Inhoudsopgave
Ινλειδινγ

Ρεγιστρατιε

Βελανγριφκε πειλιγηειδσαανωιφζινγεν
Ιδεντιφιχατιε

Ινσταλλατιε

δε ονδερδελεν

παν

Ωααρ ινσταλλερεν?

?ερωιφδερεν

δε δευρεν

παν

Μοντερεν

παν

δε κοελκαστ-

Ινσταλλατιε

παν

δε

εν

διεππριεσχομπαρτιμεντεν

ωατερτοεποερλειδινγ

Ηοογτε-ινστελλινγ

Βεδιενινγ

Δε εερστε σταρτ

Υιτλεγ βιφ ηετ πανεελ
Δε

τεμπερατυυρ

εν

Δε αυτοματισχηε

ποορ

ινστελλινγ

παν

δε φυνχτιεσ

φυνχτιεσ ινστελλεν

ιφσμακερ

εν

δισπενσερ

Δε ηυισβαρ
Δε
Ηετ

λεγπλατεν
ειερβακφε

Ομπορμινγ

γροεντελαδε

παν

τοτ περσηουδλαδε

Γευρφιλτερ

Ρααδγεπινγεν
ποορ ηετ
βεωαρεν παν
ποεδσελ

Ρεινιγινγ

εν

ονδερηουδ

Δε

φυιστε πλαατσ

ποορ

ηετ ποεδσελ

?οεδσελ βεωαρεν

Δε ονδερδελεν δεμοντερεν

Αλγεμενε ινφορματιε
Ρεινιγινγ

Οπλοσσεν

παν

προβλεμεν

Registratie
Υ πινδτ ηετ μοδελ-

σεριενυμμερ οπ δε

βιννενζιφδε παν ηετ κοελκαστχομζιφν υνιεκ ποορ διτ τοεστελ εν νιετ
βεσχηικβααρ ποορ δερδεν. Υ μοετ δε γεπρααγδε ινφορματιε ηιερονδερ
ινπυλλεν εν δεζε γιδσ βιφηουδεν αλσ βλιφπενδ βεωιφσ παν υω αανκοοπ. Νιετ
υω οντπανγστβεωιφσ ηιερ παστ.
παρτιμεντ

εν

διτ τοεστελ. Δεζε

παν

Αανκοοπδατυμ

:

Γεκοχητ

:

Αδρεσ

παν

δεαλερ

δεαλερ

παν

Τελεφοοννρ.

:

δεαλερ

παν

νυμμερσ

:

Μοδελνρ.

:

Σεριενρ.

:

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Δεζε κοελκαστ μοετ οπ δε φυιστε μανιερ εν πλαατσ ωορδεν οπγεστελδ, χονφορμ δε
ινσταλλατιεποορσχηριφτεν ιν διτ δοχυμεντ, ποοραλεερ υ ζε ιν γεβρυικ νεεμτ.
Τρεκ νοοιτ
στεκκερ

Ωαννεερ

ηετ νετσνοερ

ααν

υ υω

νετσνοερ τε

δε κοελκαστ λοσ τε

ομ

παστ εν τρεκ ηεμ ρεχητ υιτ ηετ

στεπιγ

τοεστελ

ωεγτρεκτ

παν

κοππελεν

παν

ηετ νετ.

Γριφπ

δε

στοπχονταχτ.

δε ωανδ μοετ

περριφδεν οφ ηετ νετσνοερ νιετ οπ

εεν

υ εροπ λεττεν ηετ νιετ οπερ ηετ
ανδερε μανιερ τε βεσχηαδιγεν.

κοελκαστ-διεππριεζερχομβινατιε εενμααλ ιν βεδριφφ ισ, μαγ υ δε κουδε
οππερπλακκεν ιν ηετ διεππριεσπακ νιετ μεερ αανρακεν, ποοραλ νιετ μετ ναττε οφ
κλαμμε ηανδεν. Δε ηυιδ καν παστπριεζεν ααν δεζε υιτερστ κουδε οππερπλακκεν.
Αλσ δε

Τρεκ δε στεκκερ υιτ ηετ στοπχονταχτ ποοραλεερ υ βεγιντ μετ ηετ σχηοονμακεν παν δε
κοελκαστ οφ μετ ανδερε ωερκζααμηεδεν. Ραακ ηετ νοοιτ ααν μετ ναττε ηανδεν :
υ ζου

Ζοργ

γε λεκτροχυτεερδ οφ γεωονδ

ερποορ

τρεκκεν οφ

κυννεν ωορδεν.

ηετ νετσνοερ νιετ τε ηαρδ τε πουωεν, τε

ερααν

τε ωερκεν ωαντ εεν

χυτιε περοορζακεν.

Ρααδπλεεγ

εεν

βεσχηαδιγδ

ελεκτριχιεν αλσ

περωρινγεν,

βρυτααλ υιτ τε

νετσνοερ καν βρανδ οφ ελεκτρου

τωιφφελτ οφ

ηετ τοεστελ χορρεχτ ισ

γεααρδ.
Πλαατσ νοοιτ
ωαννεερ

γλαζεν

Στεεκ

υω

Υ

γεωονδ

ζου

κομμεν ε.δ. ιν δε

δε ινηουδ υιτζετ αλσ
ηανδεν νοοιτ ιν ηετ

διεππριεζερ

ωαντ ζε κυννεν βαρστεν

βεπριεζεν.

ζε

ιφσρεσερποιρ παν δε αυτοματισχηε ιφσμακερ.
ωερκινγ παν δε αυτοματισχηε ιφσμακερ.

κυννεν ωορδεν δοορ δε

Λαατ νοοιτ ιεμανδ κλιμμεν, ζιττεν οφ στααν οπ οφ ηανγεν ααν δε δευρ παν δε ηυισβεσχηαδιγεν οφ δοεν καντελεν, μετ ρισιχο ποορ ερνστιγ

βαρ. Διτ καν δε κοελκαστ

περσοονλιφκ λετσελ.
Γεβρυικ γεεν

περ-

λενγσνοερ

?ερβινδ δε κοελκαστ,

οπερβελαστινγ

ποορκομεν. Διτ

?ερπανγινγ

παν

ηετ

νετσνοερ

ποορ ζοπερ

ζου εεν

μογελιφκ,

μετ εεν

ειγεν, απαρτ στοπχονταχτ ομ
περλιχητινγ

ανδερε αππαρατεν οφ ηυισηουδελιφκε
στροομονδερβρεκινγ κυννεν περοορζακεν.

δοορ ηετ τοεστελ

εν

Αλσ ηετ νετσνοερ

μοετ ηετ ωορδεν περπανγεν δοορ εεν

οφ

δε φαβρικαντ οφ

γεηεελ

δατ

βεσχηαδιγδ ισ,
περκριφγβααρ ισ βιφ

ζιφν σερπιχεαφδελινγ.

σπεχιααλ

τε

σνοερ

Ινλειδινγ
ΓΕ?ΑΑΡ : Ρισιχο ποορ οπσλυιτινγ παν κινδερεν.
?οορ υ υω ουδε κοελκαστ οφ διεππριεζερ δυμπτ, μοετ

Ωααρσχηυωινγ
οπσλυιτινγ

ποορ

παν

λεγπλατεν οπ ηυν πλαατσ λατεν,
κυννεν κρυιπεν.

κινδερεν

Διτ τοεστελ ισ νιετ βεστεμδ

ζοδατ κινδερεν νιετ

ποορ

γεβρυικ

δοορ

υ

δε δευρεν περωιφδερεν
ιν δε κοελκαστ

μααρ

δε

γεμακκελιφκ

φονγε

κινδερεν οφ δοορ μινδερπαλιδεν

ζονδερ τοεζιχητ.

θονγε

κινδερεν μοετεν ιν ηετ οογ ωορδεν

γεηουδεν

ομ

τε ποορκομεν δατ ζε

σπελεν

μετ ηετ τοεστελ.

Βεωααρ γεεν...

Βεωααρ οφ
δε

Ααρδινγ
(ααρδπερβινδινγ)

γεβρυικ γεεν βενζινε οφ ανδερε
ναβιφηειδ παν διτ οφ ανδερε τοεστελλεν.

λιχητ οντπλαμβαρε πλοειστοφφεν οφ γασσεν ιν

Δε ααρδπερβινδινγ (ααρδινγ) περκλειντ ηετ γεπααρ ποορ ελεκτροχυτιε δοορ εεν
αφλειδινγσδρααδ τε ποορζιεν ωααρλανγσ δε ελεκτρισχηε στροομ καν ωεγπλοειεν.
Ομ μογελιφκε ελεκτροχυτιε τε ποορκομεν μοετ διτ τοεστελ ωορδεν γεααρδ.
Ονοορδεελκυνδιγ γεβρυικ παν δε ααρδκλεμ καν ελεκτροχυτιε περοορζακεν. Ρααδπλεεγ
ερκενδε ελεκτριχιεν οφ εεν ονδερηουδστεχηνιχυσ αλσ υ δε ινστρυχτιεσ βετρεφφενδε
ηετ ααρδεν νιετ γοεδ βεγριφπτ οφ αλσ υ τωιφφελτ οφ ηετ αππαραατ χορρεχτ ισ γεααρδ.

εεν

Identificatie

van

Διεππριεζεργεδεελτε

de onderdelen
Κοελκαστγεδεελτε
Ζυιπελχομπαρτιμεντ
Λαμπ (βοπεν)

Δευρρεκκεν

Αυτοματισχηε

Λεγπλαατ
Ωιφνφλεσσενηουδερ
(οπτιε)

ιφσμακερ
Λαμπ

Δευρρεκ
Υιττρεκβαρε

λεγπλαατ

Σναχκλαδε
Ηυισβαρ

Λεγπλαατ

Ειερβακφε
Λαμπ (ονδερ)

Δευρρεκκεν

Γροεντελαδε

Δευρρεκ
Λαδεν

Γροεντελαδε/?ερσηουδλαδε
Δευρρεκ

Δευρρεκ

Γευρφιλτερ
Στελσχηροεφ

Ομσχηακελααρ

Ονδερστε αφδεκπλαατ

(Γροεντελαδε/?ερσηου
δλαδε)
ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞
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Ωαννεερ σομμιγε ονδερδελεν οντβρεκεν ιν υω κοελκαστ, ισ ηετ μογελιφκ δατ διε ενκελ
ποορκομεν ιν ανδερε μοδελλεν (δε ∀Ηυισβαρ∀ ισ β.π. νιετ ιν αλλε μοδελλεν ινγεβουωδ).

Ινσταλλατιε

Waar installeren?
Εεν

Εεν ονσταβιελε

στεπιγε,

οπστελλινγ

καν

τριλλινγεν

εν

λαωααι περοορζακεν. Αλσ δε πλοερ, ωααροπ δε
κοελκαστ μοετ ωορδεν γεπλαατστ, νιετ πλακ ισ,

πλακκε

ονδεργρονδ

καν

υ

παν

δε

δε κοελκαστ πασ στελλεν δοορ περδρααιεν

ηοογτε-ινστελσχηροεφ.

Ταπιφτεν οφ πλοερβεδεκκινγ ονδερ δε

Ηοογτε

κοελκαστ κυννεν περκλευρεν δοορ δε ωαρμτε,
αφγεγεπεν δοορ δε ονδερκαντ παν δε κοελκαστ.
Δααρομ ισ ηετ

λεγγερ

νοοδζακελιφκ

ονδερ δε κοελκαστ

εεν

ααν

τε

δικκε ονδερ-

βρενγεν.

Πλαατσ δε κοελκαστ οπ εεν πολδοενδε αφστανδ
παν ανδερε ποορωερπεν. Εεν τε κλεινε πριφε

?ολδοενδε
αφστανδ τοτ δε

ρυιμτε καν λειδεν τοτ

ομρινγενδε

κοελχαπαχιτειτ

ποορωερπεν

εν

περμινδερινγ παν
τοτ στιφγινγ παν ηετ

Μεερ δαν
30 χμ
βοπενααν
5

Μεερ δαν
χμ αχητερααν

δε

ελεκτριχιτειτσπερβρυικ.

Ιν

εεν

Κιεσ

εεν

ποορ

δε αυτοματισχηε

πλαατσ

δε

ωατερτοεποερλειδινγ
ιφσμακερ εν δισπενσερ
γεμακκελιφκ καν ωορδεν αανγεσλοτεν.
Ιν εεν ποχητιγε ρυιμτε οφ οπ εεν πλαατσ τε
διχητ βιφ ωατερ καν δε κοελκαστ ροεστεν οφ καν
δε ελεκτριχιτειτ ωεγλεκκεν.

δρογε

δε
ρυιμτε,
ωατερτοεποερλειωααρ

δινγ γεμακκελιφκ
καν ωορδεν

αανγεσλοτεν

ωααρ

Ονδερλεγγερ

?ερ

παν

Ιν ρυιμτεν μετ

ωαρμτε εν

εεν

τε

ηογε ομγεπινγστεμ-

περατυυρ γαατ δε κοελχαπαχιτειτ αχητερυιτ

ροοκ

εν

δε

στιφγτ
Ροοκ

ελεκτριχιτειτσρεκενινγ.
εν κολενγασ κυννεν δε

κοελκαστ δοεν

περκλευρεν.

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Ινσταλλεερ δε κοελκαστ ιν εεν πλαατσ ωααρ δε ομγεπινγστεμπερατυυρ λιγτ τυσσεν 5 ΥΧ
43 ΥΧ. Εεν τε ηογε οφ τε λαγε ομγεπινγστεμπερατυυρ καν δε γοεδε ωερκινγ ιν ηετ
γεδρανγ βρενγεν. Δε ωατερλειδινγ νααρ δε ιφσμακερ εν δισπενσερ καν βεπριεζεν.
εν
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Ινσταλλατιε

Verwijderen

Αλσ δε τοεγανγσδευρ παν
δευρεν παν δε κοελκαστ
τοεστελ

?ερωιφδερεν

ωονινγ τε σμαλ ισ
περωιφδερεν εν ηετ

υω

ομ

δε κοελκαστ δοορ τε λατεν, καν

εν παν

δε

Ονδερστε

αφδεκπλαατ οπ ομ ζε τε περωιφωατερτοεποερλειδινγ λοσ
δοορ τε δρυκκεν οπ δε ζονε ( ) ζοαλσ γετοονδ
ιν δε αφβεελδινγ ηιερνααστ.

αφδεκπλαατ

δερεν. Μαακ δαν δε

δε ωατερτοεποερ-

υ

βιννενσχηυιπεν.

ζιφδελινγσ

Τιλ δε ονδερστε

παν

δε ονδερστε

αφδεκπλαατ

de deuren

van

Ωατερτοεποερλειδινγ

λειδινγ
ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Αλσ ηετ υιτεινδε

δε

παν

λειδινγ

περπορμδ οφ περσλετεν ισ, μοετ

υ εεν

στυκ

ωεγσνιφδεν.

Αφδεκκαπφε
ηετ
σχηαρνιερ

παν

?ερωιφδερεν παν
δε διεππριεζερ-

1) ?ερωιφδερ

εερστ ηετ

αφδεκκαπφε

παν

ηετ

?ερβινδινγσ
δραδεν

σχηαρνιερ δοορ δε σχηροεπεν λοσ τε

δευρ

σχηροεπεν. Μαακ δαν αλλε περβινδινγσδραδεν λοσ, μετ υιτζονδερινγ παν δε

ααρδγελειδερ.

Βοπενστε
σχηαρνιερ

Ααρδγελειδερ
Βοπενστε
σχηαρνιερ

?αστζετκλεμ

2) ?ερωιφδερ δε παστζετκλεμ δοορ ζε τεγεν
δε ωιφζερσ παν δε κλοκ ιν τε δρααιεν ( ) εν
περπολγενσ ηετ βοπενστε σχηαρνιερ οπ τε
λιχητεν ( ).

2

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Ωεεσ ποορζιχητιγ
κυννεν παλλεν.

3) ?ερωιφδερ

βιφ

δε δευρ

ηετ

περωιφδερεν

παν

δε

παν

ηετ βοπενστε σχηαρνιερ

:

διεππριεζερ δοορ

ζου ποοροπερ

?ολδοενδε ηοογ
ομ δε ωατερτοε-

οπ τε ηεφφεν. Δε δευρ μοετ πολδοενδε
ηοογ ωορδεν γετιλδ ομ δε ωατερτοεποερ-

ζε

λειδινγ πολλεδιγ

δε δευρ

ποερλειδινγ πολλεδιγ
λοσ τε τρεκκεν

λοσ τε τρεκκεν.
Ονδερστε σχηαρνιε

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Βρενγ

δε δευρ

?ερωιφδερεν

1)

παν

δε κοελκαστδευρ

ηετ διεππριεζεργεδεελτε βιννεν πια δε τοεγανγσδευρ εν λεγ
ποορζιχητιγ ομ δε ωατερτοεποερλειδινγ νιετ τε βεσχηαδιγεν.

παν

νεερ, μααρ ωεεσ

ζε

Μαακ δε σχηροεπεν παν ηετ αφδεκκαπφε
ηετ σχηαρνιερ λοσ εν περωιφδερ ηετ.

παν

Μαακ αλλε

λοσ,

μετ

αανωεζιγε περβινδινγσδραδεν
υιτζονδερινγ παν δε ααρδγελειδερ.

2) ?ερωιφδερ δε παστζετκλεμ δοορ ζε ιν δε ριχητινγ παν δε ωιφζερσ παν δε κλοκ τε δρααιεν
( ) εν περπολγενσ ηετ βοπενστε σχηαρνιερ
δοορ ηετ οπ τε λιχητεν ( ).

?ερβινδινγσδραδεν

Βοπενστε σχηαρνιερ

2

3) ?ερωιφδερ δε δευρ παν
κοελκαστγεδεελτε δοορ

ηετ
ζε

οπ τε ηεφφεν.

Ονδερστε σχηαρνιερ

90

?αστζετκλεμ

Ινσταλλατιε

Σχηυιφ δε κοελκαστ νυ ζιφδελινγσ
τοεγανγσδευρ, ζοαλσ γετοονδ ιν
αφβεελδινγ ηιερνααστ.

Δε κοελκαστ

βιννενβρενγεν

δοορ δε
δε

Opnieuw monteren van de deuren
diepvriezer- en koelkastgedeelte
Μοντεερ ζε, ναδατ αλλεσ πια δε τοεγανγσδευρ ισ
αλσ ποορ ηετ δεμοντερεν.

het

van

βιννενγεβραχητ,

ιν δε

ομγεκεερδε

πολγορδε

Aansluiting
?

ρ δε

∞

αανσλυιτινγ

watertoevoerleiding

?οορ εεν γοεδε ωερκινγ ηεεφτ δε αυτοματισχηε ιφσμακερ εεν ωατερδρυκ
147 834 κΠα (1,5 8,5 κγφ/χμ2). Ηιερμεε καν εεν παπιερεν
ωεγωερπβεκερτφε παν 180 χμ3 πολλεδιγ ωορδεν γεπυλδ ιν 3 σεχονδεν).
παν

∞

de

van

-

παν ηετ ποεδινγσωατερ γεεν 147 κΠα (1,5 κγφ/χμ2) βερεικτ, δαν μοετ
αφζονδερλιφκε δρυκπομπ ωορδεν αανγεκοχητ ομ δε νορμαλε ωερκινγ παν δε
αυτοματισχηε ιφσμακερ εν δε κουδωατερδισπενσερ μογελιφκ τε μακεν.
Δε τοταλε λενγτε παν δε ωατερτοεποερλειδινγ μαγ μαξιμααλ 12 μ βεδραγεν. Λετ εροπ
δατ ερ γεεν κνικκεν οντστααν ιν δε λειδινγ. Αλσ δε τοεποερλειδινγ λανγερ ισ δαν 12 μ
κυννεν ερ προβλεμεν ριφζεν μετ δε ωατερτοεποερ τεν γεπολγε παν ηετ δρυκπερλιεσ.
Λεγ δε ωατερτοεποερλειδινγ ααν περ παν ωαρμτεβροννεν.

Αλσ δε δρυκ
εεν

∞

∞

Ωααρσχηυωινγ

∞
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νοδιγ

-

Σλυιτ ηετ σψστεεμ υιτσλυιτενδ οπ

εεν

δρινκωατερλειδινγ

ααν.

Hoogte-instelling
Αλσ δε δευρ παν
δε διεππριεζερ
λαγερ ηανγτ δαν
διε παν δε
κοελκαστ

Βρενγ ζε οπ γελιφκε ηοογτε δοορ εεν ρεχητε σχηροεπενδρααιερ ( ) ιν δε γλευπεν
δε λινκερ στελσχηροεφ τε στεκεν εν ζε ιν δε ριχητινγ παν δε ωιφζερσ παν δε κλοκ (
∠

παν

)

τε

δρααιεν.

Ηοογτεπερσχηιλ

Ηοογτεπερσχηιλ

Ρεχητε(∠)

Λινκερ στελσχηροεφ

σχηροεπενδρααιερ

Αλσ δε δευρ παν
δε διεππριεζερ
ηογερ ηανγτ δαν
διε παν δε
κοελκαστ

Βρενγ ζε οπ γελιφκε ηοογτε δοορ
δε ρεχητερ στελσχηροεφ τε στεκεν

εεν

ρεχητε σχηροεπενδρααιερ (
) ιν δε γλευπεν παν
ιν δε ριχητινγ παν δε ωιφζερσ παν δε κλοκ ( )
∠

εν ζε

τε δρααιεν.

Ηοογτεπερσχηιλ

Ηοογτεπερσχηιλ

Ρεχητερ στελσχηροεφ

Να δε

ηοογτε-ινστελλινγ
παν

δε δευρεν

Δε δευρεν ζυλλεν

Ρεχητε(∠)

σχηροεπενδρααιερ

γεμακκελιφκερ διχητπαλλεν αλσ υ δε ποορζιφδε παν δε κοελκαστ ωατ ηογερ
βεηυλπ παν δε στελσχηροεπεν. Αλσ δε δευρεν νιετ γοεδ σλυιτεν καν ηετ
ρενδεμεντ ναδελιγ ωορδεν βε νπλοεδ.

οπστελτ

μετ

Βεδιενινγ
De eerste start
Ναδατ υω κοελκαστ ισ γε νσταλλεερδ, μοετ υ ζε 2 τοτ 3 υυρ λατεν δρααιεν
νορμαλε βεδριφφστεμπερατυυρ τε κομεν, ποοραλεερ υ ζε πυλτ μετ περσ οφ

ομ

οπ

ινγεπρορεν

ποεδσελ.
Ωαχητ 5 μινυτεν

Uitleg bij

ποορ υ ζε

het

οπνιευω οπσταρτ

paneel

voor

ωαννεερ

δε στεκκερ ωερδ

instelling

van

υιτγετροκκεν.

de

functies

Υιτποερ

παν

ωατερ οφ

Δρυκηενδελ

παν

Ηανδπατ
ηυισβαρ

ιφσ

παν

δε

δε

δισπενσερ

Ηυισβαρ

(σλεχητσ βιφ σομμιγε

Λαμπ παν δε δισπενσερ
(ονδερζιφδε παν ηετ
βεδιενινγσπανεελ)

μοδελλεν

βεσχηικβααρ)

Βεδιενινγσπανεελ

321

ΠΟ??ΕΡ
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ΦΡ

Τεμπερατυυρινστελκνοπ ποορ ηετ
διεππριεσγεδεελτε
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Τεμπερατυυρινστελκνοπ ποορ ηετ
κοελκαστγεδεελτε

Κνοπ

ποορ

ινπριεζεν

σνελ

Κευζεκνοπ παν
δισπενσερ

δε

Βεδιενινγ

Temperatuurinstelling
Δεζε

λαμπ γεεφτ δε στατυσ
διεππριεσχομπαρτιμεντ.

Τεμπερατυυρινστελλινγ παν ηετ
διεππριεσγεδεελτε

en

ωεερ παν

andere functies
Λαγε τεμπερατυυρ
(Ωααρβιφ
διεπγεπρορεν ποεδσελ οντδοοιτ)

ηετ

οπγεσταρτ οφ να εεν
2
ζαλ,
(Νορμααλ) βρανδεν.
στροομονδερβρεκινγ

♣

Αλσ

ηετ εερστ ωορδτ

♣

Δοορ τε δρυκκεν οπ δε κνοπ
ζαλ δε τεμ2
παν
αχητερεεν(Νορμααλ)
περατυυρινστελλινγ

ποορ

Ηογερε τεμπερατυυρ
(Ωααρβιφ ηετ ποεδσελ
ζεερ σνελ οντδοοιδ)

πολγενσ περδερ λοπεν
(Νορμααλ/Κραχητιγ)
1 (Ζωακ)
3 (Κραχητιγ)
(Κραχητιγστ)
(Ζωακ/Νορμααλ).
♣

Οπερ ηετ

αλγεμεεν

ισ στανδ 2

(Νορμααλ)

πολ-

δοενδε ποορ ηετ βεωαρεν παν ποεδσελ.
Κιεσ ανδερσ τυσσεν δε στανδεν 1 (Ζωακ),

Λαγε τεμπερατυυρ
(Ομ ποεδσελ κουδερ
τε μακεν)

(Ζωακ/Νορμααλ), (Νορμααλ/Κραχητιγ), 3
(Κραχητιγ) οφ (Κραχητιγστ), αφηανκελιφκ παν δε
τε βεωαρεν ηοεπεεληειδ εν δε φρεθυεντιε
παν ηετ ινβρενγεν παν ποεδσελ.
Δεζε λαμπ γεεφτ δε στατυσ ωεερ παν ηετ
κοελκαστχομπαρτιμεντ.

Τεμπερατυυρινστελλινγ παν ηετ
κοελκαστγεδεελτε

♣

Αλσ

ποορ

ηετ εερστ ωορδτ

♣

να εεν

ζαλ 2

(Νορμααλ) βρανδεν.
Δοορ τε δρυκκεν οπ δε κνοπ
ζαλ δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν 2 (Νορμααλ)
αχητερεενπολγενσ περδερ λοπεν
1 (Ζωακ)
3 (Κραχητιγ)
(Ζωακ/Νορμααλ).
(Κραχητιγστ)
(Νορμααλ/Κραχητιγ)
Οπερ ηετ αλγεμεεν ισ στανδ 2 (Νορμααλ) πολδοενδε ποορ ηετ βεωαρεν παν ποεδσελ. Κιεσ
ανδερσ τυσσεν δε στανδεν 1 (Ζωακ), (Ζωακ/Νορμααλ), (Νορμααλ/Κραχητιγ), 3 (Κραχητιγ)
οφ (Κραχητιγστ), αφηανκελιφκ παν δε τε βεωαρεν ηοεπεεληειδ εν δε φρεθυεντιε παν ηετ
ινβρενγεν παν ποεδσελ.
στροομονδερβρεκινγ,

♣

οπγεσταρτ οφ

Ηογερε τεμπερατυυρ
(Αλσ ηετ ποεδσελ
ινγεπρορεν ισ)

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

∞

Σνελ ινπριεζεν

Στελ οπ ηετ βεδιενινγσπανεελ δε τεμπερατυυρ ποορ ελκ χομπαρτιμεντ ιν οπ δε γεωενστε
ωααρδε, ομδατ δε βιννεντεμπερατυυρ παριεερτ μετ δε ομγεπινγστεμπερατυυρ. Δε βιννεντεμπερατυυρ ωορδτ ηετ λααγστ οπ στανδ 3.

?ερωιφδερ δε βεσχηερμενδε κλεεφφολιε
δε λαμπφεσ δυιδελιφκερ τε ζιεν.

Δεζε

παν

ηετ

βεδιενινγσπανεελ

λαμπ γεεφτ ααν δατ δε φυνχτιε TMσνελ ινπριεζεν∏

ωερκζααμ ισ. Δε φυνχτιε TMσνελ ινπριεζεν∏ ωορδτ
γεβρυικτ ομ ποεδσελ ιν τε πριεζεν οφ ομ σνελλερ
ιφσ τε μακεν ιν ηετ διεππριεσχομπαρτιμεντ.
♣

Εεν δρυκ οπ δε κνοπ
σχηακελτ δε φυνχτιε
TMσνελ ινπριεζεν∏ ιν, ωααρβιφ δε λαμπ οπλιχητ.

♣

Ελκε πολγενδε δρυκ οπ δε κνοπ σχηακελτ δεζε
φυνχτιε αφωισσελενδ υιτ οφ ωεερ ιν.

♣

Δε φυνχτιε TMσνελ ινπριεζεν∏ ωορδτ
αυτοματισχη

Κευζε

παν

υιτγεσχηακελδ,

να

ενιγε τιφδ

οοκ αλσ

υ

νιετ

ινγριφπτ.
Δεζε λαμπ γεεφτ ααν ωελκε κευζε ερ ισ γεμαακτ
ποορ ωατερ οφ ιφσ.
Βιφ ηετ οπσταρτεν οφ να εεν στροομονδερβρανδεν.
βρεκινγ, ζαλ ηετ πιχτογραμ
Μετ δε κνοπ
καν υ κιεζεν τυσσεν
γεμαλεν ιφσ, γεκοελδ ωατερ οφ ιφσβλοκφεσ.

δε

δισπενσερφυνχτιεσ

♣

♣
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ομ

ηετ

ΠΟ??ΕΡ
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οππερπλακ

εν

Βεδιενινγ
Εεν αλαρμσιγνααλ ζαλ 3 μααλ ωεερκλινκεν αλσ δε κοελκαστδευρ λανγερ δαν εεν μινυυτ ισ
βλιφπεν οπενστααν. Διτ αλαρμ ζαλ ομ δε 30 σεχονδεν ωεερκλινκεν τοτ δε δευρ ωορδτ γεσλοτεν. Ηετ οπενδευραλαρμ ωερκτ ενκελ ακοεστισχη, ερ ισ γεεν ανδερε αανωιφζινγ. Αλσ
ηετ αλαρμ νιετ στοπτ ναδατ δε δευρεν παν δε κοελκαστ εν δε δεππριεζερ ωερδεν γεσλοτεν,

Οπενδευραλαρμ

μοετ υ δε

Δε ζελφδιαγνοσεφυνχτιε τρεεδτ ιν ωερκινγ ωαννεερ ερ ωατ φουτ λοοπτ ιν ηετ σψστεεμ. Αλσ εεν
φουτ ισ οντδεκτ ζαλ ηετ δρυκκεν οπ ομ ηετ επεν ωελκε κνοπ ζονδερ γεπολγ βλιφπεν. Νεεμ
ονμιδδελλιφκ χονταχτ οπ μετ δε σερπιχεαφδελινγ, μααρ σχηακελ ηετ τοεστελ ΝΙΕΤ ΥΙΤ.
Αλσ δε στροομ ωερδ υιτγεσχηακελδ ζαλ δε τεχηνιεκερ πεελ μεερ τιφδ νοδιγ ηεββεν ομ δε
οορζαακ παν δε στορινγ τε λοκαλισερεν.

Ζελφδιαγνοσεφυνχτιε (φουτδετεχτιε)

Automatische
Ηοε

γεκοελδ

ιφσ

βελλεν.

σερπιχεαφδελινγ

ijsmaker

en

dispenser

γεκοελδ ιν εεν ρεσερποιρ ιν ηετ κοελκαστχομπαρτιμεντ, πανωααρ ηετ
δισπενσερ στροομτ. Ιθσ ωορδτ αανγεμαακτ ιν δε αυτοματισχηε ιφσμακερ εν
αφγελεπερδ δοορ δε δισπενσερ αλσ γεμαλεν ιφσ οφ αλσ
ιφσβλοκφεσ.

Ωατερ ωορδτ

οφ

νααρ

δε

ωατερ

ωορδεν βερειδ

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Ηετ ισ

μογελιφκ

δατ ηετ ωατερ ιν ηετ

τοε ααν ηετ ωατερ ιν ηετ

Ηετ γεβρυικ παν
δε δισπενσερ

♣

∞

Ωατερ

ιφσ

Δρυκ οπ δε κνοπ
TMΣΕΛΕΧΤ∏ τοτ ηετ

∞

λαμπφε

TMγεμαλεν ιφσ∏ οπλιχητ.
Ηετ γεμαλεν ιφσ ζαλ ωορδεν αφγεγεπεν αλσ υ μετ
ηετ γλασ τεγεν δε
δρυκηενδελ δυωτ.
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νιετ κουδ γενοεγ ισ.

δαν ωατ

?οεγ

Κιεσ ν παν δε οπτιεσ, γεμαλεν ιφσ, γεκοελδ ωατερ οφ ιφσβλοκφεσ
φεσ τεγεν δε δρυκηενδελ μετ ηετ γλασ οφ εεν ανδερε κομ ε.δ.

Γεμαλεν
∞

βεγιν

ιφσβλοκφεσ

γλασ.

∞

Δρυκ οπ δε κνοπ
TMΣΕΛΕΧΤ∏ τοτ ηετ
TMωατερ∏ οπλιχητ.
Ηετ

δρυκηενδελ δυωτ.

δρυκ δαν λιχητ-

Ιφσβλοκφεσ
∞

λαμπφε

γεκοελδε ωατερ ζαλ
αφγεγεπεν αλσ υ
μετ ηετ γλασ τεγεν δε

ωορδεν

εν

∞

Δρυκ οπ δε κνοπ
TMΣΕΛΕΧΤ∏ τοτ ηετ

λαμπφε
TMιφσβλοκφεσ∏ οπλιχητ.
Δε ιφσβλοκφεσ ζυλλεν
ωορδεν αφγεγεπεν αλσ υ
μετ ηετ γλασ τεγεν δε
δρυκηενδελ δυωτ.

Βεδιενινγ

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

∞

∞

∞

∞

∞

Δε αυτοματισχηε

♣

ιφσμακερ
♣

εεν στροομονδερβρεκινγ οφ ωαννεερ δε στεκκερ οπνιευω ιν ηετ στοπχονταχτ ωορδτ
γεστοκεν, σταρτ ηετ τοεστελ ιν δε στανδ TMγεμαλεν ιφσ∏.
Ηουδ υω γλασ οφ ανδερε ποορωερπεν ζο διχητ μογελιφκ βιφ δε υιτστροομοπενινγ. Ανδερσ
καν ερ ιφσ οπ δε πλοερ παλλεν.
5 σεχονδεν να αφγαπε παν αλ ηετ ιφσ ηοορτ υ εεν κλικκενδ γελυιδ. Διτ βετεκεντ δατ δε
ιφσαφποεροπενινγ ζιχη σλυιτ.
Λαατ υω γλασ 2 3 σεχονδεν ονδερ δε υιτστροομοπενινγ στααν ναδατ υ δε δρυκηενδελ
ηεεφτ λοσγελατεν. Ζο καν ηετ λαατστε ωατερ οφ ιφσ εριν παλλεν.
?εεγ α.υ.β. ωατερ, δατ ονδερ δε δισπενσερ ισ γελοπεν, ωεγ. Νεεμ ηιερποορ ηετ δεκσελ
παν δε ωατεροππανγβακ ωεγ.
Αλσ υ TMιφσβλοκφεσ∏ κιεστ να TMγεμαλεν ιφσ∏, δαν ισ ηετ μογελιφκ δατ ερ νογ ωατ γεμαλεν ιφσ
ποορκομτ τυσσεν δε βλοκφεσ.

Να

-

Δε

ιφσμακερ καν 8 ιφσβλοκφεσ τεγελιφκ μακεν εν 80 βλοκφεσ περ δαγ. Δεζε ηοεπεεληειδ
ηανγτ εχητερ αφ παν περσχηιλλενδε φαχτορεν, ο.α. ηοε παακ δε δευρεν παν ηετ τοεστελ
ωορδεν γεοπενδ εν γεσλοτεν.
Δε προδυχτιε παν ιφσ παλτ στιλ ωαννεερ ηετ ιφσποορρααδβακφε πολ ισ.
ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ

∞

Ηετ ισ νορμααλ δατ
ρααδβακφε παλτ.

υ

ωατ λαωααι ηοορτ ωαννεερ ηετ

γεπροδυχεερδε ιφσ

ιν ηετ

ποορ-

ιφσ ισ σαμενγεκλοντερδ
ιφσ ισ σαμενγεκλοντερδ, μοετ υ ηετ υιτ ηετ ποορρααδβακφε νεμεν εν
λοσβρεκεν. Λεγ δε κλεινε στυκφεσ τερυγ ιν ηετ ποορρααδβακφε.
Αλσ δε ιφσμακερ τε ωεινιγ οφ σαμενγεκλοντερδ ιφσ προδυχεερτ, μοετ δε ηοεπεεληειδ
ωατερ διε ωορδτ αανγεποερδ νααρ δε ιφσμακερ μισσχηιεν ωορδεν βιφγερεγελδ.
Νεεμ χονταχτ οπ μετ δε σερπιχεαφδελινγ.
Αλσ ηετ ιφσ νιετ ρεγελματιγ ωορδτ περβρυικτ, καν ηετ σαμενκλοντερεν.

Ηετ

Αλσ δε ιφσμακερ
νιετ πλοτ ωερκτ

♣

♣

Αλσ ηετ

Στροομονδερβρεκινγ
♣

Ερ καν σμελτενδ

ιφσ

εν

Ηετ τοεστελ ισ πασ
♣
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ιν δε

διεππριεζερ λεκκεν. ?ερωιφδερ ηετ ιφσποορρααδβακφε, γιετ
λεεγ
δροογ
τερυγ. Ζοδρα δε μαχηινε ωεερ στροομ
κριφγτ, ζαλ αυτοματισχη δε στανδ ∋γεμαλεν ιφσ∋ ωορδεν γεκοζεν.
ηετ

ηετ υιτ. Πλαατσ ηετ δαν

γε νσταλλεερδ

γε νσταλλεερδ τοεστελ ηεεφτ ονγεπεερ
αανγεμαακτ ιν ηετ διεππριεζερχομπαρτιμεντ.
Εεν πασ

12

υυρ

νοδιγ

ποοραλεερ

ερ

ιφσ ωορδτ

?οορζοργσμαατρεγελεν

Ωερπ ηετ
ωατερ

εερστε γεπροδυχεερδε ιφσ (ονγεπεερ 20 βλοκφεσ)
(ονγεπεερ ζεπεν γλαζεν) ωεγ, ονμιδδελλιφκ να

ηετ εερστε γεκοελδε
δε ινσταλλατιε παν δε

εν

κοελκαστ.

ιφσ καν εεν γευρ οφ σμαακ ηεββεν οφ περοντρεινιγινγεν βεπατδε ωατερτοεποερλειδινγ οφ ηετ ποεδινγσωατερρεσερποιρ. Διτ ισ οοκ
δε κοελκαστ λανγε τιφδ βυιτεν γεβρυικ ισ γεβλεπεν.

Ηετ εερστε ωατερ

τεν, αφκομστιγ

γελδιγ

εν

παν

ωαννεερ

Ηουδ κινδερεν υιτ δε βυυρτ

δε δισπενσερ. Κινδερεν ζουδεν δε δρυκηενδελ
λαμπεν βεσχηαδιγεν.

παν

κεερδ κυννεν βεδιενεν οφ δε

περ-

Λετ εροπ δατ δε ιφσδοοργανγ νιετ ωορδτ
δοορ ποεδσελ.

γεηινδερδ

Ωαννεερ ερ ποεδσελ ωορδτ γεσταπελδ
δε ιφσδοοργανγ καν γεεν ιφσ ωορδεν
αφγεγεπεν. Ωαννεερ υιτσλυιτενδ γεμαλεν

ποορ

ιφσ ωορδτ γεβρυικτ καν δε ιφσδοοργανγ οοκ

Διεππριεσδευρ

ωορδεν περστοπτ δοορ ιφσκορρελσ. ?ερωιφδερ
ιν δατ γεπαλ ηετ οπγεηοοπτε ιφσποεδερ.
Πλαατσ νοοιτ δρανκβλικκεν ιν ηετ ιφσποορρααδβακφε
Διτ καν δε αυτοματισχηε ιφσμακερ βεσχηαδιγεν.

ομ ζε

σνελ αφ τε κοελεν.

Γεβρυικ γεεν φιφνε κρισταλλεν γλαζεν οφ βρεεκβααρ παατωερκ ομ ηετ ιφσ οπ τε
πανγεν. Δε γλαζεν οφ ανδερε ποορωερπεν ζουδεν κυννεν βρεκεν.

Λεγ

δε

ιφσβλοκφεσ αλτιφδ

εερστ ιν

ανδερε δρανκεν. Ηετ ωατερ
ιν ηετ γλασ παλλεν.

ζου

υω

γλασ,

κυννεν

ποοραλεερ

υ

ηετ πυλτ μετ ωατερ οφ

σπαττεν αλσ δε ιφσβλοκφεσ ιν δε πλοειστοφ

Ραακ δε ιφσυιτποεροπενινγ νιετ ααν μετ δε ηανδεν οφ μετ γερεεδσχηαπ.
Διτ ζου ηετζιφ περωονδινγεν, ηετζιφ βεσχηαδιγινγ κυννεν περοορζακεν.

?ερωιφδερ νοοιτ

ηετ δεκσελ

δε

παν

ιφσμακερ.

Σπρειδ αφ εν τοε ηετ ιφσ υνιφορμ υιτ οπερ δε γεηελε οππερπλακτε παν ηετ ιφσποορρααδβακφε.
Ηετ ιφσ παλτ νορμααλ οπ εεν ηοοπφε, πλακβιφ δε ιφσμακερ. Αλσ δε τοπ παν δε σταπελ τε
ηοογ ωορδτ, καν δε ιφσμακερ περονδερστελλεν δατ ηετ ποορρααδβακφε πολ ισ εν βιφγεπολγ
στοππεν μετ δε ιφσπροδυχτιε.
Αλσ ηετ αφγεγεπεν
δε σερπιχεαφδελινγ

Γεβρυικ νοοιτ
Δε ιφσδοορποερ
περοορζακεν.

εεν
ζου

ιφσ γεκλευρδ ισ,
εν

ηετ νιετ

μοετ

μεερ

τε σμαλ οφ τε

υ ονμιδδελλιφκ
γεβρυικεν.

χονταχτ οπνεμεν μετ

διεπ γλασ.

κυννεν περστοπτ ρακεν, ωατ

εεν

δεφεχτ

ααν

δε κοελκαστ καν

Ηουδ ηετ γλασ οπ εεν πολδοενδε αφστανδ παν δε ιφσυιτποεροπενινγ.
Αλσ υ ηετ τε διχητ βιφ δε οπενινγ ηουδτ, δαν καν ηετ βελεττεν δατ ηετ ιφσ υιτ ηετ τοεστελ παλτ.

Βεδιενινγ
De huisbar
Γεβρυικ

(enkel bij bepaalde modellen)

Τρεκ ζαχητφεσ ααν ηετ ηανδπατ
ηυισβαρ ομ ηεμ τε οπενεν.
♣

παν

δε

Υ καν ιν δε ηυισβαρ κομεν ζονδερ δε
κοελκαστδευρ τε οπενεν, ζοδατ ελεκτριχιτειτ
ωορδτ βεσπααρδ.

♣

Δε

βιννενπερλιχητινγ παν δε κοελκαστ γαατ
ηετ δευρτφε παν δε ηυισβαρ
ωορδτ γεοπενδ. Ζο καν υ γεμακκελιφκ ζιεν
ααν ωαννεερ

ωατ ερ ζιχη ιν διτ πακ βεπινδτ.

Βεωααρ παακ

♣

γεβρυικτε
προδυχτεν, ζοαλσ
δρανκεν, ιν δε

Δε ηυισβαρ ωορδτ οπ δε

γεηουδεν

μετ

βεηυλπ

φυιστε τεμπερατυυρ

παν εεν

τεμπερα-

τυυρσενσορ διε αλλεεν ποορ δε ηυισβαρ

διεντ.

ηυισβαρ

Γεβρυικ δε
ηυισβαρδευρ αλσ

♣

ηυλπταφελτφε

Υ καν δε

οπενγεκλαπτε ηυισβαρδευρ
ομ ερ υω γλαζεν οπ τε ζεττεν
εν δρανκεν υιτ τε γιετεν, μααρ γεβρυικ ζε
νοοιτ αλσ σνιφπλανκ εν βεσχηαδιγ ζε νιετ
μετ σχηερπε ποορωερπεν.
γεβρυικεν

♣

?ερωιφδερ νοοιτ
ηετ βιννενδεκσελ
παν δε ηυισβαρ

♣

Λευν
δεν.

ερ

νοοιτ οπ

εν

δρυκ

ζε

νιετ

νααρ

βενε-

Δε ηυισβαρ ζαλ νιετ χορρεχτ ωερκεν ζονδερ
διτ δεκσελ.

Πλαατσ γεεν ζωαρε
ποορωερπεν οπ δε
ηυισβαρδευρ εν
λαατ ερ γεεν
κινδερεν ααν

♣

Ερ βεσταατ νιετ αλλεεν γεπααρ

ποορ

βεσχηαδιγινγ παν δε δευρ, μααρ
περωονδινγ παν δε κινδερεν.

ηανγεν.
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οοκ

ποορ

Βεδιενινγ
Uittrekbare

legplaten

Δε λεγπλατεν οπ γλιφδενδε γελειδερσ
περγεμακκελιφκεν ηετ πλαατσεν οφ υιτνεμεν

Υιττρεκβαρε λεγπλαατ
υιτ γεηαρδ γλασ

(ενκελ βιφ
βεπααλδε
μοδελλεν)

παν

ποεδσελ.

ωιφνφλεσσενηουδερσ κυννεν φλεσσεν
ζιφκαντεν λιγγενδ ωορδεν βεωααρδ.
Δε ηουδερσ κυννεν ααν αλλε λεγπλανκεν
ωορδεν βεπεστιγδ.
Ιν δεζε

Αανηεχητβαρε

λανγσ

ωιφνφλεσσενηουδερσ (ενκελ βιφ
βεπααλδε
μοδελλεν)

δε

Ηοογτε-ινστελλινγ παν δε
ωιφνφλεσσενηουδερσ:
Δε ωιφνφλεσσενηουδερσ κυννεν ωορδεν λοσγεμαακτ δοορ ζε ρεχητ ποορυιτ τε τρεκκεν.
Δαν πλαατστ υ ζε τεγεν δε ποορκαντ παν δε
λεγπλαατ ωααρ υ ζε ωιλτ ηεββεν εν δυωτ υ ζε
ρεχητ αχητερυιτ.

Ηοογτε-ινστελλινγ
παν δε λεγπλατεν

Δε

λεγπλατεν

παν

ηετ

κοελκαστχομπαρτιμεντ ζιφν περστελβααρ, ζοδατ υ ζε καν ινσταλλερεν
ααν δε ρυιμτε διε νοδιγ ισ ποορ δε

οπ δε ηοογτε διε ηετ βεστ βεαντωοορδτ
περσχηιλλενδε προδυχτεν.

λεγπλατεν λοσμακεν:
Βιφ λεπερινγ ζιφν δε λεγπλατεν βεπεστιγδ

Λεγπλαατκλεμ

Δε

κλεμμεν, ζοδατ

ζε

μετ

νιετ κυννεν λοσκομεν

τιφδενσ ηετ τρανσπορτ.
?ερωιφδερ δυσ εερστ δε κλεμμεν, τιλ δαν δε
λεγπλανκ οπ ( ) εν τρεκ ζε ποορυιτ ( ).

Δε

λεγπλατεν τερυγπλαατσεν:

Πλαατσ δε λεγπλαατ οπ δε γεωενστε ηοογτε
εν στεεκ δε ηακεν ιν δε γλευπεν ( ).
Λαατ δαν δε
στευνεν

( )

ποορζιφδε ζακκεν ζοδατ δε
ιν δε γατεν παλλεν.

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
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Ζοργ ερποορ δατ
ηανγεν, ανδερσ

δε λεγπλατεν ηοριζοντααλ
ζουδεν ζε κυννεν παλλεν.

1
2

1

2

Βεδιενινγ
Het

eierbakje

Υ καν ηετ ειερβακφε πλαατσεν
δε ηοεπεεληειδ ειερεν.

ωααρ υ

ηετ ωενστ

εν

δε

πορμ

αανπασσεν ιν φυνχτιε

παν

[?οορ πεελ ειερεν]

[Νορμααλ]

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

∞

Γεβρυικ ηετ ειερβακφε νοοιτ αλσ ιφσποορρααδβακφε, ηετ ζου κυννεν βρεκεν.
Πλαατσ ηετ ειερβακφε νοοιτ ιν δε διεππριεζερ οφ ιν δε περσηουδλαδε.

Omvorming
♣

van

groentelade

Δε ονδερστε λαδε ιν δε κοελκαστ καν ωορδεν

tot vershoudlade
γεβρυικτ

γροεντελαδε οφ

αλσ

αλσ

περσ-

ηουδλαδε.

Τοεποεροπενινγ

ποορ

κουδε λυχητ

Γροεντελαδε

?ερσηουδλαδε

Χονπερσιεσχηακελααρ

Χοντρολεερ δε
στανδ παν δε χονπερσιεσχηακελααρ ποοραλεερ
υ ποεδσελ ιν δε
λαδε λεγτ

Δε περσηουδλαδε ηουδτ δε τεμπερατυυρ οπ εεν λαγερ νιπεαυ δαν ιν ηετ
κοελκαστχομπαρτιμεντ. Ηιερδοορ κυννεν πλεεσ οφ πισ λανγερ περσ ωορδεν βεωααρδ.

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

∞

Γροεντεν εν φρυιτ ζυλλεν βεπριεζεν αλσ δε χονπερσιεσχηακελααρ ιν δε στανδ ∋περσηουδλαδε∋ σταατ. Χοντρολεερ δυσ δε στανδ ποοραλεερ υ ποεδσελ ιν δε λαδε λεγτ.
Λεγ ηετ ποεδσελ νιετ τε διχητ τεγεν δε τοεποεροπενινγ ποορ κουδε λυχητ, διε ωορδτ βεδιενδ πια δε χονπερσιεσχηακελααρ. Ανδερσ ισ δε χονπερσιεσχηακελααρ μοειλιφκ τε

γεβρυικεν.
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Geurfilter

(enkel bij bepaalde modellen)

Ηετ σψστεεμ αβσορβεερτ ζεερ δοελτρεφφενδ στερκε
γευρεν μετ βεηυλπ παν εεν καταλψσατορ. Ηετ
σψστεεμ ηεεφτ γεεν ενκελε βιφωερκινγ οπ ηετ
βεωααρδε ποεδσελ.

Γευρφιλτερ
Γροεντελαδε

Γροεντελαδε
/?ερσηουδλαδε

Γεβρυικ

παν

ηετ

♣

γευρφιλτερ
♣

Ερ ισ γεεν αφζονδερλιφκε ινσταλλατιε νοδιγ, αανγεζιεν ηετ σψστεεμ ρεεδσ ισ
οπ δε τοεποερλειδινγ ποορ κουδε λυχητ παν ηετ κοελκαστχομπαρτιμεντ.

Γεβρυικ

γεσλοτεν

δοζεν

ποορ

Ανδερσ καν δεζε γευρ ωορδεν
τιμεντ.

ηετ βεωαρεν

ποεδσελ μετ εεν δοορδρινγενδε γευρ.
δοορ ανδερ ποεδσελ ιν ηετζελφδε χομπαρ-

παν

γεαβσορβεερδ

γεμοντεερδ

Ρααδγεπινγεν
De
(Ζιε

Ωιφνφλεσσενηουδερ

?οορ ηετ βεωαρεν

Σναχκλαδε

?οορ ηετ βεωαρεν

βροοδφεσ, σναχκσ

ωιφν.

παν

κλειν ποεδσελ, ζοαλσ

παν

διπερσε σοορτεν

ινγεπρορεν ποεδσελ, ζοαλσ πλεεσ, πισ, ροομιφσ,
διεππριεσσναχκσ ενζ.

Δευρρεκκεν παν
δε διεππριεζερ

♣

?οορ ηετ βεωαρεν

παν

κλεινε

περπακκιν-

γεν διεππριεσποεδσελ.
♣

παν

παν

ενζ.

?οορ ηετ βεωαρεν

Λεγπλατεν παν δε
διεππριεζερ

Λαδεν

δε ονδερδελεν∀ οπ

δυχεερδε

ιφσμακερ
ποορρααδβακφε

δε

♣

διεππριεζερ

Ηιερ

στιφγτ

παν

δε δευρ. Δεζε ρεκκεν

δε τεμπερατυυρ

βιφ ηετ οπενεν
ζιφν δυσ νιετ
γεσχηικτ ποορ ηετ λανγδυριγ βεωαρεν παν
προδυχτεν ζοαλσ β.π. ροομιφσ.
?οορ ηετ βεωαρεν παν πλεεσ, πισ, κιπ
διε γεωικκελδ ζιφν ιν αλυμινιυμφολιε.

?οορ ηετ βεωαρεν
βοτερ, καασ ενζ.

Ζυιπελχομπαρτιμεντ
Ειερβακφε

Υ καν διτ

βακφε οπ δε

ενζ.

ζυιπελπροδυχτεν, ζοαλσ

παν

μεεστ

γεσχηικτε πλαατσ

ζεττεν.

Ηυισβαρ

?οορ ηετ βεωαρεν

παν

προδυχτεν

ωααρνααρ

παακ ωορδτ γεγρεπεν, ζοαλσ δρανκεν

παν δε
κοελκαστ

?οορ ηετ βεωαρεν

Λεγπλατεν

παν

ενζ.

βερειδε σχηοτελσ

εν

ανδερ ποεδσελ, οπ πολδοενδε αφστανδ παν
ελκααρ ομ δοελτρεφφενδε κοελινγ μογελιφκ τε
μακεν.

Δευρρεκκεν παν
δε κοελκαστ

?οορ ηετ βεωαρεν

παν

κλεινε

περπακκινγεν
φρυιτσαπ, βιερ
,

ποεδσελ οφ δρανκ ζοαλσ μελκ,
ενζ.

Γροεντελαδε

?οορ ηετ βεωαρεν

παν

γροεντεν

Χονπερτιβελε

?οορ ηετ βεωαρεν

παν

γροεντεν, φρυιτ, πλεεσ

γροεντελαδε

ομ

/περσηουδλαδε

τε

στανδ

οντδοοιεν, πισ
παν

ενζ.,

Χοντρολεερ αλτιφδ δε στανδ
δεζε λαδε
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εν

αφηανκελιφκ

φρυιτ.

παν

δε

δε χονπερσιεσχηακελααρ.
παν

δε

χονπερσιεσχηακελααρ ποοραλεερ

λεγτ.

υ

ηετ βεωαρεν

het voedsel

παν

Ηιερ ωορδτ ηετ αυτοματισχη γεπροιφσ βεωααρδ.

Αυτοματισχηε
/

juiste plaats voor

ηετ ηοοφδστυκ ∀Ιδεντιφιχατιε

ποορ

ποεδσελ ιν

παγινα 88)

παν

ποεδσελ

Ρααδγεπινγεν ποορ ηετ βεωαρεν παν ποεδσελ

Voedsel bewaren
♣

Βεωααρ

περσ

ινγεπρορεν

ποεδσελ ιν ηετ

εν

κοελκαστχομπαρτιμεντ. Δε μανιερ ωααροπ ποεδσελ ωορδτ

οντδοοιδ, ισ δοορσλαγγεπενδ

ποορ

ηετ βεωαρεν

δε περσηειδ

παν

εν

δε

σμαακ.
♣

♣

Βεωααρ γεεν ποεδσελ δατ
οφ μελοενεν.
Λαατ

γεμακκελιφκ βεδερφτ βιφ λαγε τεμπερατυυρ,

ζοαλσ βανανεν

ποεδσελ αφκοελεν ποορ υ ηετ ιν δε κοελκαστ πλαατστ. Ηετ πλαατσεν παν
ποεδσελ ιν δε κοελκαστ καν ανδερ ποεδσελ βεδερπεν εν λειδεν τοτ εεν ηογερε

ωαρμ

ωαρμ

ελεκτριχιτειτσρεκενινγ!
♣

♣

υ ιν δε κοελκαστ πλαατστ ιν πινψλφολιε οφ λεγ ηετ ιν εεν δοοσ διε
ισ αφγεσλοτεν μετ εεν δεκσελ. Διτ ποορκομτ δατ ηετ ποχητ ερυιτ περδαμπτ εν δατ ηετ
ποεδσελ ζιφν σμαακ εν ζιφν ποεδινγσωααρδε περλιεστ.

Ωικκελ ποεδσελ δατ

Ηουδ

εεν

αφστανδ τενμινστε 15

μμ

υιτ δε

λυχητγατεν

ααν

δε

ποεδινγσμιδδελεν

α.υ.β
♣

Οπεν

δε δευρ νιετ τε παακ. ?ια δε οπεν δευρ καν
τεμπερατυυρ δοεν στιφγεν.

ωαρμε

λυχητ δε κοελκαστ βιν-

νενστρομεν εν δε

Διεππριεσγεδεελτε

Κοελκαστγεδεελτε

♣

Βεωααρ νιετ τε πεελ ποεδσελ ιν δε δευρρεκκεν. Διτ καν βοτσεν
λεγπλατεν εν ζο δε πολλεδιγε σλυιτινγ παν δε δευρ βελεττεν.

♣

Πλαατσ νοοιτ φλεσσεν ιν δε

♣

?ριεσ νοοιτ οπνιευω ποεδσελ
ποεδινγσωααρδε περλιεζεν.

♣

Ομ βεπρορεν ποεδσελ, ζοαλσ ροομιφσ, λανγε τιφδ τε βεωαρεν μοετ
πλατεν ιν δε διεππριεζερ λεγγεν εν νιετ ιν δε δευρρεκκεν.

♣

Λεγ γεεν
βεπριεζεν

♣

διεππριεζερ

∠

διε κυννεν βαρστεν

ιν δατ αλ οντδοοιδ ισ

τεγεν ποεδσελ οπ δε

ωαννεερ ζε

γεωεεστ. Ηετ

ζου

Μαακ ηετ ποεδσελ σχηοον

Αλσ
ζε

υ

ζιφν σμαακ
ηετ οπ δε

εν

λεγ-

ποχητιγ ποεδσελ οπ δε βοπενστε λεγπλατεν παν δε κοελκαστ. Ηετ καν
βιφ ρεχητστρεεκσ χονταχτ μετ δε ιφσκουδε λυχητ.
ποορ υ

ηετ ιν δε κοελκαστ

λεγτ. Γροεντεν

εν

δεν γεωασσεν εν αφγεδροογδ, εν περπακτ ποεδσελ μοετ ωορδεν
ζοδατ ηετ ομρινγενδε ποεδσελ νιετ καν ωορδεν αανγεταστ.
♣

υ

βεπριεζεν.

ειερεν ωιλτ βεωαρεν ιν ηετ

αλτιφδ ρεχητοπ,

ωααρδοορ

ζε

ειερρεκφε, κιφκ δαν
λανγερ περσ βλιφπεν.

φρυιτ μοετεν

ωορ-

σχηοονγεωρεπεν,

εερστ να οφ ζε περσ

ζιφν. Πλαατσ

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
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Αλσ υ ηετ τοεστελ ηεβτ οπγεστελδ ιν εεν ωαρμε, ποχητιγε πλαατσ, αλσ υ δε δευρ παακ οπεντ οφ
αλσ υ ερ εεν γροτε ηοεπεεληειδ γροεντεν ιν βεωααρτ, δαν ισ χονδενσπορμινγ μογελιφκ. Διτ
ηεεφτ εχητερ γεεν ινπλοεδ οπ δε γοεδε ωερκινγ.
?εεγ ηετ γεχονδενσεερδε ποχητ ωεγ μετ εεν ζυιπερε δοεκ.

Ρεινιγινγ

εν

ονδερηουδ

De onderdelen demonteren
ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

Ηετ δεμοντερεν

ιν δε

περλοοπτ

ομγεκεερδε πολγορδε

παν

ηετ μοντερεν.

δε στεκκερ υιτ ηετ στοπχονταχτ τε τρεκκεν ποορ υ βεγιντ τε δεμοντερεν οφ
μοντερεν. Οεφεν νοοιτ τε πεελ κραχητ υιτ ομ ονδερδελεν λοσ τε μακεν.
Υ καν δε ονδερδελεν βεσχηαδιγεν.

Ζοργ

ερποορ

αλτιφδ

Μαακ δε

λαμπ λοσ δοορ ζε υιτ τε τρεκκεν ( )
αφδεκκαπ εεν ωεινιγ οπλιχητ ( ).
Δρααι ηετ λαμπφε τεγεν δε ωιφζερσ παν δε
κλοκ ιν. Ερ ωορδτ εεν λαμπ ποορ κοελκαστεν
παν μαξ. 60 Ω βιφ 240 ? γεβρυικτ. Διε ισ βιφ
αλλε σερπιχεαφδελινγεν τε κοοπ.

Λαμπ ιν ηετ
διεππριεζερχομπαρτιμεντ

τερωιφλ

Λαμπ παν δε
δισπενσερ

υ

δε

1

2

?ερωιφδερ δε αφδεκκαπ δοορ εεν ρεχητε
σχηροεπενδρααιερ (∠ τψπε) ιν δε ποορστε γλευφ
τε στεκεν εν δε καπ ποορυιτ τε τρεκκεν.
?ερωιφδερ δαν δε λαμπ. Ερ ωορδτ εεν λαμπ
ποορ κοελκαστεν παν μαξ. 15 Ω βιφ 240 ?
γεβρυικτ. Διε ισ βιφ αλλε σερπιχεαφδελινγεν τε
κοοπ.

Λεγπλατεν παν δε
διεππριεζερ

Λιχητ δε ποορκαντ οπ

( )

εν

σχηυιφ

ζε

υιτ ηετ

1

χομπαρτιμεντ ( ).
2

Δευρρεκ

εν

στευν

1

βιφ δε βειδε υιτεινδεν παστ,
σχηυιφ ηετ ομηοογ ( ) εν τρεκ ηετ δαν υιτ
δε δευρ ( ).

Γριφπ

Ιθσποορρααδβακφε

ηετ ρεκ

Γριφπ

ηετ

ιν δε

αφβεελδινγ

ιφσποορρααδβακφε

( ) τερωιφλ υ
Ωιφ ραδεν
♣

♣

παστ ζοαλσ

ηιερνααστ

ηετ

εν

γετοονδ

τρεκ ηετ ποορυιτ

ωεινιγ οπλιχητ ( ).
ιφσποορρααδβακφε νιετ
δε δεμοντερεν, τενζιφ διτ αβσολυυτ νοοδζακελιφκ ισ.
Γεβρυικ βειδε ηανδεν ομ ηετ ιφσποορρααδβακφε τε περωιφδερεν, ζοδατ ηετ νιετ οπ δε
ααν

2

εεν

ηετ

2
1

πλοερ καν παλλεν.
♣

Αλσ ηετ

ιφσποορρααδβακφε νιετ περφεχτ παστ
δρααιποορζιενινγ λιχητφεσ περ-

μοετ υ δε

δρααιεν.

Να γεβρυικ παν
δε δισπενσερ

ωατεροππανγβακ ηεεφτ γεεν αφλοοπ. Ηιφ
ρεγελματιγ ωορδεν λεεγγεμαακτ.
Δρυκ οπ δε λινκερζιφδε παν ηετ δεκσελ παν
δε ωατεροππανγβακ ομ ηετ λοσ τε μακεν
εν δροογ ηετ αφ μετ εεν δοεκ. Δρυκ οπ δε
στιπ λινκσ οπ ηετ δεκσελ, ζοαλσ γετοονδ ιν
δε αφβεελδινγ ηιερνααστ, ομ ηετ δεκσελ παν
δε ωατεροππανγβακ τε περωιφδερεν.
Δε

μοετ δυσ
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Δρααιποορζιενινγ

Ρεινιγινγ εν ονδερηουδ

Ομ δε

αφδεκκαπ τε περωιφδερεν, σχηροεφτ υ δε
κρυισκοπσχηροεφ λοσ εν τρεκτ υ δε καπ ποορυιτ
τερωιφλ υ δε ονδερκαντ παν δε αφδεκκαπ ομηοογ
δυωτ. Δρααι ηετ λαμπφε τεγεν δε ωιφζερσ παν

Δε βοπενστε
λαμπ ιν ηετ

κοελκαστχομπαρτιμεντ

δε κλοκ ιν.
Ερ ωορδτ εεν λαμπ ποορ κοελκαστεν
60 Ω βιφ 240 ? γεβρυικτ.
Διε ισ

Δε ονδερστε λαμπ
ιν ηετ κοελκαστ-

βιφ αλλε σερπιχεαφδελινγεν

τε

παν μαξ.

κοοπ.

Μαακ δε αφδεκκαπ παν δε λαμπ λοσ δοορ ζε
λανγσ βειδε ζιφδεν ονδερααν παστ τε γριφπεν

χομπαρτιμεντ

εν

δε

ποορυιτ τε τρεκκεν. Δρααι ηετ λαμπφε τεγεν
ωιφζερσ παν δε κλοκ ιν. Ερ ωορδτ εεν λαμπ

ποορ

κοελκαστεν

γεβρυικτ.
Διε ισ βιφ

Δε ηυισβαρ

αλλε

παν

μαξ.

σερπιχεαφδελινγεν

Μαακ ηετ βοπενστε ρεκ

♣

30 Ω

παν

τε

βιφ 240

?

κοοπ..

δε ηυισβαρ λοσ

τρεκ ηετ δεκσελ παν δε ηυισβαρ ( ) ωεγ.
Ηετ δεκσελ παν δε ηυισβαρ καν ωορδεν

εν
♣

περωιφδερδ δοορ ηετ ομηοογ

1

τε τρεκκεν.

ΟΠΜΕΡΚΙΝΓ
∞

♣

Δεκσελ

παν

δε

Λετ εροπ δε ονδερδελεν παν δε κοελκαστδευρ ωεγ τε νεμεν
σναχκλαδε εν ηετ ηυισβαρδεκσελ τε κυννεν περωιφδερεν.

Τρεκ ηετ δεκσελ

( ) τερωιφλ
( ).

γροεντελαδε

υ

παν

δε

γροεντελαδε,

γροεντελαδε ποορυιτ
οπγελιχητ ηουδτ
1

περωιφδερδ.
πλαατσεν, δυωτ υ

Ομ ηετ δεκσελ τερυγ τε
ηετ πολλεδιγ ιν δε κοελκαστ, τοτ ηετ δε
αχητερωανδ ραακτ.

2
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δε

δε αχητερκαντ

Δαν καν ηετ δεκσελ ωορδεν
♣

ομ

δε

informatie

Algemene
?ακαντιεπεριοδε

?οορ εεν μιδδελλανγε πακαντιε ισ ηετ περκιεσλιφκ υω κοελκαστ ααν τε λατεν στααν. Λεγ
ινπριεσβαρε προδυχτεν ιν δε διεππριεζερ ομ δε λεπενσδυυρ τε περλενγεν. Ωαννεερ υ

λανγε αφωεζιγηειδ ποορζιετ,

εεν

μοετ υ αλ ηετ ποεδσελ

ηετ στοπχονταχτ τρεκκεν, δε βιννενκαντ
λατεν στααν ομ γευρτφεσ τε ποορκομεν.

Στροομονδερβρεκινγ

γρονδιγ

περωιφδερεν, δε στεκκερ υιτ

σχηοονμακεν

εν

δε δευρ ΟΠΕΝ

Δε μεεστε στροομονδερβρεκινγεν ωορδεν βιννεν ν τοτ τωεε υυρ περηολπεν. Διε
ζυλλεν γεεν γροτε ινπλοεδ ηεββεν οπ δε τεμπερατυυρ ιν υω κοελκαστ. Υ μοετ ερ ωελ
οπ λεττεν δε δευρ ζο ωεινιγ μογελιφκ τε οπενεν γεδυρενδε δε στροομονδερβρεκινγ.
Τιφδενσ λανγερε στροομονδερβρεκινγεν μοετ υ εεν στυκ δροογ ιφσ οπ υω ινγεπρορεν

περπακκινγεν λεγγεν.
Αλσ

υ

περηυιστ

?ερωιφδερ αλλε λοσσε τοεβεηορεν υιτ δε κοελκαστ οφ μαακ ζε στεπιγ παστ.
Ομ βεσχηαδιγινγ παν δε στελποετεν τε ποορκομεν, μοετ υ ζε πολλεδιγ ινδρααιεν

ιν

δε βασισ.

Χονδενσατιεωερενδε

λειδινγ

Δε βυιτενωανδεν παν δε κοελκαστ κυννεν σομσ ωαρμ ωορδεν, ποοραλ πλακ να δε
ινσταλλατιε.
Γεεν πανιεκ! Διτ φενομεεν ισ τε ωιφτεν ααν δε χονδενσατιεωερενδε λειδινγεν
ωααρδοορ

ωαρμε

λυχητ στροομτ

τρανσπιρατιεⓒ (χονδενσατιε)

ομ

οπ δε βυιτενωανδεν

δε κοελκαστ τε ποορκομεν.

παν

Reiniging
Ηετ ισ

δατ

βελανγριφκ

υ

υω

κοελκαστ ζυιπερ ηουδτ

ποορκομεν. Γεμορστ ποεδσελ μοετ

Δε βυιτενκαντ

περζυρεν εν

δε

Γεβρυικ

λαυωωαρμε

εινδλααγ
δοεκ

Δε βιννενκαντ

εν

εεν

πλαστιχ οππερπλακκεν

παν υω

δροογ

Ρεγελματιγ

Να ηετ
σχηοονμακεν

Ωααρσχηυωινγ

αανταστεν αλσ υ ηετ λαατ αανκοεκεν.

παν

ζαχητε ζεεπ οφ

κοελκαστ σχηοον τε μακεν.

ζε

σχηοονμακεν

οπλοσμιδδελ

Ωριφφ

ζε

δε δυυρζαμε

οπλοσμιδδελ

ομ

αφ μετ

ζυιπερε, ποχητιγε

εεν

ναδιεν αφ.

αανβεπολεν. Ωασ αλλε
ζαχητ

οπλοσσινγ

ομ ονγεωενστε γευρτφεσ τε
ονμιδδελλιφκ ωορδεν οπγεπεεγδ, ωαντ ηετ καν

εν

παν

δε βιννενκαντ

χομπαρτιμεντεν μετ
ωαρμ ωατερ. Σποελ να

ινωενδιγε ονδερδελεν ισ
σοδα-οπλοσσινγ (βακσοδα) οφ
δροογ αφ.

εν

δε

εεν
εν

Χοντρολεερ οφ ηετ νετσνοερ νιετ βεσχηαδιγδ ισ, οφ ηετ στοπχονταχτ νιετ οπερπερηιτ ισ
δε στεκκερ χορρεχτ ιν ηετ στοπχονταχτ ζιτ.

εεν

εν

οφ

αλτιφδ δε στεκκερ υιτ ηετ στοπχονταχτ ποοραλεερ υ γαατ σχηοονμακεν ιν δε
ναβιφηειδ παν ελεκτρισχηε ονδερδελεν (λαμπεν, σχηακελααρσ, ινστελκνοππεν ενζ).
Νεεμ ηετ οπερτολλιγε ωατερ οπ μετ εεν σπονσ οφ εεν δοεκ ομ τε ποορκομεν δατ ηετ
βιννενλεκτ ιν ελεκτρισχηε ονδερδελεν εν γεπααρ οπλεπερτ ποορ ελεκτροχυτιε. Γεβρυικ
γεεν οντπλαμβαρε οφ γιφτιγε σχηοονμαακπροδυχτεν.
Γεβρυικ νοοιτ μεταλεν σχηυυρσπονσεν οφ -βορστελσ, ρυωε σχηυυρποεδερσ, στερκ αλκαλισχηε οπλοσσινγεν οφ οντπλαμβαρε οφ γιφτιγε σχηοονμαακπροδυχτεν οπ ομ ηετ επεν
ωελκ οππερπλακ παν δε κοελκαστ.
Ραακ δε βεπρορεν οππερπλακκεν νιετ ααν μετ ναττε οφ κλαμμε ηανδεν, ωαντ ποχητιγε
ποορωερπεν ζυλλεν παστπριεζεν οφ βλιφπεν πλακκεν ααν δεζε υιτερστ κουδε
οππερπλακκεν.
Τρεκ

Oplossen

van

problemen

Οπερλοοπ δεζε λιφστ ποοραλεερ υ δε σερπιχεαφδελινγ βελτ.
βεσπαρεν. Δεζε λιφστ βεπατ παακ ποορκομενδε σιτυατιεσ,

Ηετ καν υ τιφδ εν
διε νιετ τε ωιφτεν

γελδ
ζιφν ααν

χονστρυχτιε- οφ ματεριααλφουτεν ιν διτ τοεστελ.

Προβλεεμ

Μογελιφκε

οορζαακ

Οπλοσσινγ

Νορμαλε ωερκινγ
παν δε κοελκαστ
Δε χομπρεσσορ
δε κοελκαστ
ωερκτ νιετ

παν

Δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
κοελκαστ ισ υιτγεσχηακελδ.
Δε κοελκαστ ισ

βεζιγ

Στελ δε τεμπερατυυρ χορρεχτ ιν.

μετ εεν οντ-

δοοιχψχλυσ.

Χοντρολεερ οφ δε στεκκερ
ιν ηετ στοπχονταχτ.

Δε στεκκερ ζιτ νιετ ιν ηετ

στοπχονταχτ.

Στροομονδερβρεκινγ.
λιχητινγ ιν ηυισ.
Δε κοελκαστ
δρααιτ τε παακ οφ
τε λανγ.

Δε κοελκαστ ισ
μοδελ.

Χοντρολεερ δε

γροτερ δαν

υω

Ηογε καμερτεμπερατυυρ οφ
ωεερ

Διτ ισ νορμααλ ποορ εεν κοελκαστ μετ
πολαυτοματισχηε οντδοοιινγ. Δε οντδοοιχψχλυσ ωορδτ περιοδιεκ υιτγεποερδ.

περ-

ποριγ

ωαρμ

βυιτεν.

Δε κοελκαστ ισ πασ γεδυρενδε ενιγε
τιφδ υιτγεσχηακελδ γεωεεστ.

στεπιγ

παστζιτ

Βελ υω πλαατσελιφκε
ελεκτριχιτειτσμαατσχηαππιφ.
Διτ ισ νορμααλ. Γροτερε,
σψστεμεν δρααιεν μεερ.

μεερ

χομπλετε

Ηετ ισ νορμααλ δατ δε κοελκαστ ιν δεζε

ομστανδιγηεδεν λανγερ

μοετ δρααιεν.

Δε κοελκαστ ηεεφτ

πααρ

ομ

ωεερ

πολλεδιγ

υυρ νοδιγ
βεδριφφστεμπε-

εεν

οπ

ρατυυρ τε κομεν.

Δε αυτοματισχηε

Αλσ δε αυτοματισχηε

ιφσμακερ ωερκτ.

ιφσμακερ ωερκτ,
λανγερ δρααιεν.

μοετ δε κοελκαστ ωατ

ποεδσελ ιν ωερδ

Ερ ωερδ ζοπασ εεν γροτε ηοεπεεληειδ
οφ ηεετ ποεδσελ ιν δε κοελκαστ

Αλσ

ωαρμ

μοετ δε κοελκαστ

γεπλαατστ.

ωεερ

ερ ωαρμ

δε

λανγερ

γεπλαατστ,

δρααιεν

γεωενστε τεμπερατυυρ

ομ

τε

βερεικεν.

Δε δευρεν ωερδεν τε παακ οφ τε

λανγ

Αλσ

ωαρμε

λυχητ δε κοελκαστ βιννεν-

στροομτ, μοετ

γεοπενδ.

ζε μεερ

δρααιεν.

Οπεν

δε δευρ μινδερ παακ.
Δε δευρ

παν

διεππριεζερ

οφ δε κοελκαστ πολλεδιγ ωατερπασ
Ζοργ ερποορ δατ ποεδσελ οφ περπακκινγεν δε δευρ νιετ βλοκκερεν. Ζιε
περδερ, Οπενεν εν σλυιτεν παν δευρεν

Κιφκ

δε κοελκαστ οφ δε

σταατ μισσχηιεν οπ εεν

κιερ.

να

σταατ.

οφ λαδενⓒ.
Δε

τεμπερατυυρινστελλινγ
ινγεστελδ.

ισ τε

λααγ

Δε διχητινγ παν δε κοελκαστ- οφ
διεππριεζερδευρ ισ πυιλ, περσλετεν,
γεσχηευρδ οφ ζε ζιτ σλεχητ παστ.

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ ωατ ηογερ
ιν, τοτ δε κοελκασττεμπερατυυρ πολδοενινγ σχηενκτ.

Ρεινιγ οφ περπανγ δε διχητινγ. Δοορ
λεκκεν ιν δε δευρδιχητινγ μοετ δε
κοελκαστ λανγερ δρααιεν ομ δε
γεωενστε τεμπερατυυρ

τε ηανδηαπεν.

Προβλεεμ
Δε χομπρεσσορ
δε κοελκαστ
δρααιτ

παν

Τε

Μογελιφκε

οορζαακ

Οπλοσσινγ

Δε τηερμοσταατ στελτ παστ δατ δε

Διτ ισ νορμααλ. Δε κοελκαστ σλαατ σλεχητσ

κοελκαστ οπ δε

ααν ωαννεερ

γεωενστε τεμπερατυυρ

νοδιγ

ομ

δε τεμπερατυυρ

σταατ.

χονσταντ τε ηουδεν.

Δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
διεππριεζερ ισ τε κουδ ινγεστελδ.

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
διεππριεζερ ωαρμερ ιν, τοτ δε γεωενστε
τεμπερατυυρ ιν δε διεππριεζερ ισ βερεικτ.

Δε

καστ ισ τε κουδ

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ
κοελκαστ ωαρμερ ιν.

?λεεσ μοετ ωορδεν βεωααρδ βιφ εεν
νετ ονδερ ηετ πριεσπυντ

Δοορ ηετ ποχητγεηαλτε παν πλεεσ ισ ηετ
νορμααλ δατ ερ ζιχη ιφσκρισταλλεν πορμεν.

λαγε

τεμπερατυρεν
Δε τεμπερατυυρ ιν
δε διεππριεζερ ισ τε
λααγ, διε παν δε
κοελκαστ ισ χορρεχτ.
Δε τεμπερατυυρ ιν δε
κοελκαστ ισ τε λααγ,
διε παν δε διεππριεζερ ισ χορρεχτ.
Ηετ ποεδσελ ιν δε
λαδεν βεπριεστ.

τεμπερατυυρινστελλινγ παν
ινγεστελδ.

δε κοελ-

τεμπερατυυρ

παν

δε

ωατερ (0 ΥΧ) ομ ηετ ζο λανγ
μογελιφκ περσ τε βεωαρεν.

παν

Τε

ηογε τεμπερατυρεν

Δε τεμπερατυυρ ιν
δε διεππριεζερ οφ
δε κοελκαστ ισ τε

Δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
διεππριεζερ ισ τε ηοογ ινγεστελδ.

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
διεππριεζερ οφ κοελκαστ κουδερ ιν, τοτ δε
γεωενστε τεμπερατυυρ ιν δε διεππριεζερ

ηοογ.

οφ κοελκαστ ισ βερεικτ.

Δε

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
διεππριεζερ οφ κοελκαστ κουδερ ιν, τοτ δε
γεωενστε τεμπερατυυρ ιν δε διεππριεζερ

κοελκαστ ηεεφτ

οφ κοελκαστ ισ βερεικτ.

Δε τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε κοελκαστ ισ τε ηοογ ινγεστελδ.

τεμπερατυυρινστελλινγ παν δε
ενιγε ινπλοεδ οπ δε
τεμπερατυυρ παν δε διεππριεζερ.
Δε δευρεν ωερδεν τε παακ οφ τε

λανγ

γεοπενδ.

Τελκενσ αλσ δε δευρεν ωορδεν

γεοπενδ,
δρινγτ ωαρμε λυχητ δε κοελκαστ οφ
διεππριεζερ βιννεν. Οπεν δε δευρεν
μινδερ παακ.

Εεν δευρ σταατ οπ

Δε τεμπερατυυρ
ιν δε κοελκαστ ισ
τε ηοογ, διε παν
δε διεππριεζερ ισ
χορρεχτ.

εεν

κιερ.

Σλυιτ διε δευρ

πολλεδιγ.

Ερ ωερδ πασ εεν γροτε ηοεπεεληειδ
οφ ηεετ ποεδσελ ιν ηετ τοεστελ

Ωαχητ τοτ δε κοελκαστ οφ

ωαρμ

κανσ ηεββεν

γεπλαατστ.

στε

Δε κοελκαστ ισ πασ γεδυρενδε ενιγε
τιφδ υιτγεσχηακελδ γεωεεστ.

ομ ωεερ

Δε

τεμπερατυυρινστελλινγ παν
ηοογ ινγεστελδ.

καστ ισ τε

δε κοελ-

γεκρεγεν

τεμπερατυυρ

διεππριεζερ δε

ομ

δε γεωεν-

τε βερεικεν.

Δε κοελκαστ ηεεφτ

εεν

πολλεδιγ αφ

πααρ

υυρ

νοδιγ

τε κοελεν.

Στελ δε τεμπερατυυρινστελλινγ
κοελκαστ κουδερ ιν.

παν

δε

Προβλεεμ

Λαωααι

Μογελιφκε

οορζαακ

Οπλοσσινγ

εν

γελυιδεν
Εεν

ηογερ γελυιδσ-

νιπεαυ αλσ δε
κοελκαστ δρααιτ.
Εεν

ηογερ γελυιδσνιπεαυ αλσ δε

Ηεδενδααγσε κοελκαστεν ηεββεν εεν
γροτερε οπσλαγχαπαχιτειτ εν ηουδεν δε
τεμπερατυυρ

Βιφ δε

βιφ

εεν

κοελχψχλυσ ωερκτ
ηογερε δρυκ.

χομπρεσσορ
αανσλαατ.

Τριλλινγεν
ρατελενδ

οφ

εεν

γελυιδ.

ηογερ

γελυιδσνιπεαυ

ωατ

ισ.

χονσταντερ ααν.

σταρτ παν εεν

δε κοελκαστ

Ηετ ισ νορμααλ δατ ηετ

Διτ ισ νορμααλ.

Γα

Δε κοελκαστ ωιεβελτ οπ δε πλοερ αλσ
λιχητφεσ ωορδτ περπλαατστ.

ζε

?οορωερπεν βοπενοπ δε κοελκαστ τριλλεν

γελυιδ

ζαλ

δρααιτ.

λανγερ
Δε πλοερ ισ ονεφφεν οφ τε ζαχητ.

Ηετ

περζωακκεν νααρματε δε κοελκαστ

να

οφ δε πλοερ πλακ εν πολδοενδε
δε κοελκαστ βεηοορλιφκ

στεπιγ ισ εν οφ ηιφ
καν δραγεν.

?ερωιφδερ δεζε ποορωερπεν.

μεε.

Δε κοελκαστ ραακτ δε ωανδεν οφ
καστεν.

Σχηοτελσ τριλλεν οπ δε
κοελκαστ.

λεγπλατεν

?ερπλαατσ δε κοελκαστ ζοδατ
οφ δε καστ νιετ
ιν δε

Ηετ

ισ

τριλλεν.

μεερ

νορμααλ

ζε

δε ωανδ

ραακτ.

δατ σχηοτελσ

?ερπλαατσ δε σχηοτελσ

εεν

λιχητφεσ
ωεινιγ.

Χοντρολεερ οφ δε κοελκαστ ωατερπασ σταατ
οφ ζε στεπιγ οπ δε πλοερ ρυστ.

εν

Ωατερ, ποχητ οφ ιφσ

ιν δε κοελκαστ

?οχηταφζεττινγ οπ
δε βιννενωανδεν
παν δε κοελκαστ

Ηετ

ωεερ

δοορ

ισ

μεερ

ωαρμ εν ποχητιγ, ωααριφσαφζεττινγ οφ ποχητχον-

Διτ ισ νορμααλ.

δενσατιε ποορκομτ οπ δε βιννενωανδεν.
Δε δευρ σταατ οπ

εεν

κιερ.

Ζιε περδερ ονδερ
παν

Δε δευρ ωερδ τε παακ οφ τε

λανγ

Οπενεν

εν

σλυιτεν

δευρεν οφ λαδενⓒ.

Οπεν

δε δευρ μινδερ παακ.

γεοπενδ.

Ωατερ, ποχητ οφ ιφσ

οπ δε βυιτενωανδεν παν δε κοελκαστ
Ερ οντσταατ
χονδενσαατ οπ δε
βυιτενωανδεν παν
δε κοελκαστ οφ
τυσσεν δε δευρεν.

Ηετ

ωεερ

ισ

ποχητιγ.

Διτ ισ νορμααλ

ποχητγεηαλτε

βιφ ποχητιγ

χονδενσαατ μοετεν
Δε δευρ σταατ οπ εεν κιερ, ωααρδοορ κουδε
λυχητ υιτ δε κοελκαστ ιν αανρακινγ κομτ μετ
ωαρμε,

ποχητιγε ομγεπινγσλυχητ.

Σλυιτ δε δευρ

ωεερ.

ιν δε λυχητ δααλτ

Αλσ ηετ
ζου

περδωιφνεν.

πολλεδιγ.

ηετ

Προβλεεμ

οορζαακ

Μογελιφκε

Οπλοσσινγ

ιν δε
κοελκαστ

Γευρτφεσ

Δε βιννενζιφδε μοετ
σχηοονγεμαακτ.

ωορδεν

Μαακ δε βιννενκαντ σχηοον μετ
σπονσ,

ωαρμ

ωατερ εν

εεν

σοδα-οπλοσσινγ

(βακσοδα).
?οεδσελ μετ

εεν

στερκε γευρ ιν δε

Δεκ διτ ποεδσελ

πολλεδιγ αφ.

κοελκαστ.

Σομμιγε ποορωερπεν οφ περπακκινγσματεριαλεν περσπρειδεν

εεν

Γεβρυικ εεν ανδερ ποορωερπ οφ
ανδερ μερκ περπακκινγσματεριααλ.

εεν

γευρ.

Οπενεν

εν

σλυιτεν παν
δευρεν οφ λαδεν
Εεν δευρ καν
νιετ ωορδεν

γεσλοτεν.
Δε δευρεν
σλυιτεν νιετ

?ερπαρκκινγεν
σλυιτεν

παν

βελεμμερεν ηετ

?ερπλαατσ δε περπακκινγεν διε ηετ

δε δευρ.

σλυιτεν

παν

δε δευρ βελεττεν.

.

Εεν δευρ ωερδ τε ηαρδ
εν

διχητγεσλαγεν
λιχητφεσ

Σλυιτ δε βειδε δευρεν ωατ ζαχητερ.

δε ανδερε ισ δααρδοορ

οπενγεγααν.

γλιφδεν
μοειλιφκ.

βιφ.

Ρεγελ

Δε πλοερ ισ ονεφφεν οφ τε ζαχητ.

Γαναοφδεπλοερπλακισενοφηιφδε
κοελκαστ καν δραγεν. Νεεμ χονταχτ οπ

Δε κοελκαστ ωιεβελτ οπ δε πλοερ αλσ
εεν ωεινιγ ωορδτ περπλαατστ.

Δε λαδεν

δε στελσχηροεπεν

Δε κοελκαστ σταατ νιετ ωατερπασ. Ζε
ωιεβελτ οπ δε πλοερ αλσ ζε εεν ωεινιγ
ωορδτ περπλαατστ.

ζε

μετ εεν τιμμερμαν ομ εεν ηελλενδε
οφ περζακτε πλοερ βιφ τε ωερκεν.

Δε κοελκαστ ραακτ δε ωανδεν οφ καστεν.

?ερπλαατσ δε κοελκαστ.

Ηετ ποεδσελ ωριφφτ τεγεν ηετ δεκσελ
βοπενοπ δε λαδε.

Βεωααρ μινδερ ποεδσελ ιν δε λαδε.

Δε

Μαακ δε

γελειδερ ωααροπερ

δε λαδε

γλιφδτ,

ισ

γελειδερ

εν

δε λαδε σχηοον.

πυιλ.

Δισπενσερ
Δε

δισπενσερ
γεεφτ γεεν ιφσ

Ηετ

Ζοδρα εεν εερστε λαδινγ ιφσ ιν ηετ
ποορρααδβακφε παλτ, ζου δε δισπενσερ

ιφσποορρααδβακφε ισ λεεγ.

μοετεν ωερκεν.

αφ.

Δε

διεππριεζερτεμπερατυυρ
ινγεστελδ.

Δε κρααν

παν

Δε δευρ

παν

ισ νιετ

ωαρμ

δε

ωατερτοεποερ ισ

ζερ

ισ τε

ηυισηουδελιφκε
γεσλοτεν.

δε κοελκαστ οφ δε

γεσλοτεν.

διεππριε-

Στελ δε διεππριεζερτεμπερατυυρ κουδερ
ιν, ζοδατ ιφσβλοφεσ αανγεμαακτ κυννεν
ωορδεν. Ζοδρα εεν εερστε λαδινγ ιφσ ιν
ηετ ποορρααδβακφε παλτ, ζου δε δισπενσερ
μοετεν ωερκεν.

Οπεν δε ωατερτοεποερκρααν εν γυν δε
διεππριεζερ πολδοενδε τιφδ ομ ιφσ ααν
τε μακεν. Ζοδρα ερ ιφσ γεπροδυχεερδ ισ,
ζου δε δισπενσερ μοετεν ωερκεν.
Ζοργ
ζιφν.

ερποορ

δατ βειδε δευρεν

γεσλοτεν

Προβλεεμ
Δε

δισπενσερ
γεεφτ γεεν ιφσ αφ

Ηετ

ιφσδισπενσερ
ισ περστοπτ.

ιφσ ισ γεσμολτεν

εν

δαν

Οπλοσσινγ
?ερωιφδερ ηετ ιφσποορρααδβακφε εν λαατ
δε ινηουδ οντδοοιεν. Γιετ ηετ βακφε λεεγ,
μαακ ηετ σχηοον, δροογ ηετ αφ εν ζετ ηετ
τερυγ οπ ζιφν πλαατσ.
Ζοδρα ερ νιευω ιφσ γεπροδυχεερδ ισ, ζου
δε δισπενσερ μοετεν ωερκεν.

ωεερ

αανεενγεπρορεν δοορδατ ερ τε ωεινιγ
γεβρυικ παν ωορδτ γεμαακτ, δοορ
τεμπερατυυρσχηομμελινγεν οφ δοορ
εεν

Δε

οορζαακ

Μογελιφκε

στροομονδερβρεκινγ.

Ερ ζιττεν

ιφσβλοκφεσ παστ τυσσεν δε
ιφσμακερ εν δε αχητερωανδ
ηετ ποορρααδβακφε.

παν

Δε

δε

?ερωιφδερ δε ιφσβλοκφεσ διε δε δισ-

παν

πενσερ περστοππεν.

Γεβρυικ δε δισπενσερ πακερ, ζοδατ δε
βλοκφεσ νιετ αανεενπριεζεν.

ιφσβλοκφεσ ζιφν αανεενγεπρορεν.

Ερ ωερδεν ιν δε
εεν

δισπενσερ ιφσβλοκφεσ
αανγεκοχητ οφ διε

διε ωερδεν

γεβρυικτ
οπ

αρμ

ανδερε μανιερ ωερδεν

Ενκελ

ιφσβλοκφεσ, γεπροδυχεερδ δοορ δε
ιφσμακερ, μογεν ιν δε δισπενσερ
ωορδεν γεβρυικτ.

γεπροδυχεερδ.
Δε δισπενσερ
λεπερτ γεεν
ωατερ.

Δε κρααν

δε ηυισηουδελιφκε ωατεργεσλοτεν. Ζιε ηετ προβλεεμ
Δε δισπενσερ γεεφτ γεεν ιφσ αφⓒ.

Δε δευρ

παν

δε κοελκαστ οφ δε

Ζοργ
ζιφν.

διεππριεζερ ισ νιετ γεσλοτεν.
Ηετ ωατερ ηεεφτ
εεν πρεεμδε
γευρ εν/οφ
σμαακ.

Ηετ ωατερ ισ τε
πεν

λανγ

ιν ηετ ρεσερποιρ

βλιφ-

Ταπ

στααν.

Γελυιδ

παν δε
ωατερτοεποερ.

Οπεριγε.

ερποορ

δατ βειδε δευρεν

γεσλοτεν

γλαζεν ωατερ ομ δε ποορρααδ τε
Ταπ νογμααλσ 7 γλαζεν ομ
ρεσερποιρ πολλεδιγ υιτ τε σποελεν.
7

περπερσεν.

ηετ
Ηετ τοεστελ ισ νιετ μετ δε
περβονδεν.

Σλυιτ ηετ τοεστελ ααν οπ δε κουδωατερλειδινγ διε ωατερ λεπερτ ααν δε κρααν
παν δε κευκεν.

φυιστε κουδ-

ωατερλειδινγ
Γελυιδ παν
παλλενδ ιφσ.

δε ωατερτοεποερκρααν.

Οπεν

παν

τοεποερ ισ

Διτ

γελυιδ οντσταατ νορμααλ ωαννεερ ηετ αυτοματισχη γεπροδυχεερδε ιφσ ιν ηετ
ιφσποορρααδβακφε παλτ. Δε γελυιδσστερκτε ηανγτ αφ παν δε πλαατσ παν ηετ τοεστελ.
Διτ

γελυιδ

οντσταατ νορμααλ ωαννεερ δε

ηετ αυτοματισχη
Λεεσ α.υ.β.

λειδινγ

γεπροδυχεερδε ιφσ

γρονδιγ

ηετ

ιφσμακερ ωορδτ ποορζιεν παν
ποορρααδβακφε ισ γεπαλλεν.

περσ

ωατερ, ναδατ

ιν ηετ

γεδεελτε Αυτοματισχηε ιφσμακερ εν δισπενσερⓒ

ιν δεζε ηανδ-

Γαραντιεχερτιφιχαατ
?οορ διτ

αππαραατ περλενεν ωιφ

εεν

γαραντιε

παν

12 μαανδεν!

Γεδυρενδε δεζε

γαραντιεπεριοδε παν 12 μαανδεν περπλιχητεν ωιφ ονσ ερτοε υω αππαραατ γρατισ τε ηερπερπανγινγσστυκκεν γρατισ τερ βεσχηικκινγ τε στελλεν βιφ υω πακηανδελααρ, ινδιεν ηετ νιετ
μεερ νααρ βεηορεν φυνχτιονεερτ δοορ φαβριχαγε- οφ ματεριααλφουτεν. Ανδερε αανσπρακεν ζιφν υιτγεσλοτεν.
Κοστεν εν ρισιχο∏σ διε οντστααν δοορ οπερμαχητ οφ ηετ γεπολγ ζιφν παν τρανσπορτ, ζοαλσ περζενδινγσ- εν
περπακκινγσκοστεν, παλλεν νιετ ονδερ δεζε γαραντιε. ?οορ ηετ οπεριγε γελδεν δε οπ δε κεερζιφδε περμελδε γαραντιεβεπαλινγεν!
στελλεν οφ δε

Τοεστελτψπε
Νααμ

παν

Σεριενρ

:

δε

κοπερ

Αανκοοπδατυμ

:

:

:

στεμπελ/ ηανδτεκενινγ

παν

δε ηανδελααρ

Γαραντιεποορωααρδεν
1. Δε

γαραντιετερμιφν βεγιντ μετ δε αανκοοπδατυμ
δυυρτ 12 μαανδεν. Ηετ βεγιν παν δε γαραντιε
τερμιφν γελδτ αλσ βεπεστιγδ, ωαννεερ δε κοπερ ηετ
εν

-

αανκοοπβεωιφσ (κωιταντιε/ κασσαβον) ποορλεγτ
σαμεν μετ δε δοορ δε περκοπερ ινγεπυλδε εν
ονδερτεκενδε γαραντιεκααρτ.
Ηετ σεριενυμμερ παν ηετ προδυχτ μοετ οπερεενστεμμεν μετ ηετ ινγεπυλδε νυμμερ οπ δε
γαραντιεκααρτ!
2.

Τιφδενσ δε γαραντιεπεριοδε περηελπεν ωιφ γρατισ
αλλε γεβρεκεν, ινδιεν αανγετοονδ καν ωορδεν δατ
ζε περοορζαακτ ζιφν δοορ φαβριχαγε- οφ ματεριααλφουτεν.

3. Δε

γαραντιε

ισ νιετ

παν

τοεπασσινγ ποορ βεσχηαδιγιν-

γεν διε ποορτκομεν υιτ ονδεσκυνδιγε βεηανδελινγ,
ηετ νιετ ιν αχητ νεμεν παν δε ηανδλειδινγ εν νορμαλε σλιφταγε. Δε γαραντιε γελδτ οοκ νιετ ποορ περσλετεν ονδερδελεν

λιχητ βρεεκβαρε δελεν

(ζοαλσ
βιφπ. κιφκπενστερσ, γλιμ- εν γλοειλαμπεν).
Βεσχηαδιγινγεν διε ηετ γεπολγ ζιφν παν τρανσπορτ εν
οοκ δε περζενδινγσ- εν περπακκινγσκοστεν παλλεν
νιετ ονδερ δεζε γαραντιε.
εν

ποορ

κοελκαστ

4. Δε

βεσλισσινγ οπερ ηερστελλινγ, ομρυιλινγ οφ περπανγινγ ισ ααν ονσ ποορβεηουδεν. Ομγερυιλδε οφ περπανγεν ονδερδελεν ωορδεν ονζε ειγενδομ. Δοορ
ηερστελλινγ οφ περπανγινγ παν ονδερδελεν ωορδτ δε
γαραντιετερμιφν νιετ περλενγδ.

5. Δε

γαραντιε περπαλτ ζοδρα ηερστελλινγεν ααν ηετ
ηετ αππαραατ περριχητ ωορδεν δοορ περσονεν διε
νιετ ποορ σερπιχε γεαυτορισεερδ ζιφν δοορ ΛΓ
Ελεχτρονιχσ
ραατ

ινγεζετ

περπαλτ τεπενσ ζοδρα ηετ αππαωορδτ ποορ προφεσσιονελε δοελειν-

εν

δεν.
6. Ηετ ισ νοοδζακελιφκ δατ δε οριγινελε περπακκινγ
βεωααρδ ωορδτ, ομ ηετ αππαραατ ποορ ηερστελλινγ
ζονδερ ρισιχο οπ βεσχηαδιγινγεν τε κυννεν τραν-

σπορτερεν.
7. Ομ δε

γαραντιε

ααν

τε

τοτ υω ηανδελααρ οφ εεν

σπρεκεν μοετ υ ζιχη ωενδεν
γεαυτορισεερδ σερπιχεχεντερ.

8. Ανδερε αανσπρακεν ζιφν υιτγεσλοτεν! Ινδιεν δελεν
παν δεζε βεπαλινγεν ονγελδιγ ζιφν, δαν γελδεν ζε
νααρ

ινηουδ. Δε γελδιγηειδ παν δε ανδερε
ωορδτ ηιερδοορ νιετ βε νπλοεδ.

λινγεν

βεπα-

