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1. LOSSEN
Het apparaat dient in verticale positie te worden vervoerd, waarbij het goed beveiligd en goed ingepakt is. De producent 
verzendt het apparaat op een speciaal houten voetstuk dat beveiligd is met kartonnen hoekstukken en folie. 

2. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

2.1. Toepassing
De vitrines „Monika2” en „Rota” zijn universele koelapparaten die bestemd zijn voor het bewaren en tentoonstellen van 
een breed assortiment van voedingsartikelen in eenheidsverpakkingen, die voorheen afgekoeld zijn tot bewaartempe-
raturen. Onze vitrines garanderen een universele en effectieve expositieruimte voor alle soorten handelsketens en ga-
stronomieketens. De gegarandeerde binnentemperatuur van de vitrines is +2ºC/+8ºC bij een omgevingstemperatuur van 
+15ºC /+25ºC en een relatieve vochtigheidsgraad van de lucht tot 60%. 

2.2. Beschrijving van het apparaat
De vitrines „Monika 2” en „Rota” beschikken over voor een statische koeling. Alle types zijn uitgerust met automatische 
ontdooiing, een elektronische thermostaat die samenwerkt met de temperatuurregistrering module die het mogelijk maakt 
om te hoge en te lage temperatuur in het apparaat te registreren en te signaleren. Als optie kan het apparaat eveneens 
een automatische condensatieverdamping bezitten. De vitrines bezitten een bewaarkamer. De „IGLOO” apparaten zijn 
uitgevoerd volgens de modernste technologieën en bezitten alle certif caten die door de wet vereist zijn.
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1 – De vijzen uit het voetstuk schroeven
2 – Het houten voetstuk verwijderen
3 – De schroeven met moeren die aan 

het frame van het apparaat zijn gelast 
inschroeven

Tekening 2 Verwijderen van het houten voetstuk 

• De knop van de hoofdschakelaar inschakelen Tekening 7/1 (p.5), wat ervoor zorgt dat de thermostaat zich inschakelt en ve-
rvolgens het aggregaat van het apparaat zich inschakelt 
• Op het paneel van de thermostaat Tekening 7/3(p.5) de temperatuur instellen (details van de bediening op p.9 of 10)
• De verlichtingknop aansluiten Tekening 7/2 (p.5)

1 2 3
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1 – Expositieplanken 
2 – Voorste aluminiumhoek
3 – Achterste aluminiumhoek

1 – Expositieplaat
2 – Voor aluminium binnenhoek
3 – Achter aluminiumhoek
4 – Bedekking van de aluminiumlamp
5 – Gebogen kantelbare frontruit
6 – Bovenaluminiumprof el (rijspoor) van de ruit

7 – Onderaluminiumprof el (scharnier) van de ruit
8 – Frontscherm, van glas
9 – Voorste steunconsole
10 – Bedekking van de lampenleiding
11 – Lampenleiding

Tekening 3 Montage van de expositieplaten

Tekening 4 Montage van de glaselementen en de aluminiumlamp
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• De vitrine dient correct uitgebalanceerd te worden wat lawaaierige werking van het apparaat voorkomt en een 
juiste water(condensaat)afvoer verzekert tijdens het ontdooien. 

• Na het transport van het apparaat ongeveer 2 uur wachten voordat men het apparaat inschakelt 
• De eerste vulling van de koelruimte mag gedaan worden nadat deze werd afgekoeld tot de werktemperatuur. Dit 
principe dient ook te worden opgevolgd nadat er een langere pauze in de exploitatie is geweest.

• Geen van de ventilatieopeningen blokkeren wat de circulatie van gekoelde lucht zou kunnen bemoeilijken. Men 
dient eveneens een juiste luchtcirculatie door het apparaat te verzekeren (in geen enkel geval mag men de 
ventilatieopeningen van het aggregaat blokkeren)

• Men dient voor een evenredige en gelijke belasting van de planken te zorgen waarbij de maximale belasting en 
de maximale lading niet wordt overschreden.

• De condensator schoon houden. Vervuilingen kunnen een oververhitting van de compressor veroorzaken en als 
gevolg tot een uitval van het apparaat leiden, wat niet door de garantie gedekt wordt. 

• Geen elektrische instrumenten gebruiken in de bewaarkamer voor voedingswaren
• Gelieve deuren van het apparaat nadat deze gesloten zijn niet met geweld proberen te openen. De onderdruk 
binnen in het apparaat wordt vereffend na ongeveer 1-2 minuten wat toelaat om de deur vrij te kunnen openen

• Vermijden dat de deur onnodig wordt geopend en dat deze voor een langere tijd geopend blijven
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De condensator van het apparaat dient schoon gehouden te worden. Ve-
rvuilingen zorgen voor een verminderde warmte-uitwisseling wat onder andere 
een verhoging van het gebruik van elektrische energie veroorzaakt en een be-
schadiging van de compressor van het aggregaat veroorzaakt. Om de conden-
sator schoon te maken dient men de blikken schroeven uit te schroeven die 
het windblaaselement monteren en het element uithalen. De lamellen van de 
condensator schoonmaken met een vochtige doek of zachte borstel. Bij sterke 
bevuiling (verstopte lamellen) van de condensator wordt het aanbevolen om 
een stofzuiger of gecomprimeerde stikstof te gebruiken. Om de bevuiling weg 
te zuigen/weg te blazen die zich tussen de lamellen bevindt.

Voor beschadiging van condensatieaggregaat als gevolg van het niet nakomen van het schoonhouden 
van de condensator is de producent niet verantwoordelijk!

6. TECHNISCHE DIENST
6.1. Identif catie en herstelling van defecten

Wanneer er gelijk welke problemen optreden bij het opstarten van het apparaat of tijdens de exploitatie ervan dient men 
terug te keren naar de hoofdstukken in de gebruiksaanwijzing die de uitgevoerd operatie toelichten. Dit heeft tot doel te 
verzekeren of het apparaat juist wordt bediend. Als de problemen nog steeds optreden kunnen onderstaande aanwijzingen 
deze mogelijk verhelpen

Het apparaat werkt niet...- Gelieve zich te verzekeren of:
• Het apparaat aangesloten is aan het stroomnetwerk
• De spanning en de frequentie in het net in overeenstemming zijn met die waarden die door de producent zijn aan-

bevolen (zie constructiebord)
• De hoofdschakelaar ingeschakeld is 
• De Thermostaat ingeschakeld is (betreft de term. Igloo – Als er op de display enkel twee puntjes oplichten dient men 

de thermostaat in te schakelen)

Het apparaat werkt maar de lampen branden niet...- Gelieve zich te verzekeren of:
• De schakelaar van de verlichting is in de ingeschakelde positie
• De TL lamp of de starter van het apparaat is niet verbrand

Tekening 11 Vervanging van de TL lampen
1 – Greep voor de TL lampen

2 – TL lamp
3 – Lampenkap voor de TL lamp en voor de starter

4 – Starter van de TL lamp

De deurisolatie dient uitsluitend met zuiver water schoongemaakt te worden zonder toevoeging van 
schoonmaakmiddelen, waarbij men eraan denkt om deze helemaal te laten opdrogen. De isolatie 
mag geen contact hebben met vette substanties of met oliën! 
Tijdens de onderhoudswerken dient men te controleren of de deuren correct sluiten. 
Proef: een papieren blad leggen tussen de isolatie en de constructie en de deur sluiten,. Het 
papier dient een voelbare weerstand te geven bij de poging om de deur te sluiten.

en/of atrium bevatten in verschillende vormen, die de beschermlaag beschadigen (dit is evene-
ens van toepassing voor de uitvoeringen in roestvrij staal)

er de technische dienst dient niet te worden opgeroepen
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dat het apparaat slecht zou werken en vereist niet dat de technische dienst erbij wordt geroepen.
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7. BEDIENING VAN DE THERMOSTAAT
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7.2. Thermostaat „CAREL”
Tekening 14 Paneel van de thermostaat „Carel”

WAT BETEKENEN DE DIODES OP HET DISPLAY?

Diode 1 brandt – compressor: het symbool is zichtbaar als de compressor werkt. Het knippert als de start van de 
compressor vertraagd is door de beschermingsprocedure. Ze knippert in de cyclus: twee knipperingen – pauze, als de 
continue werking is ingeschakeld
Diode 2 brandt – de ventilator: dit symbool is zichtbaar als de ventilatoren van de verdamper ingeschakeld zijn. Het 
knippert als de start van de ventilator vertraagd is door een interne uitschakeling of terwijl er een andere procedure aan 
de gang is.
Diode 3 brandt – ontdooien: dit symbool is zichtbaar als de functie van ontdooiing is ingeschakeld. Het knippert als de 
ontdooiing vertraagd is door extern uitschakelen of terwijl er een andere procedure in werking is.
Diode 4 brandt – Alarm: dit symbool is zichtbaar als het alarm actief is
5 – de vertoonde actuele temperatuur binnen in het apparaat (na de komma worden de tientallen getoond)

INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TEMPERATUUR 

- druk gedurende 1 seconde : de leidende waarde verschijnt op het scherm;

- vermeerder of verminder de leidende waarde door de toetsen en , te gebruiken, totdat de gewenste 
waarde wordt bereikt;

- druk opnieuw om de nieuwe waarde van het instellingpunt te bevestigen;

MANUEEL INSCHAKELEN VAN DE ONTDOOIINGSCYCLUS

Het ontdooien gebeurt automatisch. Men kan echter op gelijk welk moment deze ontdooiingcyclus afdwingen dor de 

knop gedurende minimum 5 seconden in te drukken en in te houden. Tijdens de manuele ontdooiing knippert 
de diode 1.

OPGELET: IN GEVAL MEN ZICH NIET AAN DE PRINCIPES IN DEZE INSTRUCTIE HOUDT MET BETREKKING 

TOT HET AANSLUITEN EN EXPLOITERENB VAN HET APPARAAT HEEFT DE PRODUCENT HET RECHT DE 

GARANTIEVERPLICHTINGEN NIET NA TE KOMEN!!!

Het kopiëren van deze gebruiksaanwijzing zonder de goedkeuring van de producent is verboden. 

De tekeningen en foto’s zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het aangekochte apparaat
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