
Werkwijze voor het uitzetten van uw koel- en vriesapparatuur 
bij langdurige stilstand. 

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact; zo kunt u veilig beginnen met schoonmaken.

Verwijder zoveel mogelijk roosters, roosterdragers en staanders uit de kast.  
Deze onderdelen mogen in de vaatwasser. Let op: Lades uit de werkbank mogen nooit in de vaatwasser! 

Maak de binnenkant van de kast grondig schoon, etensresten die nu blijven zitten zijn een bron voor bacteriën. 
Droog de binnenkant vervolgens af.

Maak de deur en het handvat schoon; vergeet ook niet om het deurrubber te controleren. Is deze  
beschadigd, dan dient u een nieuwe te bestellen. Een beschadigd deurrubber kan niet goed gereinigd  

worden waardoor bacteriën een kans krijgen; tevens leidt het tot energieverlies. 

Het condensorfilter dient gereinigd te worden, dit kan eenvoudig met de stofzuiger. 
De condensor staat voor de compressor, meestal bovenop de kast; bij een werkbank 

meestal helemaal rechts. 

Als laatste maakt u de buitenkant schoon (eventueel behandelen met een rvs-polish).

Laat de deur op een kier staan zolang de koeling uit staat.
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Werkwijze voor het in bedrijf stellen van uw koelapparatuur.  

Bij het opstarten van uw koel- en vriesapparatuur dient u er rekening mee te houden dat het 
ongeveer 2 uur duurt voordat de juiste temperatuur wordt bereikt. 
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Zorg dat de stekker weer in het stopcontact zit en dat u de deuren/lades sluit.1.
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Achterop de kast zit meestal een lekbak; maakt dit bakje schoon en droog en ook het afvoer-
buisje dat hier in eindigt. 
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Controleer dat de staanders, roosterdragers en staanders volledig droog en schoon zijn voordat u ze terug-
plaatst. Begin met het plaatsen van een bodemrooster op het onderste niveau. Er mogen geen producten op de 

bodem van de kast staan - dan functioneert de koeling niet optimaal.  

4.

7.

9.


