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Belangrijke opmerking voor de installateur:
Dit document moet aan de gebruiker worden gegeven omdat hierin 
belangrijke richtlijnen staan over werking, inladen, reiniging en algemeen 
onderhoud. Het is raadzaam dit document ter referenti e te bewaren.   

Elektrische veiligheid
Foster Refrigerator adviseert het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten via een 
aardlekschakelaar, zoals een stopcontact dat beschermd is met een reststroomonderbreker (RCCB) of 
reststroomonderbreker met ingebouwde overstroombeveiliging (RCBO).

Algemene veiligheid
Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoff en, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas.

Houd alle venti lati eopeningen van het apparaat of in de constructi e van een inbouwunit vrij van obstakels.

Gebruik geen elektrische apparaten in het bewaarcomparti ment.

Het apparaat is luchtdicht afgesloten als de deur dicht is. Daarom is het te allen ti jde streng verboden levende 
wezens op te bergen of ‘op te sluiten’ in het apparaat.

Het verplaatsen van het apparaat moet gebeuren door deskundig personeel waarbij de stabiliteit van de 
apparatuur te allen ti jde behouden moet blijven.

Het geluidsemissieniveau van dit apparaat is 63 dB(A).

Indien de stroomkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur 
van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalifi ceerd persoon.

Langdurig contact tussen onbedekte lichaamsdelen en koude oppervlakken moet worden vermeden. De 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten te allen ti jde worden gebruikt.

Afvoervoorschrift en
Omdat deze kasten onderdelen bevatt en die schadelijk zijn voor het milieu, moeten zij op een 
verantwoorde manier worden afgevoerd. Alle kasten moeten afgevoerd worden door erkende en 
geregistreerde afvalbedrijven, en in overeenstemming met de nati onale wet- en regelgeving.

Inleiding
Foster, Automati sch, Ontdooien, Rijzen, Vertragen. 2 trolleys

De pizzabewerking biedt drie mogelijkheden:

1. Volautomati sch programma met alle drie de functi es.
2. Handmati g ontdooi-/bewaarprogramma.
3. Handmati g rijs-/vertraagprogramma.

Het kast is zodanig ontworpen dat deze ruimte biedt aan twee speciale pizzatrolleys.

Het bedieningssysteem geeft  voor elke functi e de ti jd en temperatuur weer, zodat de gebruiker de status 
van het proces kan bepalen.
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Klimaatklasse
De op het typeplaatje aangegeven klimaatklasse toont de temperatuur en vochti gheid waarbij dit apparaat 
is getest ten behoeve van het vaststellen van waarden in lijn met Europese normen.



Installati e-instructi es
Deze units dienen te worden geïnstalleerd door een deskundig persoon en de betreff ende prakti jkrichtlij-
nen nageleefd zodat een veilige installati e wordt gewaarborgd.

De panelen van de pallet nemen
De kasten zijn modulair gebouwd, waarbij de wandpanelen en bijbehorende items bij levering zijn verpakt 
in krimpfolie. Dit omhulsel moet worden verwijderd, zodat de banden kunnen worden doorgeknipt en alle 
componenten kunnen worden uitgenomen en voorafgaand aan plaatsing op schade kunnen worden gecon-
troleerd op een prakti sche plaats.
Mogelijk zijn er meerdere kratt en. Controleer deze alle zoals hierboven aangegeven.

Installati e van panelen en apparatuur
De volgende instructi e wordt aanbevolen als installati emethode.
Het plafondpaneel wordt geleverd met het koelsysteem/de verwarmer hierop voorgemonteerd en is klaar 
voor installati e zodra de wandpanelen zijn opgebouwd.

De kasten hebben geen bodem en dienen daarom te worden gemonteerd op een schone, vlakke vloer.
De wandpanelen worden aan de vloer bevesti gd door deze in een pvc U-profi el te plaatsen. Dit wordt op 
lengte en in verstek gezaagd geleverd en moet voorafgaand aan de installati e worden bevesti gd op de vloer.

Locati e
Plat, vlak, schoon, stevig oppervlak.
Dit apparaat is voorzien van een opzetsysteem waarvoor minimaal 300 mm ruimte vrij moet zijn boven de 
unit.

Paneelindeling en afmeti ngen
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Plafondpaneel met koelsysteem/verwarmer 
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Bevesti ging U-profi el
Het U-profi el is op de juiste lengtes gezaagd. Gebruik de meegeleverde kartonnen sjabloon om het 
profi el op de vloer de positi oneren.
De buitenmaten van de koelruimte zijn 1206 mm breed x 1042 mm diep.
Het is belangrijk dat het U-profi el goed haaks wordt gemonteerd zodat de panelen in elkaar vergrendelen 
wanneer deze in het profi el worden geplaatst.

Aanbevolen wordt op vloerniveau een toleranti e van maximaal 3 mm aan te houden, aangezien dit de 
juiste plaatsing van de panelen kan beïnvloeden. 
Controleer het vloerniveau aan alle vier de zijden met een waterpas.
Gebruik zo nodig vulplaatjes om eventuele onregelmati gheden in de vloer op te vullen.

Zodra u er zeker van bent dat het U-profi el waterpas staat, kan het geheel met pluggen of nagels op zijn 
plek worden bevesti gd. Zorg hierbij dat de rand tussen de vloer en het profi el wordt afgedicht met 
siliconenkit om binnendringing van vocht te voorkomen. Breng aan de binnenzijde van het profi el een 
speciale kitafdichti ng aan zodat een dampdichte afsluiti ng ontstaat wanneer de panelen worden geplaatst.
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Montage van de wandpanelen
Opmerking: Er is geen bovendorpel voor de deur, omdat die integraal onderdeel is van het plafondpaneel.
Plaats het zijpaneel in het profi el en breng een strook kit aan (zie afb eeldingen) om een dampdichte afslui-
ti ng te creëren. Plaats het achterpaneel in het profi el. De panelen kunnen nu in elkaar worden vergrendeld 
(zie afb . 2). Herhaal dit proces voor de resterende panelen totdat alle panelen in elkaar vergrendeld zijn.

 Fig 1  Fig 2  Fig 3 

 Het plafondpaneel aanbrengen
De wandpanelen zijn aan de bovenkant voorzien van een uitsparing waarin het plafondpaneel valt.
Breng kit aan in de uitsparing zodat een goede dampdichte afsluiti ng ontstaat zodra het paneel is 
aangebracht.

Draai de schroeven die het voorpaneel aan de zijpanelen bevesti gen iets los en laat het op het 
plafondpaneel rusten, zodat de verbindingskabels niet beschadigd raken. Zie hieronder.
Licht het plafondpaneel in zijn geheel op en laat het zakken in de uitsparing bovenop.

Als het plafondpaneel op zijn plaats zit, bevesti gt u de gegalvaniseerde hoekbeugel op zijn plaats (zie afb . 
4). Vastzett en met de meegeleverde schroeven (zie afb . 5 en 6).
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Fig 4 Fig 5 Fig 6 

Wanneer het plafondpaneel eenmaal op zijn plaats is bevesti gd, dicht u de binnennaden af met siliconen-
kit.
Steek de afdekdopjes in de vergrendelingsgaten.

Het achterste luchtkanaal monteren
1) Controleer vóór het monteren van het achterste luchtkanaal of het luchtretourkanaal correct is gemon-
teerd in de fl ensrand van de spoellekbak, zie afb . 7. 
2) Plaats het luchtkanaal tegen de achterwand van de kast en steek het in de ruimte tussen het luchtre-
tourkanaal en de achterkant van de kast tot een diepte van 10 mm (afb . 7). Ter plaatse vastzett en met de 
bijgeleverde zelft appende schroeven.

Luchtkanaal 10 
mm in de ope-
ning steken

Flensrand 
van de 
spoellekbak

Luchtre-
tourka-
naal

Achter-
wand kast

Luchtkanaal
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De deur monteren
Houd de deur in een hoek van 90° ten opzichte van de kast en laat hem op de scharnieren zakken. Zie afb . 
10 voor de juiste uitlijning van de scharnieren in gesloten positi e. Controleer of de deur haaks ten opzichte 
van de kast hangt. 

 

Fig 10 Fig 8      Fig 9 

Plaats de scharnierkap terug en controleer of de bovenkant van de deur op een lijn ligt met de onderkant 
van de scharnierkap. 
Volg de procedure in omgekeerde volgorde om de deur uit te nemen. 
Na het inhangen van de deur controleert u het deurrubber. Zorg dat dit volledig aansluit tegen de deurlijst. 
Controleer tevens of de rubberen strip aan de onderkant van de deur contact maakt met de vloer (zie afb . 
11).  
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Belangrijke opmerking!
Indien het plafondpaneel ti jdens de installati e is gekanteld, mag het product gedurende 24 uur niet 
worden ingeschakeld.



Overzicht display
Datum

Tijd

Programmaknoppen

Opslag, Handmati g en Auto-

Stand-byknop

Instellingenknop

Infoknop

Voor een duidelijk zichtbare en zeer begrijpelijke indeling voor de gebruiker is het displayscherm voorzien 
van een 'signaalkader', een kleurcode met fasegebonden betekenissen, zoals:

 Groen – Normale bedieningsmodus - geen tussenkomst vereist.

Geel – Programma wordt uitgevoerd - geen tussenkomst vereist.

  Rood – Proces- of systeemstoring - tussenkomst van de gebruiker vereist.

Van 'Aan' naar 'Stand-by' schakelen

Naar Stand-by schakelen
3 sec

3 sec
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Bedieningsinstructi es
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Tijd en datum wijzigen



Nederlands

10

3 sec

2 minuten

Een handmati g rijsprogramma starten

1 tot 900 min

Display ti jdens programma



5 sec

Een geacti veerd handmati g rijsprogramma annuleren
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De temperatuurinstelling voor het handmati ge rijsprogramma wijzigen en de cyclus 
starten

10 tot 40⁰C
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Een automati sch rijsprogramma selecteren

< 90 min

Beschrijving 
Cyclus

Temperatuur

Voortgangsbalk

Eindti jd van het 
programma en datum

Infoknop

Stopknop
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2 minuten

3 sec

Een automati sch rijsprogramma annuleren
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De instellingen voor een automati sch rijsprogramma wijzi-
Opslag

 0 tot 25⁰C
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Rijsti jd

Rijstemperatuur 

10 tot 40⁰C

1 tot 900 min
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Conti nu 

16

0 tot 25⁰C
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Pagina opzett elijk leeg gelaten
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Pagina opzett elijk leeg gelaten
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