeuren de daarvoor bestemde handgrepen. Grijp bij het sluiten van 
de schuifdeuren niet tussen de zijdelen van de schuifdeur en van het meubel. Grijp niet in de geleiderails. Let er bij het 
openen en sluiten van de schuifdeuren op, dit langzaam te doen. Het te fel openen en sluiten kan leiden tot handletsel.

Kantelgevaar op een oneffen of instabiele ondergrond.
De onderbouw waar het meubel wordt ingebouwd, moet voldoende stabiliteit hebben om deze blijvend te dragen.

Gevaar voor bekneld raken in het bereik van het deksel
Bij het optillen van het deksel van het meubel is er gevaar voor bekneld raken tussen het deksel en de glazen wanden. 
Haal er indien nodig een tweede persoon bij om te helpen. Dat geldt vooral bij grotere uitvoeringen van het meubel.

Gevaar voor bekneld raken en vallende onderdelen bij het verplaatsen van het meubel
De zwenk- en vastzetwielen moeten gefixeerd zijn om een stabiele stand blijvend te garanderen.  
Dat geldt vooral bij grotere uitvoeringen van het meubel.

Bij het optillen van het deksel van het meubel kan er gevaar ontstaan door een niet ergonomische lichaamshouding.
Haal er indien nodig een tweede persoon bij om te helpen. Dat geldt vooral bij grotere uitvoeringen van het meubel.

Diverse gevaren bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten.
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten beschermende handschoenen.  
Verwijder beschadigde onderdelen/componenten op correcte wijze en milieuvriendelijk.

Verbrandingsgevaar binnen in de vitrine.
Raak geen hete oppervlakken of producten met blote handen aan. Gebruik geschikte hulpmiddelen zoals tangen voor 
het uithalen van de producten. Laat de vitrine voor reinigings  en instandhoudingswerkzaamheden compleet afkoelen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten.
De reinigings , montage , ingebruikneming , demontage  en reparatiewerkzaamheden van elektrische componenten mag 
alleen uitgevoerd worden door geschoold vakpersoneel als de stroom van het meubel is uitgeschakeld. Trek hiervoor 
de stekker uit het meubel of scheid het compleet van het netwerk.

GEVAAR

Gevaar voor uitglijden bij gemorst water.
Gebruik het meegeleverde bijvulapparaat en verwijder eventueel gemorst water.

VOORZICHTIG
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Brandgevaar
Plaats geen brandbare voorwerpen of verpakkingsmaterialen in de invloedssfeer van de warmtestraler. Neem de locale 
voorschriften voor brandpreventie in acht. Laat de vitrine voor reinigings  en instandhoudingswerkzaamheden  
compleet afkoelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor bekneld raken in de buurt van het frontglas.
Bij het openen (naar voren wegklappen) resp. optillen van het frontglas van het meubel bestaat gevaar voor bekneld raken 
tussen het deksel en de glazen wanden. Haal er indien nodig een tweede persoon bij om te helpen. Dat geldt vooral bij 
grotere uitvoeringen van het meubel. Laat de vitrine voor reinigings  en instandhoudingswerkzaamheden compleet afkoelen.

Verbrandingsgevaar aan de stoominlaat (uitsluitend bij meubels met warmteklimaat).
Sluit de stoominlaat aan de bedieningskant voordat u het meubel met producten bevoorraadt of deze er uithaalt.  
Laat de vitrine voor reinigings  en instandhoudingswerkzaamheden compleet afkoelen.

Verbrandingsgevaar aan de opvangbak of het waterbad.
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u met reinigingswerkzaamheden begint.

Gevaar voor bekneld raken in de buurt van de bodemplaat (uitsluitend bij meubels met warmteklimaat).
Controleer de gasdrukdemper van de bodemplaat regelmatig op goed functioneren en vervang deze volgens de opgaven 
van de fabrikant.

Verbrandingsgevaar aan de stoomgenerator (uitsluitend bij meubels met warmteklimaat).
Let er bij het inschuiven en uithalen van de vleugeldeuren uit de inschuifkoeling op, dat u de stoomgenerator niet aanraakt. 
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u met reinigingswerkzaamheden beginnen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

1.13. PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING
Bij montage , demontage  en instandhoudingactiviteiten moet de volgende beschermende uitrusting 

gedragen worden: draag bij de montagewerkzaamheden en bij het laden en lossen  
veiligheidsschoenen.

Draag bij montagewerkzaamheden en bij het laden en lossen beschermende handschoenen.

Draag bij het reinigen van het meubel de geschikte beschermende uitrusting, die door de fabrikant voorgeschreven wordt 
voor het gebruikte reinigingsmiddel. Bij alle reinigingswerkzaamheden binnen in het meubel moeten beschermende 
handschoenen gedragen worden.

AANWIJZINGS
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Gevaar door vallende voorwerpen bij het transport en de montage van het meubel
Gebruik voldoende lange vastsjor  resp. spanmiddelen. Let bij het beveiligen van de lading op de toegestane voertuig-
voorschriften. De plaatselijke wegverkeerverordeningen moeten nageleefd worden. Het meubel mag alleen staande 
getransporteerd worden.

Gevaar door vallende voorwerpen bij het transport en de montage van het meubel 
er bij het opheffen op, dat er zich geen derden in de gevarenzone bevinden. Hef lasten altijd op het zwaartepunt op.
Draag bij montageactiviteiten beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

Gevaar door vallende voorwerpen bij het optillen en bij het uitpakken van de meubels
Let bij het verwijderen van het houten beschot op mogelijke gevaren door wegklappende stukken hout. Haal er eventueel 
nog een persoon bij om te helpen. Het meubel moet met geschikte hijsmiddelen bijv. een vorkheftruck opgehesen worden. 
Een met de hand optillen van het meubel moet door min. vier personen uitgevoerd worden. Deze personen moeten sterk 
genoeg zijn. Draag bij de montage en bij het laden en lossen beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

Diverse gevaren bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten.
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten beschermende handschoenen. Verwijder  
beschadigde onderdelen/componenten op correcte wijze en milieuvriendelijk.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

1.14. TRANSPORT EN VERPAKKING
De uitvoering van de verpakking is afhankelijk van de offerte en is individueel volgens afspraak uitgevoerd. Standaard worden 
de meubels getransporteerd in een houten beschot. Dit beschot beschermt de meubels tegen grove beschadigingen. De com-
ponenten van glas worden bovendien ingepakt in verpakkingsmateriaal. Beweegbare delen en glazen plateaus krijgen een extra 
bescherming met verpakkingsmateriaal. In dit houten beschot worden alle onderdelen transportveilig gepositioneerd en vastgeplakt.

In het geval van een retourzending moet het meubel in de originele verpakking of op een zelfde manier geschikt voor transport 
verpakt worden. Verder moet het meubel ongebruikt, onbeschadigd en compleet aangeleverd worden. De retourzending moet 
door de klant in opdracht gegeven en gedragen worden. Informatie over de deskundige verwijdering van het verpakkingsmate-
riaal vindt u in hoofdstuk 1.15.

Alle meubels mogen alleen in de gebruikspositie (horizontaal) getransporteerd en opgeslagen worden. Om schade bij 
het laden, transport en lossen begrijpelijk te maken zijn alle meubels uitgerust met een zogenaamde „ShockWatch ® 
2“. Met deze tool is het mogelijk vast te stellen op welk punt van de leveringsketen een product beschadigd werd om 
transportschade op te helderen.
Informatie over het ShockWatch ® concept staan in de QR-code (zie hoofdstuk 1.5).

AANWIJZINGS

1.15. AFVALVERWIJDERING

Houd er rekening mee, dat het bij sommige componenten van het meubel gaat om elektronische on-
derdelen, een verwijdering via een publiekrechtelijk afvalverwijderingsorgaan is daarom niet mogelijk. 
Controleer uw verplichtingen volgens de nationale WEEE bepalingen. Een verwijdering naar zijn aard 
is in ieder geval verplicht

AANWIJZINGS
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2. TECHNOLOGIE
2.1. VERKLARING VAN BEGRIPPEN VOOR COMPONENTEN

Vitrine met droge warmte

Bedieningskant

Klantenkant

De verschillende componenten van de eenheid beschreven en genoemd in dit hoofdstuk. De getoonde afbeeldingen zijn  
symbolische foto’s en corresponderen niet altijd met het actuele formaat of model van uw vitrinemodel.

NR. Naam 

1 Bovenglas

2 Bedieningsdisplay

3 Zijruit (bedieningskant, rechts)

4 Bodembak

5 Vleugeldeur, rechts
Spiegeleffect (gespiegeld met eenzijdige spiegel) en 
EasyClean: (verwijderbaar)

6 Scharnierdeur, links
Spiegeleffect (gespiegeld met eenzijdige spiegel) en 
Easy Clean: (verwijderbaar)

7 Verlichtingsdrager (incl. LED en warmtelamp)

8 Frontruit met Easy Change functie, optioneel
open of gesloten bediening

Modelafhankelijke soft-close kleppen

9 Zwartglazen plaat (incl. hotplate)

1

87

2

3

4

5

9

6
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VITRINES MET WARMTEKLIMAAT EN DROGE WARMTE

BEDIENINGSKANT

KUNDENSEITE

Vitrine met warmteklimaat

NR. Naam 

1 Bovenglas

2 Bedieningsdisplay

3 Zijruit (bedieningskant, rechts)

4 Bodembak

5 Vleugeldeur, rechts
Spiegeleffect (gespiegeld met eenzijdige spiegel) en 
Easy Clean: (verwijderbaar)

6 Snijplank (verwijderbaar)
met geïntegreerde opklapbare spiegel

7 Revisieklep (verwarmingselementen verwisselbaar, 
hoeksensor, waterbad)

8 Vleugeldeur, links
Spiegeleffect (gespiegeld met eenzijdige spiegel) en 
Easy Clean: (verwijderbaar)

9 Verlichtingsdrager en warmtelamp (zie de volgende 
pagina, sectie over warmteklimaat)

10 Frontruit met Easy Change
functie, optioneel
open of gesloten bediening

Modelafhankelijke soft-  
close kleppen

11  GN schalen (niet bij de levering inbegrepen)

1

2

9

3

4

11

10

58 67
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NR. Naam 

1 Verlichting (LED)

2 Warmtelamp

3 Waterbad incl. vlotter

Varianten van het vullen van het waterbad:
    • Easy Filling (met maatbeker)

    • Techniekbox en/of watertank  
       (CNS-stijgbuis en filter)

    • Vaste wateraansluiting met/zonder  
        vrije afvoer

4 Verwarmingselementen

5 Primaire verwarmingsplaat opklapbaar  
(incl. gasdrukdemper)

5 4 3

21

Warmteklimaat doorsnede
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17 2

34856

8 8

NR. Naam 

1 Besturingsdisplay

2 Extra afdeling voor GN-schalen (alleen bij mo-
delgrootte 4/1, GN-schalen niet bij de levering 
inbegrepen)

3 Installatievak - afdekking

4 Lade (optioneel voor vleugeldeuren BASIC)

5 Stuur- en vastzetwielen met vastzetmechanisme 
met voetbediening (optioneel)

6 Stelpoten

7 Ontvochtingsopening regelbaar

8 Positie verwarmingsplaat (HP)

9 Inhangframe GN-schalen met verdelingssteunlat
(modelafhankelijk)

10 Opnamen voor inhangframe  
(in hoogte verstelbaar)

11 Vleugeldeuren

NR. Naam

1 Steun voor GN-schalen

2 Bodemframe

3 Kantelbeveiliging

4 Inhangoog

5 Dwarsdrager

6 Inhanghulp

Warmhoudonderbouw (Hot Storage)

BEDIENINGSKANT

OPBOUW INHANGFRAME

91011 11

4

3

2

1

5

6
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2.2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Veiligheidsklasse Veiligheidsklasse I aarding EN 61140

Prestatiegegevens Volgens typeplaatje of
• Website
• Catalogus
• Aanbieding

Materialien • RVS 
             - 1.4301
 - 1.4016
 - 1.4404

Zulieferkomponenten • Primaire warmte
• Warmtestraling
• LED
• Glas 
• Elektrische leidingen en 

montagematerialen  
(kabels, kabelbinders,…)

• Besturingskast  
(kaart, display,..)

Glas Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm en 6 mm EN12150-2:2004

Levensduur

Door het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen en leverancierscomponenten kan bij een regelmatige ver-
zorging en onderhoud gerekend worden op een lange levensduur.

AANWIJZINGS

2.3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP HET MEUBEL
Op het meubel zijn veiligheidsinstructies aangebracht, deze moeten onder alle omstandigheden opgevolgd worden. Ontstaan 
er gedurende de levensduur van het meubel verblekingen of beschadigingen van de veiligheidsmarkering, dan moeten deze 
onmiddellijk vervangen worden door nieuwe borden. De leesbaarheid en de volledigheid moeten met regelmatige tussentijden 
gecontroleerd worden.

Piktogramme Beschreibungen 

Waarschuwing voor elektrische gevaarlijke 
situatiesfährdung

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Veiligheidsklasse I aarding

WARNING
Hot surfaces inside
● Be careful when handling       
   products
● Keep combustible products  
   away from heating elements
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2.3.1. ELEKTRISCHE AANWIJZINGEN

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten beschermende handschoenen.  
Verwijder beschadigde onderdelen/componenten op correcte wijze en milieuvriendelijk.

GEVAAR

Anschluss des Geräts
Geräte für Nennspannung 230 V 50 Hz (einphasig) werden standardmäßig mit Netzstecker ausgeliefert. Geräte für 400 V 50 Hz 
(dreiphasig) müssen von geschultem Fachpersonal an das Stromnetzt angeschlossen werden.
Folgende Bedingungen müssen für einen ordnungsgemäßen Anschluss erfüllt werden:

• Es muss eine dauerhafte Stromverfügbarkeit von 16 A pro Phase gewährleistet werden.
• Mängel der Spannungsversorgung sind vor dem Anschließen des Geräts zu beseitigen.

Der Gerätehersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss hervorgerufen werden.
Absicherungen:
Geräte mit 230 V 50 Hz (einphasig): 1 x 16 A
Geräte mit 400 V 50 Hz (dreiphasig): 3 x 16 A

Meubels met 400 V moeten absoluut bouwkundig voorzien worden van een driepolige hoofdschakelaar!
Niet bij de levering inbegrepen.

AANWIJZINGS

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
De netspanning en netfrequentie moeten overeenstemmen met de op het typeplaatje aangegeven waarden. De aansluiting 
aan een andere spanning, stroomsoort of frequentie is niet toegestaan. De desbetreffende plaatselijke veiligheidsvoor-
schriften moeten in acht genomen worden. Bij beschadiging van de netaansluiting moet deze verwijderd en vervangen 
worden door een geautoriseerde vakkundige.

GEVAAR

Om schade bij het laden, transport en lossen duidelijk te maken zijn alle meubels uitgerust met een zogenaamde „Shock-
Watch ® 2“. Met deze tool is het mogelijk vast te stellen op welk punt van de leveringsketen een product beschadigd werd 
om transportschade op te helderen. Informatie over het ShockWatch ® concept staan in de QR-code (zie hoofdstuk 1.5).

AANWIJZINGS

2.4. MONTAGE EN INBOUWHANDLEIDING
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie over de montage en het gebruik van het meubel.

2.4.1. EERSTE STAPPEN
Overname
Controleer het meubel op transportschade en noteer vastgestelde schade op de overdrachtpapieren van de expediteur en op 
uw formulier en laat de schade aan u bevestigen.
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Bij een niet tijdige melding van een transportschade vervalt uw aanspraak op schadevergoeding (volgens de AVV).

Een correcte installatie en storingsvrije werking is voorwaarde voor de ingebruikneming van het meubel. De installatie 
moet overeenstemmen met de plaatselijke elektriciteits-, veiligheids- en hygiënevoorschriften.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

Indien de schade pas na het uitpakken zichtbaar wordt, bent u verplicht deze onmiddellijk schriftelijk mede te delen. Een vooraf-
gaande telefonische mededeling aan uw leverancier is aan te raden.
Voor het verwijderen van de transportverpakking hebt u het volgende nodig:

• Minstens twee personen
• Gereedschap::
  - Accuschroevendraaier of kruiskopschroevendraaier voor schroeven van 3,9 x 45 mm
  - Snijwerktuig (schaar of mes)

Opstellen
Alle eisen volgens hoofdstuk 1.8 aan de plaats van opstelling moeten opgevolgd worden om een efficiënte en veilige werking 
te garanderen.

Voorbereiden
Voor de inbouw van het meubel hebt u het volgende nodig:

• Minstens twee personen
• Gereedschap::

 - Verstelbare moersleutel of pijpentang (voor vrijstaande meubels)
 - Waterpas

De monteur is verantwoordelijk voor het veilig staan resp. de stabiliteit van het meubel. Gebruik de meegeleverde steun- en  
bevestigingsmiddelen (zie het bijgevoegde blad hoofdstuk 4.1 QR-code). Met de steun- en bevestigingsmiddelen is een montage 
op de grond of aan de wand mogelijk (modelafhankelijk). Schroef de steun- en bevestigingsmiddelen vast met de desbetreffende 
montagematerialen afhankelijk van de soort grond/wandgesteldheid.

Let bij het gebruik van het steun- en bevestigingsmiddel, dat de grond- en wandgesteldheid voldoende is voor het meu-
bel. Controleer het meubel na montage op het goed vastzit (controleer de schroefverbinding)! Stand-alone meubels en 
meubels met een onderstel moeten gefixeerd worden om een veilige werking te kunnen garanderen!

Het is noodzakelijk dat het meubel horizontaal neergezet is.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

Verzeker u ervan dat meubelbekledingen en buffetten volgens de technische opgaven voorbereid zijn. De grootte van de inbou-
wopening vindt u al naargelang het model in de actuele productcatalogus onder „Technische gegevens“ bij het desbetreffende 
meubel of in de constructietekening. Houd er rekening mee dat de afmeting van de bodembak (zie hoofdstuk 2.1) door de warmte 
in het meubel kan uitzetten. De bodembak mag niet tegen de inbouwopening of bekleding liggen! Bescherm de oppervlakken 
van het meubel en de onderbouw tijdens de inbouw tegen eventuele schade.
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De vereiste ruimte voor het display bedraagt afhankelijk van het besturingstype

• ST 501 display: 87,5 x 56,5 mm (L x H) toetsbezetting zie hoofdstuk 3.3.
• ST 200 BoxDisplay: 35 x 105 mm (L x H) toetsbezetting zie hoofdstuk 3.2. 
• ST 300 BoxDisplay: 35 x 105 mm (L x H) toetsbezetting zie hoofdstuk 3.2.

AANWIJZINGS

2.4.2. AANSLUITING AFVOER

2.4.3. AANSLUITING VASTE WATERAANSLUITING

Alle werkzaamheden, installaties, leveringen en prestaties mogen alleen uitgevoerd worden door vakbedrijven en vakpersoneel. 
Elektrische installaties mogen alleen uitgevoerd worden door een vakman. U moet er zeker van zijn dat er geschikt personeel en 
gereedschap aanwezig is om schade en verwondingen te voorkomen.

Mogelijkheid van het scheiden van het elektriciteitsnet
Wenn eine Steckerverbindung zum Netzanschluss verwendet wird, muss die Steckdose leicht zugänglich sein, um das Gerät 
bei Bedarf (Reinigung, Wartungsarbeiten) vom Stromnetz zu trennen. Wenn eine Direktverkabelung verwendet wird, muss eine 
Möglichkeit geschaffen werden, um das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz zu trennen.

Let er op, dat de afsluitkraan van de aftapslang tijdens het bedrijf gesloten is, als er ter plaatse geen afvoer aanwezig is (modelaf-
hankelijk). Bij gebruik van een plaatselijke afvoer kan de aftapslang direct hiermee verbonden worden. De afvoer moet uitgerust 
zijn met een sifon. Het binnendringen van koude lucht en geur in de vitrine wordt daardoor verhinderd.

Aan de vaste wateraansluiting mag uitsluitend een drinkwaterleiding aangesloten worden. Gebruik de meegeleverde afdichting 
en de zeef bij de montage. Ter plaatse moet een afsluitkraan gemonteerd worden. Deze moet dagelijks na de bedrijfssluiting 
gesloten worden. Controleer de aansluiting regelmatig op dichtheid.

2.5. INSTALLATIE BESTURINGSKAST
De besturingskast is bij meubels los bijgevoegd (modelafhankelijk) en moet aan de onderbouw bevestigd worden. Elke besturing 
bestaat uit het bedieningsdisplay (bedieningsonderdeel) en de prestatie-elektronica (kaart) die in de behuizing van de besturing-
skast gemonteerd zijn. Het bedieningsdisplay is intern door een kabel verbonden met de prestatie-elektronica. Het bedieningson-
derdeel is afneembaar en kan van de besturingskast afgehaald en in het meubelfront gemonteerd worden (modelafhankelijk). 
Na de inbouw zijn de besturing en bekabeling alleen nog met gereedschap toegankelijk.
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2.6. STORINGEN EN OORZAAK

Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

Het meubel functioneert 
niet.

Stroomvoorziening onderbroken Controle of de randaarde stekker er goed in zit 
(netstekker).

Geen spanning op het stopcontact Controle of de zekeringen intact zijn

Elektronica verkeerd ingesteld of display 
donker

Neem contact op met de servicemonteur

De producten bereiken 
niet de gewenste  
temperatuur.

Te veel/te koude levensmiddelen Producten er uithalen en voorverwarmen
(zie hoofdstuk 1.8)

Omgevingstemperatuur in de ruimte te laag
(meer dan 25 °C)

Stel de klimaatregeling van de ruimte bij (zie 
hoofdstuk 1.8).

Binnen komende tocht van buiten stoort (voor-
namelijk bij open meubels).

Plaats van opstelling niet met sterke tocht, richt-
lijnen volgens hoofdstuk 1.8 moeten opgevolgd 
worden.

Temperatuurregelaar te hoog ingesteld Reduceer niveau/gewenste temperatuurwaarde 
(zie hoofdstuk 3.)

Storing primaire /warmtestraling, meubel
defect

Neem contact op met de servicemonteur.

Verlichting  
functioneertniet.

Verlichtingsmiddelen of aansluiting verlicht-
ingsmiddelen defect.

Neem contact op met de servicemonteur.

Primaire en/of warmtes-
traling wordt niet warm, 
laat zich niet regelen.

Meubel niet ingeschakeld Schakel meubel in met de stand-by toets.

Regelaar of zekering defect Neem contact op met de servicemonteur.

Warmtestraler en/of 
warmhoudbak wordt niet 
warm.

Meubel niet ingeschakeld. Schakel meubel in.

Warmtebronnen laten 
zich niet regelen.

Regelaar of zekering defect. Neem contact op met de servicemonteur.

Licht laat zich niet  
inschakelen.

Verlichtingen of leidingaansluiting defect. Neem contact op met de servicemonteur.

Gerechten zijn te heet Temperatuurregelaar is te hoog ingesteld. Stel regelaar voor warmtebronnen lager in.

Storing in de energie  
voorziening.

Schakel het meubel direct uit. Onderhoudswerk-
zaamheden door elektromonteur.

Voor productverliezen is de fabrikant niet aansprakelijk, ook niet, als het meubel nog onder garantie staat. Aangeraden 
wordt om de temperatuur van het meubel elk half jaar technisch te controlere

AANWIJZINGS
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2.7. STATUSWEERGAVEN EN FOUTMELDINGEN IN HET DISPLAY

Fout/symbool Beschrijving Oplossing

Display geeft niets aan. In het display wordt OFF niet weergegeven. 
Display zwart.

Controleer de stroomvoorziening. Als de fout 
niet met behulp van hoofdstuk 2.6 opgelost 
wordt, moet contact opgenomen worden met 
een servicemonteur.

De gerechten koelen af. De gerechten koelen af. Verzeker u ervan dat de functies „primaire warm-
te“ resp. „warmtestraling“ actief zijn (zie hoofds-
tuk 3.). Bediening van de besturing /warmte-in-
stellingen). Controleer of de verwarmingsplaat 
van de primaire warmte resp. de warmtestraling 
functioneert. Controleer of de gerechten er met 
een kerntemperatuur van 75 tot 85 °C ingezet 
werden.

Als de fout met de genoemde hulp niet opgelost 
kon worden, moet contact opgenomen worden 
met een servicemonteur.

Foutmelding op het  
display: F90

Communicatiefout tussen display en  
besturing.

Slechts één keer: het meubel met de toets AAN- 
en UIT-schakelen. Als de fout niet opgelost kon 
worden, moet contact opgenomen worden met 
een servicemonteur.

Foutmelding op het  
display: F1H/F1L

Fout aan de sensor van de warmtestraling 
resp. sensor defect.

Neem contact op met een servicemonteur.

Foutmelding op het dis-
play: F2H/F1L

Fout aan de sensor van de primaire verwar-
mingsplaat resp. sensor defect.

Neem contact op met een servicemonteur.

Foutmelding op het dis-
play: F3H/F3L

Fout aan de hoeksensor waterbad Neem contact op met een servicemonteur.

Foutmelding op het dis-
play: F10

Fout aan de vlotter of waterbad. Waterbad of 
vlotter niet op correcte wijze ingezet.

Controle vlotter en waterbad (zie hoofdstuk 
3.6.9). Als de fout niet opgelost kon worden, 
moet contact opgenomen worden met een 
servicemonteur.

Fehlermeldung am 
Display
H2O-Alarm. Anzeige  
bewegt sich und Signal-
ton ertönt.

Geen of niet voldoende water aanwezig. Controleer de watervoorziening: handmatig bij-
vullen zie hoofdstuk 3.6.9 watertank zie hoofds-
tuk 3.6.9 drinkwateraansluiting zie hoofdstuk 
3.6.9
Als de fout niet opgelost kon worden, moet 
contact opgenomen worden met een service-
monteur.

De opgevoerde tabel geldt niet voor speciale besturingen. Meer informatie over speciale besturingen kunt u vinden in de 
bijbehorende programmeerhandleiding.

AANWIJZINGS
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2.8. TEMPERATUURAANBEVELINGEN LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN

2.8.1. Programma en instelaanbeveling

2.8.2. Aanbevelingen voor het bedrijf „helemaal gesloten”

VOORSTEL VOOR TOEPASSINGEN: 
1) ZB-RUIT OPEN EN VLEUGELDEUREN GESLOTEN
2) ZB-RUIT GESLOTEN EN VLEUGELDEUREN OPEN

W
ar

m
te

st
ra

lin
g

(b
ov

en
)

P
rim

ai
re

 w
ar

m
te

(o
nd

er
)

S
to

om

Vo
or

ge
pr

og
ra

m
-

m
ee

rd
e 

op
sl

ag
pl

aa
ts

Vlees-gevogelte-vis in saus, gestoomde producten in een beetje vloeistof (vis, gevogel-
te, vlees), gevulde groente met vlees/groente, rijst, pasta’s, aardappels, groente met/
zonder saus, soufflés, stamppotten, soepen

3 2 3 P1

Schnitzels, koteletten, vlees en gevogelte hele gebraden stukken om af te snijden, rijst, 
pasta’s, aardappels, groente met/zonder saus, soufflés, stamppot, soepen

3 3 3 P2

Schnitzels, frikadellen, leverkaas, gehakt, kippenbouten, pizza, worstjes, bockworsten 
in water, hamburgers, vleesspiesen (fingerfood), fingerfood producten algemeen

3 2 2 P3

Patates frites, wedges, nuggets, loempia’s, vis in een deegmantel, fingerfood producten 
algemeen

3 2 1 P4

Gevulde warme broodzakjes, gevulde hoorntjes, quiche, worst in een deegmantel, 
fingerfood producten algemeen

2 1 1 P5

Broodjes, croissants, brood, gebak, taart 1 0 1 –

VOORSTEL VOOR TOEPASSINGEN: 
ZB-RUIT GESLOTEN EN VLEUGELDEUREN GESLOTEN
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Vlees-gevogelte-vis in saus, gestoomde producten in een beetje vloeistof (vis, gevogel-
te, vlees), gevulde groente met vlees/groente, rijst, pasta’s, aardappels, groente met/
zonder saus, soufflés, stamppotten, soepen

2 1 1 P5

Schnitzels, koteletten, vlees en gevogelte hele gebraden stukken om af te snijden, rijst, 
pasta’s, aardappels, groente met/zonder saus, soufflés, stamppot, soepen

2 1 1 P5

Schnitzels, frikadellen, leverkaas, gehakt, kippenbouten, pizza, worstjes, bockworsten 
in water, hamburgers, vleesspiesen (fingerfood), fingerfood producten algemeen

2 1 1 P5

Patates frites, wedges, nuggets, loempia’s, vis in een deegmantel, fingerfood producten 
algemeen

2 1 0 –

Gevulde warme broodzakjes, gevulde hoorntjes, quiche, worst in een deegmantel, 
fingerfood producten algemeen

1 1 1 P6

Broodjes, croissants, brood, gebak, taart 1 0 0 P7
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Aanbevelingen voor het bedrijf 
„ open aan één kant “: 
1) ZB-ruit open en vleugeldeuren
    gesloten
2) ZB-ruit gesloten en
    vleugeldeuren open

Aanbevelingen voor het bedrijf 
„helemaal gesloten“:
ZB-ruit gesloten en
vleugeldeuren gesloten

P1 3 2 3 Vlees-gevogelte-vis in saus, gestoomde 
producten in een beetje vloeistof (vis, ge-
vogelte, vlees), gevulde groente met vlees/
groente, rijst, pasta’s, aardappels, groente 
met/zonder saus, soufflés, stamppotten, 
soepen

–

P2 3 3 3 Schnitzels, koteletten, vlees en gevogelte 
hele  gebraden stukken om af te snijden, 
rijst, pasta’s, aardappels, groente met/zon-
der saus, soufflés, stamppot, soepen

–

P3 3 2 2 Schnitzels, frikadellen, leverkaas, gehakt, 
kippenbouten, pizza, worstjes, bockworsten 
in water, hamburgers, vleesspiesen (finger-
food), fingerfood producten algemeen

–

P4 3 2 1 Patates frites, wedges, nuggets, loempia’s, 
vis in een deegmantel, fingerfood produc-
ten algemeen

–

P5 2 1 1 Gevulde warme broodzakjes, gevulde 
hoorntjes, quiche, worst in een deegmantel, 
fingerfood producten algemeen

Vlees-gevogelte-vis in saus, gestoomde pro-
ducten in een beetje vloeistof (vis, gevogelte, 
vlees), gevulde groente met vlees/groente, 
rijst, pasta’s, aardappels, groente met/zon-
der saus, soufflés, stamppotten, soepen

P6 1 1 1 – Gevulde warme broodzakjes, gevulde 
hoorntjes, quiche, worst in een deegmantel, 
fingerfood producten algemeen

P7 1 0 0 – Broodjes, croissants, brood, gebak, taart

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Controleer voor de ingebruikneming de kabelverbindingen en de voedingsspanning op correctheid en contact.

GEVAAR

Het meubel wordt voor de levering gereinigd. We raden echter aan het meubel voor de ingebruikneming grondig te reinigen met 
een geschikt desinfectiemiddel (zie hoofdstuk 3.6.2) om verontreinigingen te verwijderen.

2.8.3. Overzicht voorgeprogrammeerde opslagplaatsen

3. BEDIENING – VERZORGING
3.1. 3.1. EERSTE INGEBRUIKNEMING
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3.2. BEDIENING VAN MEUBELS MET STÖRK-BESTURING

3.2.1. TOETSBEZETTING MEUBELS MET DROGE WARMTE

1

Als er niets op het display wordt weergegeven, controleer dan of het meubel aangesloten is aan de stroomvoorziening.

AANWIJZINGS

2 3 4 5 6

7
TOETS BENAMING FUNCTIE

1 BEDIENINGSDISPLAY
Weergave instellingen/wijzi-gin-
gen/waarden/fouten

2 WARMTESTRALING 
AAN/UIT warmtestraling (3 verwar-
mingsniveaus)

3 PRIMAIRE WARMTE AAN/UIT primaire warmte

4 LICHT Licht AAN/UIT

5 PROGRAMMA’S
Programma’s die opgeslagen 
kunnen worden P1 tot P7

6 AAN/UIT Weergave rood =  actief

7 ANZEIGE P1 BIS P7 Anzeige rot = aktiv

Wacht tot de gewenste temperatuur bereikt is, voordat u het meubel bevoorraadt met producten. Voor meubels met een 
energieregelaar zie hoofdstuk 3.3.

AANWIJZINGS

Bij een stroomonderbreking start het meubel in de laatste bedrijfsmodus.

AANWIJZINGS
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Als het meubel aan de stroomvoorziening aangesloten is, verschijnt „OFF“  

op het bedieningsdisplay.

Voor het in-/uitschakelen drukt u op toets 6 .

Door het indrukken van de toetsen kunnen de warmtestraling  2  en de primaire warmte  
3  elk afzonderlijk in 3 niveaus geactiveerd worden. Op het bedieningsdisplay worden de 

verwarmingsniveaus visueel weergegeven.

Na het inschakelen laat de besturing op het bedieningsdisplay  1  ) altijd de instelling van 

de verwarmingsniveaus zien 2  en 3 . Het meubel warmt niet op. Het licht kan in- en uitge-

schakeld worden 4 .

Door het indrukken van de toets 4  wordt het licht in- en uitgeschakeld. Het meubel 

biedt de mogelijkheid neutraal (onverwarmd) te werken (alle verwarmingsniveaus zijn 

uitgeschakeld).

Warmtestraling 2  gedeactiveerd

Primaire warmte  3  gedeactiveerd

(neutrale modus)

Warmtestraling 2  niveau 1

Primaire warmte  3  niveau 1

Warmtestraling 2  niveau 2

Primaire warmte 3  niveau 2

Warmtestraling  2  niveau 3

Primaire warmte  3  niveau 3

De opgegeven niveaus voor warmtestraling en primaire warmte kunnen individueel naar behoefte ingesteld 
worden. Door het indrukken van de toets  6  Programmakeuze kunnen de vooringestelde programma’s 
gekozen worden. Het actueel actieve  programma wordt weergegeven met de desbetreffende rode LED 
bij de 8 .

AANWIJZINGS
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Voor het in-/uitschakelen drukt u op toets 6 .

3.2.2. TOETSBEZETTING MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT

2 3 4 5 6 7

81TOETS BENAMING FUNCTIE

1 BEDIENINGSDISPLAY
Weergave instellingen/wij-
zi-gingen/waarden/fouten

2 WARMTESTRALING 
AAN/UIT warmtestraling 
(3 verwarmingsniveaus)

3 PRIMAIRE WARMTE
AAN/UIT primaire warmte (3 
verwarmingsniveaus)

4 BEVOCHTIGING
AAN/UIT bevochtiging
(3 intensiteitsniveaus)

5 LICHT Licht AAN/UIT

6 PROGRAMMA’S
Programma’s die opges-
lagen kunnen worden P1 
tot P7

7 AAN/UIT AAN/UIT warmhoudvitrine

8 WEERGAVE P1 TOT P7 Weergave rood = actief

Na het inschakelen toont de besturing op het display altijd het prestatieniveau NEUTRAAL 
voor alle warmtebronnen. Het meubel wordt niet warm. Het licht kan in- en uitgeschakeld 
worden.* Door het indrukken van de toetsen kunnen warmtestraling, primaire warmte 
en bevochtiging 2 , Primär wärme 3  elk in 3 niveaus afzonderlijk geactiveerd worden. 
Op het bedieningsdisplay worden de verwarmingsniveaus visueel weergegeven.

Als het meubel aan de stroomvoorziening aangesloten is, verschijnt „OFF“  
op het display.

Voor het in-/uitschakelen drukt u op toets 7 . Door indrukken van toets 5  kan 
het licht in-/uitgeschakeld worden. Het meubel biedt de mogelijkheid neutraal 
(onverwarmd) te werken (alle verwarmingsniveaus op uit).

Bediening

Wärmeeinstellungen

Warmtestraling 2  gedeactiveerd 
Primaire warmte  3  gedeactiveerd 
Bevochtiging 4  gedeactiveerd 
(Neutralmodus)

Warmtestraling 2  niveau  1
Primaire warmte  3  niveau  1
Bevochtiging 4  niveau  1
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Warmtestraling 2  niveau  2
Primaire warmte  3  niveau 2
Bevochtiging 4  niveau  2

Warmtestraling 2  niveau 3
Primaire warmte  3  niveau 3
Bevochtiging 4  niveau 3

De opgevoerde niveaus voor warmtestraling en primaire warmte kunnen individueel naar behoefte ingesteld worden. Door 
het indrukken van de toets  6  Programmakeuze kunnen de vooringestelde programma’s gekozen worden.  Het actueel 
actieve  programma wordt weergegeven met de desbetreffende rode LED bij de8 . 8 .

AANWIJZINGS

3.3.  BEDIENING VAN MEUBELS MET EEN ERGIEREGELAAR
In de volgende tabel wordt de toetsbezetting en hun functie verklaard. Boven de toetsen bevindt zich de digitale weerga-
ve van de koelplaatsregelaar. Hier worden de gemiddelde temperatuur en eventuele foutmeldingen weergegeven  
(zie hoofdstuk 2.7). 

De fabrieksmatig ingestelde gewenste waarde kan weergegeven worden door op de SET-toets te drukken. Deze is in 
overeenstemming met het meubel ingesteld, een aanpassing is alleen door een geautoriseerde vakman toegestaan!

AANWIJZINGS

Na het wijzigen van de temperatuurinstellingen duurt het even voordat de gewenste temperatuur in het meubel bereikt wordt en 
zich stabiliseert (controle van de ingestelde temperatuur met een geschikte testthermometer). De temperatuurinstelling moet bij 
de installatie uitgevoerd worden door de geautoriseerde leverancier of vakhandelaar. Let bij de keuze van de binnentemperatuur 
op de omgevingscondities. Een groot temperatuurverschil tussen de binnen-  en buitentemperatuur in combinatie met een hoge 
luchtvochtigheid kan leiden tot warmteverliezen.
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TOETS BENAMING FUNCTIE

1 Verwarming Weergave rood = actief

2 Verlichting Weergave rood = actief

3 TURBO
Weergave rood = actief, 
opwarmfase, 
niveau 10 = 100%

4 HOGER

Waarde verhogen
Niveau 1 =10%
Niveau 2 =20%
Niveau 3 =30%
Niveau 4 =40%
Niveau 5 =50%
Niveau 6 =60%
Niveau 7 =70%
Niveau 8 =80%
Niveau 9 =90%
Niveau 10 = 100%

5 LAGER
Waarde verlagen  
(niveaus zie toets 4 AUF)

6 LICHT Aan/uit verlichting

7 TURBO
Start opwarmfase,  
Niveau 10 = 100%

8 SET
Weergave niveau (gewenste 
waarde) en instelling  
parameters

9 STAND BY Aan/uit (stand-by)

10
DIGITALE 
WEERGAVE

Weergave werkelijke waarde 
en meldingen (fouten)

1
2

4

3

5

6 7 8 9

10

3.3.1. ENERGIEREGELAAR MET TURBO TOETS (VERWARMINGSNIVEAUS)

TEMPTEMPERATUURINSTELLING
De regeling van de binnenruimtetemperatuur gebeurt via het display van de elektronische temperatuurregeling. Deze bevindt 
zich op de besturingskast. Als het meubel is ingeschakeld wordt deze in niveaus weergegeven en kan veranderd worden door 
op de SET-toets te drukken. Het door u gewenste niveau (temperatuur) kan ingesteld worden door de SET-toets ingedrukt te 
houden en het gelijktijdig indrukken van de HOGER-toets voor hogere niveaus of de LAGER-toets voor lagere niveaus. Daarbij 
is de instelling van niveau 1 (10% van het mogelijke verwarmingsvermogen = minimum temperatuur) tot 10 (100% = maximum 
temperatuur) mogelijk. Bij het inschakelen start het meubel door het indrukken van de TURBO toets  3  in het hoogste niveau 
voor een voorgeprogrammeerde tijdeenheid. Daarna regelt de temperatuur zich op het ingestelde niveau.
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3.3.2. ENERGIEREGELAAR ZONDER TURBO TOETS(VERWARMINGSNIVEAUS)

TEMPERATUURINSTELLING

1
2

3

4

5

6 8 9        

TOETS BENAMING FUNCTIE

4 HOGER Waarde verhogen

7 TURBO NICHT BELEGT

De regeling van de binnenruimtetemperatuur gebeurt via het display van de elektronische temperatuurregeling. Deze bevindt zich 
op de besturingskast. Als het meubel is ingeschakeld wordt de meldingwaarde in °C weergegeven. De fabrieksmatig ingestelde 
gewenste waarde wordt in °C afgebeeld en kan weergegeven worden door op de SET-toets te drukken. Het door u gewenste 
niveau (temperatuur) kan ingesteld worden door de SET-toets ingedrukt te houden en het gelijktijdig indrukken van de HOGER-to-
ets voor hogere niveaus of de LAGER-toets voor lagere niveaus. De exacte toetsbezetting vindt u in hoofdstuk 3.3.1. en 3.3.2.

In de volgende tabel worden de weergaven en componenten op het bedieningsapparaat verklaard.

3.4. BEDIENING VAN MEUBELS MET DRAAIKNOP (USA MEUBELS)
3.4.1. BEDIENINGSELEMENTEN

1

3
4

2

TOETS BENAMING FUNCTIE

1 Schakelaar licht
AAN/UIT
0 = UIT 
I = AAN

2 Energieregelaar 
Temperatuurregeling (niveaus 1 tot 12 met de wijzers van de klok mee) 
hoofdwarmte (verwarmingsplaat)

3 AAN / UIT Weergave groen = hoofdwarmte (verwarmingsplaat) ingeschakeld

4 Verwarming 
Weergave rood = hoofdwarmte (verwarmingsplaat) verwarmt  
(energietoevoer)
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TEMPERATUURINSTELLING
De regeling van de binnenruimtetemperatuur gebeurt met de draaiknop. Deze bevindt zich op de besturingskast.
De warmhoudvitrine wordt met de energieregelaar 2  ingeschakeld en door het draaien met de wijzers van de klok mee wordt 
de temperatuur van de verwarmingsplaat verhoogd. 3 , Zodra de energieregelaar ingeschakeld wordt, brandt de groene lamp   

4 , de rode lamp brandt zo lang, totdat de ingestelde temperatuur bereikt wordt.

Het warm houden van de gepresenteerde producten gebeurt bij meubels met primaire warmte  en warmtestraling door verwar-
mingsplaten met zwart glas en een kwarts of keramische warmtebrug. Deze mogen in geen geval de warmtestraling aanraken 
en moeten duidelijk daar onder geplaatst worden. Als de levensmiddelen te dicht bij de warmtestraling geplaatst worden, leidt 
dat tot het verbranden en uitdrogen ervan.

3.5. BEVOORRADING VAN HET MEUBEL

Controleer voor het bevoorraden van het meubel of het meubel en de producten op de goede temperatuur  
voorverwarmd werden.

AANWIJZINGS

Stel de temperatuur passend bij uw product in. Een te hoge temperatuur leidt tot het uitdrogen of verbranden van  
het product.

AANWIJZINGS

Verbrandingsgevaar aan de stoomuitlaat bij meubels met warmteklimaat.
Sluit de stoomuitlaat aan de bedieningskant voordat u het meubel met producten bevoorraadt of deze er uithaalt.

WAARSCHUWING
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In dit hoofdstuk worden het correcte onderhoud, de verzorging, probleembehandeling en service van de meubels verklaard. Om 
een optimale presentatie van de producten te garanderen is een dagelijkse reiniging van de binnen- en buitenkant volgens de 
hygiënevoorschriften noodzakelijk.

Schakel het meubel voor reinigingswerkzaamheden uit. Aanbevolen wordt de dagelijkse reiniging aan het einde van de werk-
dag uit te voeren. Het meubel kan ‚s nachts of buiten de bedrijfstijden uitgeschakeld blijven, voor zover er zich geen producten 
meer in het meubel bevinden. De volgende zicht- en functiecontroles worden behalve de reiniging aanbevolen:

3.6. REINIGING EN  VERZORGING

Stootgevaar aan het meubel bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten
Let op mogelijk stootgevaar aan het meubel.

WAARSCHUWING

ZICHT- EN FUNCTIECONTROLE DAGELIJKS WEKELIJKS MAANDE-LIJKS

Zwart glas

(plateaus modelafhankelijk)
x

Snijplank (modelafhankelijk) x

Uitklapbare spiegel (modelafhankelijk) x

Warmtebrug x

Gasdrukdemper x

Glazen afdekking, frontglas (Easy Change 

functie) en alle ruiten
x

Verlichting x

Mechanische schade aan alle in  

hoofdstuk 2.1 genoemde componenten
x

Stoomgenerator (modelafhankelijk) x

Wateraansluitingen en slangverbindingen 

(modelafhankelijk)
x

Gasdrukdemper (modelafhankelijk) x

Zwenk- en vastzetwielen (modeafhankelijk) x

ACTIVITEIT INTERVAL

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten.
De reinigings-, montage-, ingebruikneming-, demontage- en reparatiewerkzaamheden van elektrische componenten 
mag alleen uitgevoerd worden door geschoold vakkundig personeel als de stroom van het meubel is uitgeschakeld.  
Trek hiervoor de stekker van het meubel uit het stopcontact.

GEVAAR

Alle genoemde onderdelen in de tabel zijn te zien in hoofdstuk 2.1.

AANWIJZINGS
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3.6.1. REINIGINGSINSTRUCTIES

3.6.2. REINIGINGSMIDDELEN

Het meubel moet dagelijks gereinigd worden.
Draag zuurbestendige handschoenen om huidirritaties te voorkomen.
Na het reinigen (zie hoofdstuk 3.7.2) moeten alle onderdelen afgespoeld worden met schoon water en vervolgens worden 
gedroogd om restanten te voorkomen.
Om de roestvrij stalen onderdelen van het meubel in een perfecte toestand te houden zijn de volgende punten essentieel

• Houd de roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon.
• Raak componenten van het meubel nooit aan met roestig of puntig materiaal.

Personen, die reinigingswerkzaamheden uitvoeren, moeten zich bovendien houden aan de voorgeschreven maatregelen 
voor de desbetreffende reinigingsmiddelen (bijv.: handschoenen bij reinigers, bescherming tegen spatten, enz.)!

AANWIJZINGS

Voor het reinigen van het meubel zijn alleen de bovengenoemde reinigingsmiddelen toegestaan.
Gebruik nooit de volgende reinigingsmiddelen:

• Gebruik geen scherp ruikende, bijtende, oplosmiddelhoudende, blekende of chloorhoudende reini-
gingsmiddelen.

• Gebruik nooit een hogedruk-, waterdruk- of stoomreiniger.
• Gebruik geen ontvlambare, chemische reinigers.
• Gebruik nooit schuurmiddelen (scotch, reinigingsvlies) of staalwol.

AANWIJZINGS

COMPONENT REINIGINGSMIDDELEN OPMERKING

Oppervlakken die in 
contact komen met 
producten

Lauwwarm zeepsopje Naspoelen met schoon water.

Glazen oppervlakken Glasreiniger
Ruiten kunnen opgetild worden om het 
reinigen van de ruiten en de oppervlakken 
daar onder te vergemakkelijken.

Roestvrij stalen  
oppervlakken

Roestvrij staalreiniger
Let er op dat de gebruikte roestvrij staal-
reiniger geschikt is voor levensmiddelen.

Gepoedercoate  
oppervlakken

Zachte doek, lauwwarm  
zeepsopje

Let er op geen schurende of ruwe  
poetsmiddelen te gebruiken.

LED Zachte doek Alleen droog reinigen

Ophangframe met  
GN- schalen,  
vakverdelingen,
Legplanken en
GN-containers

Afwasmachine 
middel, borstel

Legplanken en GN-containers kunnen 
er gemakkelijk uitgehaald worden (zie 
hoofdstuk 2.1) Gebruik alleen borstels 
met kunststof of natuurlijke borstelharen.
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3.6.3. REINIGING VAN DE RUITEN EN EASY CHANGE FRONTGLAS
De glazen afdekking kan omhoog gezet worden en vergemakkelijkt zo het reinigen van de binnenkant.

Gevaar voor beknelling in de buurt van de deksel
Bij het optillen van de deksel van het meubel bestaat gevaar voor bekneld raken tussen de deksel en de ruiten.  
Haal er zo nodig een tweede persoon bij om te helpen. Dat geldt vooral bij grotere uitvoeringen van het meubel.

Gevaar voor bekneld raken in de buurt van het frontglas.
Bij het optillen van de deksel van het meubel bestaat gevaar voor bekneld raken tussen de deksel en de ruiten. Haal er 
zo nodig een tweede persoon bij om te helpen. Dat geldt vooral bij grotere uitvoeringen van het meubel.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Gebruik voor het reinigen van de ruiten een geschikte glasreiniger.
Het meubel heeft een Easy Change frontglas, dat eenvoudig onder de glazen afdekking opgeborgen kan worden.

Druk met een hand tegen een van de bovenhoe-
ken van het frontglas om de onderkant enkele 
centimeters naar buiten te draaien.

Pak eerst met een hand en dan met beide 
handen het frontglas aan de onderkant veilig 
in positie vast.

Til het frontglas op en schuif het via de inge-
bouwde rails in de bovenste eindpositie totdat 
het vastklikt.

Ga bij het sluiten in omgekeerde volgorde 
te werk en let er bij het laten zakken op het 
glas niet te vroeg te laten vallen, maar geleid 
het zacht tot kort voor de aanslagpunten. De 
laatste centimeters kunnen met een druk op 
de bovenhoeken van het frontglas langzaam 
neergelaten worden.
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3.6.4. REINIGING UITSTALOPPERVLAK

3.6.5. EINIGING STOOMGELEIDER  
 (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigingswerkzaamheden.

WAARSCHUWING

Verwijder afhankelijk van de uitvoering de GN-scha-
len en hun inhangframe en reinig deze apart.

Reinig de uitstaloppervlakken met geschikte reini-
gingsmiddelen volgens hoofdstuk 3.6.2.

Til met de in het midden aangebrachte handgreep 
vanaf de bedieningskant de primaire verwarming-
splaat op. De plaat blijft door de gasdrukdemper 
geopend. Hiervoor moet de plaat helemaal  
geopend zijn!

Haal de stoomgeleider er naar boven toe uit.
Haal daarna de uitneembare vuldop er uit om te 
reinigen.

Haal de schuifregelaar er naar boven toe uit.

Alle afneembare roestvrij stalen onderdelen kunnen gereinigd worden in de afwasmachine.                                          

AANWIJZINGS

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigingswerkzaamheden.

WAARSCHUWING



Technische wijzigingen voorbehouden | Geldig vanaf maart201938    

VITRINES MET WARMTEKLIMAAT EN DROGE WARMTE

3.6.6. REINIGING WATERBAD MET VLOTTER  
 (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

3.6.7. REINIGING OPVANGBAK  
 (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigingswerkzaamheden.

WAARSCHUWING

Het waterbad inclusief vlotter moet dagelijks gereinigd worden om het correct functioneren van de opdamping te garanderen. 
Let er daarbij vooral op dat de vlotter altijd kan blijven bewegen. Het waterbad en de vlotter mogen niet vuil en verkalkt zijn om 
de werking te garanderen.

Haal het waterbad er aan de daarvoor bestemde handgrepen uit. Verwijder 
voorzichtig de vlotter en let er op deze daarbij niet te draaien. De houders 
zouden kunnen breken! Reinig het waterbad pas na het demonteren van de 
vlotter. De vlotter mag uitsluitend met de hand gereinigd worden. Hiervoor 
wordt een kalkoplossend reinigingsmiddel aangeraden, dat geschikt is voor 
roestvrij staal. Spoel alle onderdelen met schoon water af, zodat er geen 
resten achterblijven.

Als het waterbad (afhankelijk van de uitvoering) 
verwijderd is, kan de binnenruimte van de bodembak 
gereinigd worden.

Let er bij het weer inzetten in de houder van de vlotter op dat deze correct in positie zit. De vlotter is er goed ingezet, als 
deze op het wateroppervlak ligt en gemakkelijk kan bewegen. Dat moet na het er weer inzetten gecontroleerd worden! 
Bij een verontreiniging of verkalking moet de vlotter vervangen worden. Een defecte vlotter kan een oververhitting of 
overstroming van het waterbad veroorzaken!

AANWIJZINGS
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erbind de uitlaatslang van de bodembak met de afvoer of zet er een geschikte container onder. 
Open de kogelkraan en begin met de reiniging.
Als de bodembak gereinigd en met schoon water uitgespoeld is, sluit u de kogelkraan en bergt 
u de afvoerslang weer op in de onderbouw.

De polyhygien inzetelementen kunnen er uitgehaald worden 
om te reinigen. Bij de modellen COMFORT, BASIC en BASIC 
Plus kan ook de snijplanksteun er uitgehaald worden om te 
reinigen.

Vul dagelijks aan het begin het waterbad met heet water.
Vulhoeveelheid van de waterbaden:
BASIC, BASIC Plus GN 1/1 tot GN 3/1: 2,5 liter 
BASIC, BASIC Plus GN 4/1: 4 liter

Het meubel BASIC heeft een waterproof systeem dat een akoestisch waarschuwingssignaal geeft, als de benodigde water-
hoeveelheid in de waterschaal te klein is. Op het bedieningsdisplay verschijnt een visuele weergave.
Het akoestisch waarschuwingssignaal is vijf seconden lang te horen en schakelt dan uit, terwijl het optische waarschuwings-
signaal „H2O“ (de vulstand in het glas op het display beweegt op en neer) in het bedieningsdisplay zichtbaar blijft, totdat het 
water met de meegeleverde maatkan voldoende is bijgevuld (accessoire bij de levering inbegrepen).

3.6.8. REINIGING SNIJPLANK

3.6.9. WATER VULLEN (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

Het vullen met koud water verlengt de opwarmfase met 30 minuten. Neem de opgaven in hoofdstuk 3.6.6 in acht.

AANWIJZINGS

Let er na de afgesloten reinigingswerkzaamheden op dat de primaire verwarmingsplaat 
correct in de onderste eindpositie gezet is.

AANWIJZINGS

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigings werkzaamheden.

WAARSCHUWING
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De warmhoudvitrine BASIC heeft een Easy Filling systeem. Hierdoor kan het meubel tijdens 
de werking bijgevuld worden, zonder dat de producten er uitgehaald moeten worden. Een 
opening voor het bijvullen van water bevindt zich in het midden aan de bedieningskant in 
het inhangframe.

dagelijks bij het eerste begin de watertank met drinkwater. Vervolgens kan het waterbad gevuld worden met heet water.

Zodra de watertank leeg is klinkt er 5 seconden lang een akoestisch waarschu-
wingssignaal. De optische waarschuwing „H2O“ (de vulstand in het glas op het 
display beweegt op en neer) maakt attent op het noodzakelijke bijvullen.

De watertank kan er na het afschroeven van het pompsysteem uitgehaald
worden en wordt dan via de vuldop (gele dop er afhalen) aan de waterkraan 
gevuld worden. Druk na het vullen de toetsen 2  en 4  tegelijk in gedurende 7 
seconden om de aanwijzing te bevestigen en de vochttoevoer weer te starten  
(zie hoofdstuk 3.2.2.).

Het vullen van de waterschaal met koud water verlengt de opwarmfase met 30 minuten.

AANWIJZINGS

Als er 30 minuten na het klinken van het waarschuwingssignaal voor het bijvullen geen water bijgevuld wordt, schakelt 
de verwarming van de waterbak automatisch uit. De producten blijven toch op temperatuur door de primaire warmte en 
warmtestraling.

Gebruik alleen drinkwater voor het vullen van de waterschaal. De waterschaal moet dagelijks geleegd en gereinigd worden.

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS

BASIC PLUS MET WATERTANK (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

Als er 30 minuten na het klinken van het waarschuwingssignaal voor het bijvullen geen water bijgevuld wordt schakelt 
de verwarming van de waterbak automatisch uit. De producten blijven toch op temperatuur door de primaire warmte en 
warmtestraling.

AANWIJZINGS

De watertank in de onderbouw van de warmhoudvitrine BASIC Plus zorgt, afhankelijk van de instelling, gedurende max.  
12 uur voor een automatische watertoevoer.
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Gebruik alleen drinkwater voor het vullen van de watertank.
De waterschaal en de watertank moeten dagelijks geleegd en gereinigd worden.

AANWIJZINGS

3.6.11. WATER AFTAPPEN BIJ DE STOOMGENERATOR  
 (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT SERIE COMFORT)

Bij meubels met een waterfilter moet deze met regelmatige tussentijden vervangen worden. Het meubel geeft op het 
bedieningsdisplay aan wanneer de filter vervangen moet worden. In de OFF stand wordt de melding „CHANGE WATER 
FILTER“ weergegeven. Ga hiervoor stap voor stap als volgt te werk:

Onafhankelijk van de restcapaciteit moet de filter uiterlijk na 10 maanden in bedrijf of na 4 weken of meer  
stilstandtijd vervangen worden.

AANWIJZINGS

1. Schakel het meubel minstens 45 minuten voor het begin van het vervangen 
van de waterfilter uit. Het meubel moet afgekoeld zijn!

2. Pak de filter aan de lamellen aan de onderkant vast en draai deze tegen de 
wijzers van de klok in, totdat hij verwijderd kan worden.

3. Schroef de vervangende filter met de wijzers van de klok mee met de hand 
vast.

4. Draai de watervoorziening weer open. 
5. Druk tegelijk de toetsen 2  en 4  ´ gedurende 5 seconden in de Off stand 

in om de melding op het display te bevestigen (zie hoofdstuk3.2.2.).
6. Controleer de filterkop bij de eerste ingebruikneming op dichtheid na het 

vervangen van de filter.

Afstelling waterfilter met waterkwaliteit
Afstelling waterfilter met waterkwaliteit
Controleer of de standaard ingebouwde waterfilter geschikt is voor de waterkwaliteit ter plaatse. Daardoor wordt schade 
aan de ingebouwde componenten voorkomen. Neem bij vragen contact op met uw verkooppartner

VOORZICHTIGIG

3.6.10. VERVANGEN WATERFILTER  
 (ALLEEN BIJ MEUBELS MET WARMTEKLIMAAT)

Bij meubels met een stoomgenerator moet deze voor een langere stilstand geleegd worden. Als het meubel drie of 
meer dagen niet in bedrijf is, moet het water uit de stoomgenerator afgetapt worden.

VerbrennungsGEVAAR am Dampferzeuger (nur bei Geräten mit Wärmeklima).
Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es mindestens 45 Minuten auskühlen bevor Sie das Wasser des Dampf-
erzeugers ablassen.

WAARSCHUWING
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Klappspiegel unter der 
Schneidbrettauflage

Der Spiegel kann nun in die 
Einhängevorrichtung ein-
rasten.

Einhängevorrichtung

Bei hochgeklapptem Spie gel 
die Schneidbrettauflage wieder 
einschieben, bis  diese in die 
vorgesehene Position einrastet. 
Achten Sie darauf, dass der 
Winkel in Richtung Gerät zeigt.

Heben Sie den Spiegel beim  
Hochklappen mittig an.

Zuerst Schneidebrett abneh-
men, danach Spiegel anhe-
ben, zu sich ziehen und  nach 
unten klappen.

3.6.12.  FREIER AUSLAUF (NUR BEI GERÄTEN MIT WÄRMEKLIMA)

Ga stap voor stap als volgt te werk:
1. Schakel het meubel uit.
2. Zet een geschikte container klaar of sluit een aftapslang aan om het water 

direct ter plaatse in de afvoer te lozen.
3. Open de aftapkraan en sluit deze zorgvuldig na het legen.

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigingswerkzaamheden.

WAARSCHUWING

3.6.13. REINIGING EN DEMONTAGE  VAN DE UITKLAPBARE SPIEGEL 

REINIGING UITKLAPBARE SPIEGEL

Reinig regelmatig de afvoerschaal en controleer het systeem op dichtheid. Zie de documentatie voor Vrije afvoer onder de 
QR-code in hoofdstuk 4.
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Snijplanksteun ingehan-
gen, spiegel daaronder.

Til de snijplanksteun uit de 
verankering.

De snijplank bestaat uit een afneembare CNS-kom met een of meerdere polyhygien inlegelementen.  
De polyhygien inlegelementen kunnen voor het reinigen uit de CNS-kom gehaald worden.

Bij uitgehangen vleugeldeuren kan de hele snijplank inclusief de CNS-kom aan de zijkant opgetild en uit de  
geleiding getild worden.

Klap de spiegel omhoog.  Draai de vleugelmoer los 
aan de rechter kant en 
verwijder de vrij komende 
hoek.

Haal de spiegel vervolgens 
van de geleidebout aan de 
linker kant.

Verwijder de snijplanksteun. 

3.6.14. REINIGING VAN DE SNIJPLANK

DEMONTAGE UITKLAPBARE SPIEGEL

Ga bij het weer inbouwen in omgekeerde volgorde te werk. Na het weer inbouwen van de spiegel moet 
deze weer geborgd worden met de beugel en de vleugelmoer!

3.6.15. CONTROLE GASDRUKDEMPER

Gevaar door een defecte gasdrukdemper
Controleer de gasdrukdemper van de primaire verwarmingsplaat maandelijks op een correcte werking. Vervang hem als 
hij defect is. Neem de door de fabrikant aangegeven levensduur en onderhoudsintervallen in acht.

GEVAAR

3.6.16. WÄRMEUNTERBAU (HOT STORAGE)
Der Wärmeunterbau muss täglich gereinigt werden. 

Verbrandingsgevaar
Schakel het meubel uit en laat het minstens 45 minuten afkoelen, voordat u begint met de reinigings werkzaamheden.

WAARSCHUWING
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Alle afneembare roestvrij stalen onderdelen kunnen gereinigd worden in de afwasmachine.

AANWIJZINGS

De steunen maken een variabel aanbrengen van divers hoge GN-schalen mogelijk (zie hoofdstuk 2.1). De warmhoudonder-
bouw heeft een sensorregeling zoals beschreven in hoofdstuk 3.4.2.
Ga voor de reiniging als volgt te werk:

1. Haal de GN-schalen er uit.
2. Hang de inhanghulp er in. Verwijder het inhangframe altijd zonder de GN-schalen met behulp van de inhanghulp. Haak  
 hiervoor de inhanghulp aan de daarvoor bestemde uitsparing in de dwarsdrager. Trek daarbij naar boven!
3. Naar boven trekken en er uithalen.
4. Reinig de binnenruimte en alle delen met de in hoofdstuk 3.6.2 genoemde reinigingsmiddelen.

Gevaar voor beknelling bij het bewegen van de schuifdeuren/vleugeldeuren
Gebruik voor het openen en sluiten van de schuifdeuren de daarvoor bestemde handgrepen. Grijp bij het sluiten van de 
schuifdeuren niet tussen de zijdelen van de schuifdeur en het meubel. Grijp niet in de geleiderails. Let bij het openen 
en sluiten van de schuifdeuren op dit langzaam te doen. Het met een zwaai openen en sluiten kan leiden tot handletsel.

WAARSCHUWING

Voor het perfect functioneren van het meubel en een optimale productpresentatie moet het meubel getest en onderhouden 
worden. De meubels worden standaard uitgevoerd volgens de testmethode stukproef volgens EN 60335 1 Bijlage 7 (aanbeve-
ling: jaarlijkse follow-upcontrole volgens VDE 0701 0702 door de exploitant).

4. BEDIENING - VERZORGING
4.1. ONDERHOUDSAANWIJZING

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Het meubel moet uitgeschakeld worden met de hoofdschakelaar, totdat het onderhoud, de controle en de reparatie 
afgesloten zijn. Een per ongeluk inschakelen moet verhinderd worden.

GEVAAR

Het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten door het bedieningspersoneel of de exploitant geldt uitsluitend voor de in 
hoofdstuk 3 genoemde werkzaamheden.

Technische wijzigingen aan het meubel mogen alleen uitgevoerd worden door vakkundig personeel! Dat geldt vooral 
voor werkzaamheden aan de elektrische installatie en de mechanica.

Elke wijziging moet door de fabrikant geautoriseerd worden!

AANWIJZINGS

AANWIJZINGS
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Mocht u niet de beschikking hebben over een QR-code lezer, bezoek dan de Download pagina op onze website of neem  
contact op met uw leverancier of vakhandelaar.

De onderhouds- en instandhoudinghandleidingen vindt u onder de volgende QR-code:

4.2. AANSCHAF VAN ONDERDELEN

Neem voor de aanschaf van onderdelen contact op met uw leverancier of vakhandelaar. Elk meubel is voorzien van een 
typeplaatje (zie hoofdstuk 1.7). Geef de aangegeven meubelgegevens op aan uw vakman. De opgave van het type, het serie-
nummer en het bouwjaar zijn nodig voor de identificatie. Onderdelenlijsten voor uw meubel vindt u in het menu Downloads op 
www.ideal ake.at.
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5. CONFORMITEITSVERKLARING

 EG-Conformiteitsverklaring
 conform de EU-richtlijn 2014/35/EU en 2014/30/EU

Fabrikant AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, ÖSTERREICH

Product Warmhoudvitrines
Type Zie hoofdstuk 1.3 Toepassingsgebied

Bouwjaar Vanaf 2019

Hiermede wordt de overeenstemming bevestigd van de bovengenoemde producten met de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/
EU en EMV-Richtlijn 2014/30/EU. De fundamentele eisen uit de NSR 2014/35/EU en de wezenlijke eisen uit de EMV-Richtlijn 
2014/30/EU werden aangehouden. De vereiste technische documenten werden opgesteld en gearchiveerd. De volgende ge-
harmoniseerde normen werden toegepast in hun op dat moment geldige versie:
 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) :2012-10; 
Huishoudelijke en soortgelijke toestellen – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen (IEC60335  1:2010, gemodificeerd);

DIN EN 60335-1 Rectificatie 1 (VDE 0700-1 Rectificatie): 2014-04;
Huishoudelijke en soortgelijke toestellen – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen (IEC60335  1:2010, gemodificeerd); Duitse versie 
EN 60335 1:2012, Rectificatie van DINEN 60335 1(VDE0700 1):2012 10;

DIN EN 60335-2-49 (VDE 0700-49): 2013-01;
Huishoudelijke en soortgelijke toestellen – Veiligheid – Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische meubels voor het warm-
houden van voedingsmiddelen en serviesgoed voor bedrijfsgebruik (IEC60335 2 49:2002+A1:2008);

DIN EN ISO 12100:2011-03
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010);

DIN EN ISO 12100 Rectificatie 1:2013-08
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010); Duitse versie 
EN ISO12100:2010, Rectificatie van DIN EN ISO12100:2011 03;

Bij technische wijzigingen van het bovengenoemde product, die niet afgestemd werden met de fabrikant, verliest deze EU-Con-
formiteitsverklaring zijn geldigheid.

Bad Mitterndorf, 2019         Andreas Pilz (CTO)
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