
 
LA SQUADRA SCHEPIJSVITRINE 

BEDIENING 

 

 
A Hoofdschakelaar (230V uitvoering) D Set G Omhoog 
      B Verlichting E Wordt niet gebruikt   
      C Ontdooien F Omlaag   

 
Aanzetten 
Bij schepijsvitrines in 230V uitvoering schakelaar A aanzetten. Bij modellen in 400V uitvoering bevindt dient de grote 
draaischakelaar (niet hierboven afgebeeld) te worden aagezet. Nadat de schepijsvitrine is aangezet toont het display de 
actuele temperatuur. Wacht tot de schepijsvitrine op temperatuur is alvorens het ijs in de vitrine te plaatsen. 

Temperatuur instellen 
Volg de onderstaande stappen voor het wijzigen van de temperatuur in de schepijsvitrine: 

1. Houdt toets D (set) ingedrukt totdat in het display een “C” begint te knipperen. 
2. Verhoog of verlaag de waarden met respectievelijk de toetsen G (pijl omhoog) en F (pijl omlaag). 
3. Bevestig te keuze door toets D (set) in te drukken. 

Ingestelde temperatuur aflezen 
Druk kort op toets D (set). 

Handmatig ontdooien 
Houdt toets C (ontdooien) minimaal 5 seconden ingedrukt. 

LET OP: Af fabriek staat de La Squadra schepvitrine ingesteld op automatisch ontdooien. Dit wil zeggen dat elke 
6  uur de schepijsvitrine automatisch gaat ontdooien. Dit is door de installateur desgewenst uit te 
schakelen. Dit is bijvoorbeeld raadzaam wanneer de schepijsvitrine ’s nachts wordt uitgeschakeld.  

Licht aan- of uitschakelen 
Druk kort op toets B (licht) om het licht in de vitrine aan- of uit te schakelen. 

REINIGING 
LET OP: 1. Schakel de schepijsvitrine uit alvorens deze te reinigen 
 2. Gebruik geen schurende materialen of middelen 

Dagelijks 
Reinig het werkblad, de ruiten en de (zichtbare delen van de) binnenzijde. 

Wekelijks 
Reinig, naast de punten beschreven bij de dagelijks reiniging, de binnenzijde grondig. 

Maandelijks 
Controleer en reinig de volgende onderdelen: 

1. Verwijder stof en vuil van de condensor (niet van toepassing bij uitslijtend waterkoeling) 
2. Afvoeropeningen voor afvoer van (condens) ater. 
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