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WAARSCHUWING 

Lees deze handleiding voordat u de machine gebruikt. 
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Herkomst 
De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in de Engelse taal. Andere 
taalversies van deze handleiding zijn een vertaling van de oorspronkelijke handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK 
 
 
 

 
© 2022 Fri-Jado BV, Oud Gastel, Nederland. 
 
Wij adviseren u contact op te nemen met uw leverancier voor de garantieperiode en de 
garantievoorwaarden. Verder verwijzen wij naar onze op aanvraag verkrijgbare Algemene Verkoop- 
en Leveringsvoorwaarden. 
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van 
deze voorschriften of het niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid 
bij handelingen, bediening, onderhoud of reparaties, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze 
gebruikershandleiding genoemd. 
In verband met het voortdurend streven naar verbetering kan uw apparaat in detail afwijken van wat 
in deze handleiding wordt beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als 
richtlijn voor installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in deze handleiding vermelde 
apparaat. Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. De fabrikant stelt zich echter niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding noch voor de gevolgen daarvan. De 
gebruiker mag deze handleiding voor eigen gebruik kopiëren. Verder zijn alle rechten voorbehouden 
en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt. 
 
Modificaties: 
In geval van ongeoorloofde modificaties in of aan het apparaat vervalt iedere aansprakelijkheid van 
de fabrikant. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de HD (Hot Deli).  
De mogelijkheden en de bediening worden beschreven, waarbij tevens aanwijzingen worden gegeven 
voor een zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik van het apparaat en een lange levensduur.  
 

Alle pictogrammen, symbolen en tekeningen in deze handleiding zijn van toepassing op de HD. 

1.2 Identificatie van het apparaat 

De typeplaat bevindt zich aan de buitenzijde van het apparaat en bevat de volgende gegevens: 

• Naam van de leverancier of de fabrikant 

• Uitvoering 

• Serienummer 

• Bouwjaar 

• Spanning 

• Frequentie 

• Stroomverbruik 

1.3 Pictogrammen en symbolen 

In deze handleiding worden de onderstaande pictogrammen en symbolen gebruikt: 
 

 

WAARSCHUWING 

Kans op lichamelijk letsel of ernstige schade aan het apparaat als de instructies niet 
zorgvuldig worden opgevolgd. 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaar voor brandwonden veroorzaakt door hete oppervlakken. 

 
 

 

Suggesties en adviezen om de betreffende handelingen gemakkelijker te kunnen 
uitvoeren. 

 
 

 

Recycling-symbool. 
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1.4 Veiligheidsvoorschriften 

 

 

WAARSCHUWING  

De buitenzijde van het apparaat kan zeer heet zijn. 

 

 

WAARSCHUWING  

Zie installatie-instructies voor aardingsvereisten. 

 

1.4.1 Algemeen 

De gebruiker van het apparaat is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor naleving van de 
plaatselijk geldende veiligheidsregels en veiligheidsvoorschriften. 
Uitsluitend hiervoor opgeleide en bevoegde personen mogen het apparaat bedienen. Iedereen die 
aan of met het apparaat werkt, moet de inhoud van deze handleiding kennen en alle richtlijnen en 
voorschriften nauwgezet opvolgen. Verander nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. 
De bedrijfsleiding moet het personeel aan de hand van de handleiding instrueren en alle 
aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 
 
Op het apparaat aangebrachte pictogrammen en waarschuwingssymbolen maken deel uit van de 
veiligheidsvoorzieningen. Bedekt of verwijder deze nooit en zorg dat ze gedurende de gehele 
levensduur van het apparaat duidelijk zichtbaar blijven. 
Herstel of vervang onmiddellijk beschadigde of onleesbare pictogrammen, waarschuwingen en 
instructies. 
 

• Reinig het apparaat nooit met een waterslang om kortsluiting te voorkomen. Zie paragraaf 5 voor 
reinigingsvoorschriften. 

• Maak het apparaat regelmatig schoon voor behoud van een correcte werking en brandgevaar te 
voorkomen (oververhitting) 

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen die geen 
ervaring of fysieke kennis hebben of personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteit, als ze opgeleid worden voor en op een veilige manier begeleid worden bij het gebruik 
van het apparaat en als ze de risico's die hiermee gepaard gaan kennen.  

• Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.  

• De schoonmaak en het onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen, 
tenzij ze onder toezicht staan. 

1.4.2 Water kwaliteit 

Onbehandeld water bevat kalk producerende mineralen die zich afzetten op de niveau sensor en 
de water lade. Overtollige kalk veroorzaakt een sensor meetfout waardoor de water lade niet meer 
gevuld zal worden. 

De water niveau sensor in de vitrine gebruikt waterionen om het waterpeil te detecteren. Gebruik 
geen gedistilleerd (volledig gedemineraliseerd of gedeïoniseerd) water. Dit kan een sensors lees 
fout veroorzaken en de water lade laten overstromen. 

1.4.3 Beperkingen bij gebruik buiten 

 

 

WAARSCHUWING  

Om kortsluiting te voorkomen, mag het apparaat niet buiten of in een 
regenachtige of zeer vochtige omgeving worden gebruikt. 

 
  



 HD 

NL 8 / 24 

1.5 Hygiëne 

De kwaliteit van een vers product is altijd afhankelijk van de hygiëne. Dit geldt in het bijzonder voor 
het grilleren van producten. Zorg in verband met het risico van besmetting met salmonella - in het 
bijzonder bij kipproducten - dat gegrilleerde producten nooit met rauwe producten in aanraking 
kunnen komen. Vermijd ook te allen tijde contact tussen gegrilleerde producten en handen of 
gereedschappen die in aanraking zijn geweest met rauw kippenvlees. 
Reinig handen of gereedschappen die in contact zijn geweest met rauw kippenvlees grondig. 

1.6 Service en technische ondersteuning 

Het elektrische schema van uw apparaat is bijgevoegd. Neem in geval van storingen contact op met 
uw dealer/servicedienst. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens beschikbaar heeft: 

• Model. 

• Serienummer. 
 
Deze gegevens vindt u op de typeplaat. 

1.7 Opslag 

Volg als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt en wordt opgeslagen de onderstaande instructies: 

• Reinig het apparaat grondig. 

• Omwikkel het apparaat ter bescherming tegen stof. 

• Sla het apparaat in een droge omgeving zonder condensatie op.  

1.8 Afvoeren 

 

Voer het apparaat, alle onderdelen of smeermiddelen die eruit zijn verwijderd veilig af 
volgens alle lokale en nationale veiligheids- en milieuvoorschriften. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

2.1 Technische beschrijving 

In de vitrine wordt een combinatie van processen toegepast die hierna worden beschreven. De 
gebruikte materialen zijn gemaakt van roestvast staal RVS 304 en gehard glas. 
 
Self Service en Full Serve 
Temperatuurregeling van de luchtstroom vindt plaats door middel van een instelbare elektronische 
thermostaat/regeling. Infraroodstralers verwarmen de producten van bovenaf. Daardoor behouden 
de producten maximaal 4 uur hun kwaliteit. Halogeen lampen zorgen voor de verlichting. 
 
Full Serve Humidified 
Temperatuurregeling van de luchtstroom, individuele instelling van elke infraroodstraler en 
luchtbevochtiging vinden plaats door middel van instelbare elektronische regeling waardoor de 
producten maximaal 4 uur hun kwaliteit behouden. Halogeen lampen zorgen voor de verlichting. 
 

2.2 Beoogd gebruik 

 
De warmhoudvitrines zijn uitsluitend ontworpen om verwarmde producten warm te houden en te 
presenteren. Ieder ander gebruik wordt niet als beoogd gebruik beschouwd.  
Het apparaat is af fabriek ingesteld op een dusdanige temperatuur dat gedurende vier uur een 
kerntemperatuur van minimaal 65 °C / 149°F gehandhaafd blijft.  
De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het 
niet strikt naleven van de veiligheidsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding of 
door onachtzaamheid tijdens installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in dit document 
vermelde apparaat en eventuele bijbehorende accessoires. 
Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch perfecte staat. 
 

2.3 Accessoires 

Het apparaat bevat de volgende standaardaccessoires: 
 

• Gebruikershandleiding. 
 
Voor optionele accessoires www.frijado.com.  
 
 
 
  

http://www.frijado.com/
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3. INSTALLATIE EN GEBRUIK VOOR DE EERSTE KEER 

 

 

Alle verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn geschikt voor recycling. 

 

Na het uitpakken, controleer de staat van het apparaat. Sla in geval van beschadiging het 
verpakkingsmateriaal op en neem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de goederen contact 
op met de transporteur. 

3.1 Het apparaat uitpakken 

1. Neem alle onderdelen uit het apparaat. 

2. Verwijder de folie van alle metalen delen. 

3. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. 

4. Controleer het apparaat op beschadigingen. 

5. Controleer of alle bij de door u bestelde uitvoering behorende onderdelen aanwezig zijn. 

6. Lees de handleiding voordat u verder gaat. 

3.2 Installatie en plaatsing 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaar voor elektrische schok. Aardingsinstructies: sluit het apparaat alleen aan op 
wisselstroom van een geaard stopcontact, met netspanning in overeenstemming met 
de informatie op het typeplaatje van het apparaat. 

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de 
elektrische installatie voldoet aan de huidige nationale en lokale codes en 
bedradingsvoorschriften. 

Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer. Dit kan brand, elektrische 
schokken of ander persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg 
hebben. 

 

 

WAARSCHUWING 
Plaats het apparaat, niet bij een deuropening, ventilatie of koeling. 
Plaats het apparaat, met behulp van een waterpas, vlak op een voldoende stevige 
ondergrond. Houd daarbij rekening met het gewicht. 

 

Kies een geschikte plek voor het apparaat. Aandachtspunten: 

• De producten in het apparaat moeten goed zichtbaar zijn. 

• Er moet voldoende ruimte zijn om het apparaat te bedienen en te onderhouden. 

• Houd rekening met de bereikbaarheid in geval van onderhouds- en servicewerkzaamheden. 

• Laat een ruimte van minimaal 50 mm (2 inch) vrij. 

• Zorg dat de omgevingstemperatuur niet minder dan 20°C (68°F) en niet meer dan 30°C (86°F) 
bedraagt. 

• Tijdens grilleren kunnen de glazen ruiten zeer heet worden. Houd kinderen uit de buurt van het 
apparaat. 

• Het apparaat heeft een netstekker en moet op een wandcontactdoos met de juiste netspanning 
worden aangesloten. Laat de wandcontactdoos door een erkende elektricien plaatsen. 
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3.2.1 Installatie – gebogen ruit 

1. Reinig voordat u het apparaat in gebruik neemt de binnenzijde, de uitneembare 
onderdelen en de accessoires grondig met sop. 

2. Wrijf na met een in schoon water bevochtigde doek om sopresten te verwijderen en 
droog alles af. 

 

 
 

3. Breng alle (optionele) onderdelen en/of accessoires aan. Volg voor het aanbrengen van 
een pan frame stap 1 t/m 4 en voor het aanbrengen van de zij- en schuifruiten stap 5 
t/m 7. 

4. Steek de stekker in het stopcontact. 
5. Als het apparaat beschikt over de optionele automatische watervulling, sluit de 

waterinlaat aan op een beluchte aansluiting, zo niet: 
6. Vul de verdampingsbak voor ¾ met schoon koud water. Gebruik bij voorkeur onthard 

water. 
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3.2.2 Installatie – recht glas 

 

 

WAARSCHUWING 
De bovenruit kan tot 25 kg wegen. Let op het gewicht bij het optillen van 
de bovenruit. Gebruik de juiste hulpmiddelen bij het optillen. 

 
1. Reinig voordat u het apparaat in gebruik neemt de binnenzijde, de uitneembare 

onderdelen en de accessoires grondig met sop. 
2. Wrijf na met een in schoon water bevochtigde doek om sopresten te verwijderen en 

droog alles af. 
 
 

 

 
3. Breng alle (optionele) onderdelen en/of accessoires aan. Begin met de top ruit en de zij 

ruiten. Borg de zij ruiten met de schroeven zoals aangegeven in het bovenstaande 
figuur.   

 

 
 

4. Plaats het frame voor de GN-pannen in de unit. Begin met de uitblaasplaat (1). Plaats 
dan de framedelen tussen de voor en achterkant (2) en plaats de korte framedelen (3) 
als laatste. Zie het bovenstaande figuur. 
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5. Plaats de schuifruiten zoals aangegeven in bovenstaande figuur. 
 
 

3.3 Eerste gebruik 

• Reinig bij het eerste gebruik van het het apparaat de binnenzijde grondig met zeepsop.  

• Spoel met schoon water na om zeepresten te verwijderen. 
 
 

Metaalgeur 
 
Warm het apparaat minimaal een half uur op de hoogste temperatuur op om de olie- en metaalgeur 
die bij het eerste gebruik vrijkomen weg te nemen. 
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4. BEDIENING EN GEBRUIK 

 

WAARSCHUWING  

De vulinrichting voor de waterlade en de lichtkap kunnen heet worden. 

 

4.1 Apparaat overzicht 

 
Full Service and Self Serice 

 
 

A Bedieningspaneel Self Service en Full Serve 

B Bedieningspaneel Full Serve Humidified 

C1 Getinte schuifruiten 

C2 Verlichting 

C3 IR-straler 

 Full Service Humidified 

 
 

C4 Vlakke plaat 

C5 Demontabel frame 

C6 Verdampingsbak 

C7 Vulinrichting 

C8 Sensor waterniveau 

 

4.2 Bedieningspaneel 

4.2.1 Self Service en Full Serve modellen 

 
 

 Aan/uitknop* 
 Knop omhoog 

 Knop omlaag 
SET,  SET knop 
 

  
 
 
 
 
 
 
Foto alleen ter referentie. 

* In-/uitschakelen: enkele seconden ingedrukt houden. 
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4.2.2 Full Serve Humidified 

B1 Toetsen IR-stralers 
B2 Temperatuur uitlezing 
B3 Toets verlichting 
B4 Temperatuur verhogen 
B5 Temperatuur verlagen 
B6 Uitlezing bevochtigniveau 
B7 Bevochtiging verhogen 
B8 Bevochtiging verlagen 
 
De toetsen B1 schakelen de IR-stralers in de 
lichtkap afzonderlijk. De volgorde van de 
toetsen is gelijk aan de volgorde van de 
stralers gezien vanaf de bedienzijde van de 
vitrine. 

 

 

 

4.3 Warmhoudvitrine in Self Service of Full Serve uitvoering 

4.3.1 Inschakelen 

1. Schakel de verwarming in met schakelaar A6. 

2. Schakel de verlichting in met schakelaar A7. 

3. Schakel naar wens ook de IR-stralers in met 
schakelaar A8. 

 

 
 

4.3.2 Uitschakelen 

1. Schakel de IR-straler uit met schakelaar A8. 

2. Schakel de verlichting uit met schakelaar A7. 

3. Schakel de verwarming uit met schakelaar A6. 

  

 

4.3.3 Controleren van de ingestelde temperatuur 

ERC / ALFA / ID Next  temperatuur regelaar 

1. Tijdens bedrijf toont de display van de thermostaat de temperatuur in de unit. 

2. Druk eenmaal op de SET-knop. 

3. De ingestelde temperatuur verschijnt even op het display. 

IC Plus 902 temperatuur regelaar 

1. Blader door de mappen met en totdat u de map Pb1, Pb2 of Pb3 vindt. 

2. Druk op SET om de waarde te bekijken die is gemeten door de bijbehorende sonde. 
 

  

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8

A6 A7 A8
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4.3.4 Instellen van de temperatuur 

ERC temperatuur regelaar 

1. Tijdens bedrijf toont de display van de thermostaat de temperatuur in de unit. 

2. Druk eenmaal op de SET-knop.  De ingestelde temperatuur verschijnt op de display. 

3. Stel de ingestelde temperatuur in door middel van de  knop en de  knop . 

4. Druk eenmaal op de SET-knop om de nieuwe ingestelde temperatuur op te slaan. 

IC Plus 902 temperatuur regelaar 

1. Tijdens bedrijf toont het display van de thermostaat de temperatuur in de unit. 

2. Druk eenmaal op de SET-knop.  De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. 

3. Druk binnen 15 seconden op de  en  knop. 

4. Stel de ingestelde temperatuur in door middel van de  en de  knop. 

5. Druk eenmaal op de SET-knop om de nieuwe ingestelde temperatuur op te slaan. 

ALFA temperatuur regelaar 

1. Tijdens bedrijf toont het display van de thermostaat de temperatuur in de unit. 

2. Druk eenmaal op de SET-knop.  De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. 

3. Druk nu nogmaals op de SET-toets en samen met de  of  toets. 

4. Stel de ingestelde temperatuur in door middel van de  toets en de  toets. 

5. Enkele seconden na het loslaten van de toetsen wordt de gemeten temperatuur weer 
weergegeven. 

ID Next temperatuur regelaar 

1. Druk minstens 3 seconden op de toets down totdat het label 'UnL' verschijnt om het 
toetsenbord te ontgrendelen. 

2. Druk op de toets SET en laat hem los om naar het menu 'Machinestatus' te gaan. 

3. Scrol door de mappen met de toetsen  en  tot de map SEt wordt weergegeven. 

4. Druk op de toets SET om de huidige setpointwaarde weer te geven. 

5. Wijzig de setpointwaarde met de toetsen  en  binnen 15 seconden. 

6. Druk op de toets SET of , of door een time-out (15 seconden) om de waarde te bevestigen. 
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4.4 Warmhoud vitrine in Full Serve Humidified uitvoering 

4.4.1 Inschakelen 

1. Houd de toetsen B3 en B4 gelijktijdig 2 seconden 
ingedrukt. 

2. Schakel de verlichting in met toets B3. 

3. Schakel de gewenste IR-stralers in met de toetsen 
B1. 

 

 
 

4.4.2 Uitschakelen 

Houd de toetsen B3 en B5 gelijktijdig 2 seconden ingedrukt. 

4.4.3 Controleren van de ingestelde temperatuur 

Tijdens gebruik wordt op display B2 de temperatuur in de vitrine weergegeven. 

 

1. Druk kort op de toets B4 of B5. 

 
Op het display verschijnt de ingestelde temperatuur.  
Na 10 seconden verschijnt weer de gemeten temperatuur in de vitrine. 

4.4.4 Instellen van de temperatuur 

1. Druk kort op de toets B4 of B5. Op het display verschijnt de ingestelde waarde. 

2. Wacht 5 seconden, de instelling kan niet meteen gewijzigd worden. 

3. Stel de gewenste temperatuur in met toets B4 en toets B5. 

4. Wacht tot het display weer verspringt naar de gemeten temperatuur in de vitrine. De instelling 
is opgeslagen. 

 

4.4.5 Bijvullen van de verdampingsbak 

 

 

WAARSCHUWING 
De vulinrichting kan heet worden. 

 
Er klinkt een geluidssignaal zodra de verdampingsbak moet worden bijgevuld. De bevochtiging 
wordt automatisch uitgeschakeld. 

1. Druk op toets B7 of B8 om het geluidssignaal te stoppen. 

2. Vul de verdampingsbak voor ¾ (ca. 6,5 L / 17.1 US gal.) met warm water om te grote 
temperatuurverschillen en hevige stoomvorming te voorkomen. 

 
Na bijvullen zal de bevochtiging automatisch worden hervat volgens de eerder gemaakte 
instelling. Deze hoeft niet opnieuw ingesteld te worden. 

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8
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4.4.6 Automatische watervulling 

 

 

WAARSCHUWING  
Verwijder de verdampingsbak alleen als het apparaat is uitgeschakeld! 

 
Het apparaat kan uitgevoerd worden met een optie voor automatische watervulling. In dat geval 
zal de verdampingsbak automatisch worden bijgevuld. 

4.4.7 Instellen van de bevochtiging 

 

 

Het waterverbruik bij de maximale stand zal ca. 1.2 L / 3.2 US gal. per 
uur bedragen. 

 

De indicatiebalk B6 geeft de mate van bevochtiging weer. 

• 3/3, bevochtiging 100% ingeschakeld; 

• 2/3, bevochtiging 67% ingeschakeld; 

• 1/3, bevochtiging 33% ingeschakeld; 

• 0, bevochtiging uitgeschakeld, het onderste segment van de indicatiebalk flitst iedere 10 sec. 

 
Stel het gewenste bevochtigingniveau in met de toetsen B7 en B8. 

4.4.8 Instellen van de IR-stralers 

Druk kort op de B1 toetsen om bijbehorende IR-straler in of uit te schakelen. Het indicatielampje 
boven de toets brandt als de straler is ingeschakeld. 
 

4.5 Laden product 

 

WAARSCHUWING 

• Plaats alleen producten waarvan de kerntemperatuur minimaal 85°C / 185°F 
bedraagt. 

• Schakel bij gebruik van een ‘tweede presentatieniveau’ alle aanwezige IR-stralers 
in. 

• Let er bij verpakte producten op dat het verpakkingsmateriaal geschikt moet zijn 
voor een temperatuur van 100°C / 212°F. 

4.6 Controleren van de producttemperatuur 

Meet elk uur de producttemperatuur met een digitale thermometer en houdt notities bij van de 
gemeten waarden. Gebruik altijd een gedesinfecteerde thermometervoeler. 

4.7 Voorverwarmen 

1. Laat het apparaat 30 tot 60 minuten voorverwarmen. Alle deuren moeten gesloten zijn 
om goed te kunnen voorverwarmen. 

2. Controleer of het display de juiste temperatuur aangeeft. 
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5. REINIGING EN ONDERHOUD 

 

 

WAARSCHUWING  
Gebruik geen waterslang om het apparaat te reinigen.  Water kan via de 
ventilatie openingen naar binnen dringen.  

 

 

WAARSCHUWING  
Raak de lampen niet met blote handen aan. Bescherm hete lampen tegen 
koud water. 

 

 

U wordt geadviseerd om een vast dagelijks reinigingsschema aan te 
houden voor een goede hygiëne en optimale staat van het apparaat. 

 

5.1 Onderhoud schema 

Onderdeel handeling Frequentie 

Binnenzijde • Schakel het apparaat uit. 

• Verwijder de producten uit het apparaat. 

• Laat het toestel afkoelen tot ca. 50C / 122F. 

• Reinig de binnenzijde met warm zeepsop of  
Fri-Jado Clean. 

• Droog na het reinigen de binnenzijde met een 
schone doek af. Zorg ervoor dat geen 
reinigingsmiddel achterblijft. 

Dagelijks 

Buitenzijde • Maak de buitenzijde van het apparaat schoon 
met behulp van een zachte borstel of spons en 
een kleine hoeveelheid heet water met een mild 
reinigingsmiddel. 

• Droog de buitenzijde met een doek af. 

Dagelijks 

Elementenruimte • Schakel het apparaat uit. 

• Verwijder de producten uit het apparaat. 

• Laat het toestel volledig afkoelen. 

• Verwijder afhankelijk van het model de GN-
pannen of de vlakke plaat in de vitrine. 

• Reinig de ruimte hieronder met een vochtige 
doek met warm zeepsop of Fri-Jado Clean. 

• Droog na het reinigen de binnenzijde met een 
schone doek af. 

Wekelijks 

Verdampingsbak • Verwijder eventueel aanwezig ketelsteen in de 
verdampingsbak en op de pennen van de 
waterniveau sensor. Gebruik hiervoor 
warmwater en azijn. 

Wekelijks 
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6. STORINGEN EN SERVICE 

In geval van een storing kunt u voordat u contact opneemt met de leverancier/dealer een aantal 
zaken zelf controleren: 
 

• Werkt de voeding naar behoren?  Controleer de zekeringen en de differentiaalschakelaar. 

• Is de temperatuurschakelaar goed ingesteld? 
 

Onderdeel Storing Mogelijke handeling 

Apparaat Werkt niet. • Zit de stekker in het stopcontact? 

• Is de stroomvoorziening in orde? 
Controleer de zekeringen en de 
aardlekschakelaar in de meterkast. 

• Staan alle schakelaars in de juiste 
stand? 

Apparaat De ingestelde temperatuur 
wordt niet binnen een half uur 
bereikt. 

• Sluit de schuifruiten aan de 
bedienzijde. 

• Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

Apparaat De temperatuur wordt te 
hoog. 

• Controleer de ingestelde 
temperatuur. 

• Schakel het apparaat uit. 

• Neem de stekker uit het stopcontact. 

• Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

Temperatuur 
regeling 

Op het display verschijnt de 
foutmelding E1, E2 of E29. 

• Reset het apparaat door deze een 
keer uit en aan te schakelen. 

• Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

Bevochtiging Werkt niet. • Controleer of de bevochtiging is 
ingeschakeld. 

• Verwijder eventueel aanwezige 
kalkaanslag op de voeler. 

• Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

Automatische 
watervulling 

Geluidssignaal klinkt / 
verdampingsbak is leeg 

• Controleer de watertoevoer. 

• Reset het apparaat door het uit en 
aan te schakelen. 

• Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

Lamp Een lamp is defect. • Vervangen, zie paragraaf 6.2 

IR-straler Een IR-straler is defect. • Neem contact op met uw 
leverancier/servicedienst. 

• Onmiddellijke uitschakeling van het 
apparaat is niet noodzakelijk. 

Voedingskabel Beschadigd • Vervang de voedingskabel, zie 
paragraaf 6.1. 
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6.1 Voedingskabel vervangen 

 

WAARSCHUWING  

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 
Indien de voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, 
servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijk gekwalificeerde persoon om gevaarlijke 
situaties te vermijden. 

6.2 Een lamp vervangen 

 

 

WAARSCHUWING  

Haal de stekker uit de wandcontactdoos. 

 

 

WAARSCHUWING  

Raak lampen niet met blote handen aan. Gebruik een schone doek of 
tissues bij het vervangen van de lamp. 
Verwijder eventueel vocht met alcohol en brandspiritus nadat de lamp is 
afgekoeld. 

 
De lampen bevinden zich in de bovenkap, u kunt deze langs onder bereiken. 

1. Neem de stekker uit het stopcontact. 
2. Open alle ruiten en laat het apparaat minimaal een half uur afkoelen. 
3. Vervang de lamp door één van hetzelfde type. 
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7. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

 

WAARSCHUWING 

Raadpleeg de typeplaat voor de juiste specificaties van het apparaat. De 
elektrische gegevens kunnen per land verschillen. 

 
Europese modellen 
 

Model  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Afmetingen      

Breedte mm 1086 1419 1730 2505 

Diepte mm 1058 1058 1058 1058 

Hoogte mm 960 960 960 960 

Hoogte met onderstel mm 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 

Gewicht Self Service kg 136 188 217 N/A 

Gewicht Full Serve kg 142 [158] 195 [180] 225 [197] 257 

Gewicht Humidified Full 
Serve 

kg 157 [173] 210 [195] 240 [212] 272 

Onderstel kg 36.5 40.0 43.5 63.0 

Spanning V 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 

Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Max. nominale stroom      

Self Service A 6.3 6.3 6.3 N/A 

Full Serve A 6.3 6.3 6.3 12.6 

Humidified Full Serve A 7.3 8.6 9.9 12.6 

Stekker  
CEE standard 

16 A 
CEE standard 

16 A 
CEE standard 

16 A 
CEE standard 

16 A 

Kabellengte m 2.40 2.40 2.40 2.40 

Geluidsdruk dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Wateraansluiting 
(automatische 
watervulling) 

inch ¾ ¾ ¾ ¾ 

Display Self Service 
(vlakke deel) 

     

Lengte mm 964 mm 1,298 mm 1,630 mm N/A 

Breedte mm 608 mm 608 mm 608 mm N/A 

Diepte mm 60 mm 60 mm 60 mm N/A 

Display Full Serve en Full 
Serve Humidified 
(max. indeling) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
De specifieke HD-Square gegevens staat tussen [haken]. 
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Amerikaanse modellen 
 

Model  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Afmetingen      

Breedte inch 42 ¾  55 ¾  68 ¼  98 ½  

Diepte inch 41 ¾  41 ¾ 41 ¾ 41 ¾ 

Hoogte inch 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾  

Hoogte met onderstel inch 57 [56] 57 [56] 57 [56] 57 

Gewicht Self Service lbs 300 414 478 N/A 

Gewicht Full Serve lbs 313 [348] 430 [397] 496 [434] 567 

Gewicht Humidified Full 
Serve 

lbs 346 [382] 463 [430] 529 [467] 600 

Onderstel lbs 80 88 96 139 

Spanning V 208 208 208 208 

Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Max. nominale stroom      

Self Service A 11.6 11.6 11.6 N/A 

Full Serve A 11.6 11.6 11.6 22.3 

Humidified Full Serve A 12.2 13.3 14.4 22.3 

Stekker  15-20P 15-20P 15-20P 15-30P 

Kabellengte inch 95 95 95 95 

Geluidsdruk dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Wateraansluiting 
(automatische 
watervulling) 

inch ¾ ¾ ¾ ¾ 

Display Self Service 
(vlakke deel) 

     

Lengte inch 38 51 64 N/A 

Breedte inch 24 24 24 N/A 

Diepte inch 2.4 2.4 2.4 N/A 

Display Full Serve en Full 
Serve Humidified 
(max. indeling) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
De specifieke HD-Square gegevens staat tussen [haken]. 
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