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Gebruiksaanwijzing 
Saladette – gekoelde werkbank – koeltafel –pizzataf el 

voorbereidingstafel 
 
Let op! svp lezen voor het inschakelen. 
 
● Leest u eerst de gebruiksaanwijzing  
● Het is verstandig de gebruiksaanwijzing daar te leggen waar deze altijd snel kan     
   worden teruggevonden 
● Na het uitpakken svp nazien of de saladette in goede toestand verkeert.Als er iets  
   is beschadigd, het apparaat niet aansluiten en svp uw handelaar informeren 
● De saladette is alleen voor het koelen bedoeld. Ander gebruik kan tot  
   beschadigingen leiden en hierdoor vervalt de garantie. De saladette mag niet  
   buitenshuis worden gebruikt. 
● Voordat u de saladette aansluit gelieve u zich ervan te overtuigen, dat de aan-                     
gegeven stroomsoort op het type-schild overeenkomt met uw aansluiting 
● Indien er zich een storing voordoet of het apparaat werkt niet goed, de stekker uit  
   het stopcontact trekken en uw handelaar informeren. Werkzaamheden aan het  
   elektro- en koelgedeelte mogen alleen door vaklieden geschieden 
● De fabrikant/verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die  
   ontstaan door het niet aanhouden van de voorschriften in de gebruiksaanwijzing.  
   Bovendien kan het zijn dat de veiligheid dan niet meer zeker is. 
 
Het opstellen van de saladette 
 
● Ontdoet u het apparaat van het verpakkingsmateriaal en neemt u de plasticfilm  
   voorzichtig af.   
● Indien het apparaat horizontaal werd getransporteerd, moet u twee uur wachten  
   voordat het wordt aangesloten 
● Reinigt u de buitenkant met een vochtige doek en de binnenkant met een zacht  
   reinigingsmiddel en weinig water. In geen geval met een agressief middel en/of  
   een schuurspons. Ook niet met een stoomstraal of hogedrukreiniger. 
● Laat u de saladette drogen en poets na met een droge doek 
● Beschadig uw handen niet, vermijd daarom tijdens de reiniging de scherpe kanten  
   bij de condensator of verdamper, of trek rubber handschoenen aan 
● Regel met de verstelbare voeten de goede horizontale stand van de saladette 
● Als de saladette moet worden verplaatst, til die dan aan de onderkant op. Niet aan  
   het bovenblad! 
● Plaats de saladette niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmings  
   radiatoren, ovens ed. Ook niet daar waar de zon erop kan schijnen en/of tocht  
   ontstaat. 
● Het is zeer belangrijk dat de condensator een vrije luchttoevoer heeft 
● Steekt u de stekker in het stopcontact en let u er op dat het stopcontact vrij  
   toegankelijk blijft, omdat de stekker tevens als hoofdschakelaar dient. Het  
   stopcontact moet van een aardleiding zijn voorzien 
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Stroom-aansluiting  
 

● Overtuigt u zich ervan, dat de waarden van de stroomaansluiting met die op het    
type-schild overeenstemmen. 
● Het apparaat altijd aan een geaard stopcontact aansluiten 
● Als er geen goed werkend aarde-contact is, dan dit door een vakman laten  
   verhelpen 
●Als het apparaat ver van een stopcontact wordt opgesteld, moeten de veiligheids  
  voorschriften worden aangehouden 
 
 
Technische eigenschappen 
 

Geluids- en vibratie-ontwikkeling 
Het geluidsniveau van dit apparaat met ingebouwde condensator is lager dan 70dB. 
Daarom zijn er geen extra geluid isolerende maatregelen nodig. Als het apparaat 
goed is opgesteld onstaan er geen storende vibraties 
 
 

Gebruiksmogelijkheden 
De saladette kan volgens de voorwaarden van de norm 4, ISO 1992 
(omgevingstemperatuur 30°C, relatieve luchtvochtigh eid 55%) worden gebruikt. De 
optimale omstandigheden liggen bij een omgevingstemperatuur van 10°C en 30°C bij 
een relatieve luchtvochtigheid van 30-55%. 
De saladette (10°C) is geconstrueerd voor het koele n, voor de voorbereiding van 
salades, groente, fruit en koude spijzen. Verkeerd gebruik kan tot schade en verlies 
van de garantie leiden. 
De saladette mag niet voor het bewaren van medicijnen worden gebruikt. 
 
Gebruiksaanwijzing 
De saladette is voorzien van 1 bedieningsschakelaar en elektronische besturing. 
 
Aan- en uitschakelen van het apparaat 
Drukt u op de schakelaar. Op een display wordt de huidige temperatuur getoond en 
de functie-controlle van de compressor. 
Na een stroomuitval reactiveert de compressor zich na korte tijd. 
 
Temperatuur aanduiding 
Tijdens het gebruik toont de display de temperatuur in het apparaat 
 
Instellen van de temperatuur 
Wanneer u één seconde de knop SET drukt, kunt u de temperatuur aflezen. 
 
Veranderen van de temperatuur. Drukt u de knop SET en daarna de knop UP of 
DOWN, om de vastgelegde temperatuur te veranderen.Zodra u de gewenste 
temperatuur heeft ingegeven, legt u deze vast met de knop SET. Het temperatuur 
bereik ligt tussen + 2°C en + 10°C. 
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Alarm aanduiding 
De stuur-inrichting toont een eventuele storing door het branden van de volgende 
tekens op de display: EO of knipperlicht. 
 
Wat te doen 
Als op de display één of beide tekens branden, schakelt u de besturing uit en wacht 
enkele seconden met het weer aanzetten. Als daarna het alarm licht nog altijd 
brandt, vraag dan of uw handelaar komt en zeg hem welk teken de storing aangeeft. 
 
Vullen van de saladette 
Volg svp de volgende adviezen op om een zo goed mogelijke werking van de 
saladette te krijgen: 
● Vul de saladette pas dan als de temperatuur is bereikt. 
● Zet geen warme spijzen of vloeibaar voedsel en/of niet afgedekt voedsel in de  
   saladette 
● Levensmiddelen in dozen altijd goed dicht maken of verpakken en niet teveel in het  
   apparaat zetten 
● De vrije luchtcirculatie mag niet worden belemmerd 
● Laat de deuren niet te lang open staan en vermeid te vaak openen van de deuren 
 
Ontdooien 
Regelbare automatische ontdooїng 
Binnen 24 uur wordt het apparaat automatisch 4x ontdooid. De timer schakelt zich 
direct na de eerste ingebruikneming in. 
Indien u de automatische ontdooiing op andere tijden wenst, moet u de knop rechts 
boven op de stuureenheid voor 5 seconden gedrukt houden. Het apparaat ontdooit 
dan onmiddellijk en de volgende ontdooiing geschiedt na 6 uur. 
 
Handmatige ontdooiing 
Indien gewenst ontdooit de saladette handmatig. Zie daarvoor „regelbare 
automatische ontdooїng“. De afvoer van het dooiwater geschiedt automatisch. 
 
Reiniging en onderhoud 
Om hygienische en functionele redenen moet het apparaat tenminste éénmaal per 
week worden gereinigd. Waar dagelijks wordt gewerkt, iedere dag. Wanneer er 
saladesauce in de uitloop komt, moet de uitloop en de opvangschaal worden 
gereinigd. Reinigt u ook één keer per week de condensator. 
 
Vóór iedere reiniging en bij het afnemen van de ommanteling etc. altijd de stekker uit 
het stopcontact nemen. 
De reiniging van de condensator gaat als volgt: 
● Draait u de schroeven aan de onderste afdekking voorzichtig los en neem de 
   afdekking weg 
● Borstel het stof van de voorste bovenkant van de condensator met een zachte 
   borstel resp. veger af en daarna met de stofzuiger de resten wegzuigen 
● Schroef de afdekking weer vast 
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Lang buitengebruik zetten van de saladette 
Indien de saladette langere tijd niet wordt gebruikt, moet het volgende worden 
ondernomen: 
● Stekker uit het stopcontact 
● Saladette reinigen zoals eerder beschreven 
● Deuren en schuif-deksel iets openen 
● De saladette met een lucht doorlatende stof afdekken 
 
Kleine storingen opheffen 
Vaak kunnen kleine storingen snel worden opgelost, u gelieve het volgende te 
controleren. 
 
a. Wanneer het apparaat niet werkt 
● Is de aansluiting van de stekker o.k? Geeft het stopcontact wel elektriciteit? 
● Is de stroomdraad beschadigd? Als dat zo is, dan door een vakman laten 
   repareren. 
 
b. Wanneer de gewenste temperatuur niet wordt bereikt 
● Is de zekering van het stopcontact in orde?  
● Is de temperatuur goed ingesteld? 
● Bevindt de saladette zich in de ontdooifase of kort daarna? 
● Is de verdamper met ijs bedekt? 
● Is de condensator verstopt (bv door stof) of te weinig vrij voor beluchting? 
● Staat de saladette te dicht bij een warmtebron? (oven etc.) 
● Kunnen de deuren wel goed worden gesloten? 
● Zijn de levensmiddelen te heet, te talrijk of is er niet goed gevuld? 
 
c. Wanneer het apparaat water verliest 
● De opvangschaal leeg maken 
● Is het einde van het ontdooi-water-buisje wel in de opvangschaal of daarnaast? 
● Is het ontdooi-water-buisje verstopt? 
 
d. Wanneer het apparaat te veel lawaai maakt 
●  Kijkt u na of in het apparaat losse schroeven ed. liggen 
● Is het apparaat stabiel en goed geplaatst met alle voeten op de bodem? 
 
Als ondanks al deze controles de saladette nog niet goed werkt, vraag dan svp uw 
handelaar. 
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