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Gebruiksaanwijzing Voor  ScanBox Ergo & Banquet 

Line: Ambient (Neutraal), Warme Lijn En Actieve 

Koeling, Voedselverdeelwagens ScanBox 
 

Beste Klant, 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw voedselverdeelwagen ScanBox.  Wij zijn zeer 

verheugd dat U koos voor één van onze produkten en zijn ervan overtuigd dat u nog 

jarenlang plezier zal beleven aan deze aankoop. 

 

GARANTIE 

Alle ScanBox produkten hebben een garantie van 12 maanden vanaf installatiedatum.  Dit onder 

voorwaarde dat het garantieformulier volledig is ingevuld met artikelnummer en serienummer.  

(Deze kaart kan gedownload worden op de site van ScanBoxwww.scanbox.se).  

Dit formulier dient teruggestuurd te worden aan de firma die u de wagen verkocht. 

De garantie geldt niet voor de verpakking en  aansluitkabels, evenmin als voor schade veroorzaakt 

door de installatie, een verkeerd gebruik, onderhoud, reparatie of reiniging. 

 

LEVERING, INSTALLATIE EN GEBRUIK 

Gelieve bij levering de verpakking na te zien.  Indien deze beschadigd is, gelieve dit te vermelden 

op de transportdocumenten en de firma die u de wagen verkocht te verwittigen. 

Het verpakkingsmateriaal dient gerecycleerd te worden. 

Het is belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing leest alvorens gebruik te maken van het toestel. 

 

CONTACT 

Voor verdere inlichtingen of technische vragen kan u kontakt opnemen de verkoper of bij 

ScanBox Thermo Products AV, e-mail: info@scanbox.se, telefoon +46 454 30 83 00. 

 

 

AMBIENT WAGEN (NEUTRAAL): 

http://www.scanbox.se/
mailto:info@scanbox.se
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Gebruik 

De AMBIENT wagen (neutraal) is gebruiksklaar of kan gebruikt worden met eutectische platen in 

het bovenste gedeelte van de wagen.  Daarna kan de wagen gevuld worden met voedsel.  De 

wagen kan eveneens in een koude kamer of diepvries geplaatst worden met de deur open.  Dit 

geeft aan het binnenste van de ScanBox wagen dezelfde temperatuur als in de koude kamer.  

Indien de levering slechts de volgende dag dient gedaan te worden, laadt dan de wagen de avond 

ervoor en plaats hem in de koude kamer met open deur.  Voor levering plaatst u de eutectische 

plaat, sluit de deur en verplaats de wagen naar het leveringspunt. 

 

OPGELET: Bij de bestelling dient vermeld te worden dat u gebruik wenst te maken van eutectische 

platen, zodat de geleiders kunnen voorzien worden. 

 

REINIGING 

De AMBIENT wagen (neutraal) mag gereinigd worden met een hogedruk reiniger of een 

wagencarwash.  Indien een wagencarwash wordt gebruikt dient de wagen inox wieltjes met  

waterdichte kogellagers. 

Het reinigen dient te gebeuren volgens de instructies voor het reinigen van geanodiseerde 

aluminium oppervlakken, die verder in deze gebruiksaanwijzing staan. 

 

ONDERHOUD VAN DE WAGEN 

De wagen dient regelmatig onderhouden te worden.  De mobiele delen, zoals de wielen dienen 

geolied en aangevezen te worden.  

 

WARME WAGEN (STATISCHE VERWARMING) MET ELEKTRISCHE 

AANSLUITING OF VERWARMING DOOR CONVECTIE: 

 

Gebruik 

De wagen dient aangesloten te worden op een stopkontakt van 230V gedurende 45  à 60  

minuten voor ingebruikname.  Indien de wagen uitgerust is met verwarming door convectie, zijn 

20 minuten voldoende.  De wagen is achteraan uitgerust met een spiraalkabel die in een 

stopkontakt op  juiste hoogte kan gestoken worden.   

Voor het beste resultaat dient de wagen nog 10 à 15 minuten aangesloten te blijven na het laden 

van het voedsel, dit om zeker te zijn dat de temperatuur na het openen van de deur terug op 

niveau is. 
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OPMERKING: Trek de kabel nooit uit door aan de kabel zelf te trekken.  Bij het transport kan de 

kabel aan de achterkant van de wagen opgehangen worden. 

 

REINIGING VAN WARME WAGENS: De wagen dient steeds uit het stopkontakt getrokken te 

worden alvorens de reiniging begint. 

 

De wagen heeft een beschermingsgraad IP44.  Dit geldt niet voor de wagens met actieve koeling, 

deze hebben een beschermingsgraad IP21. 

Het reinigen dient te gebeuren volgens de instructies in het gedeelte reiniging van geanodiseerde 

oppervlakken. 

 

 

OPMERKING: deze wagens mogen niet met hoge druk gereinigd worden. 

 

ONDERHOUD VAN DE WAGEN 

De wagen dient regelmatig onderhouden te worden. 

De mobiele delen, zoals de wielen dienen geolied en aangevezen te worden. 

Enkel een bevoegd elektrieker  mag de elektrische delen van de wagen repareren.  Enkle door 

ScanBox goedgekeurde onderdelen mogen gebruikt worden, zoniet vervalt de garantie. 

 

 

WAGENS MET ACTIEVE KOELING  MET EEN PELTIER ELEMENT 

OF MET KOELINGSCOMPRESSOR 

 

Gebruik: 

Wagen met PELTIER elementen 

Voor het eerste gebruik dient de wagen ingestoken te worden in een stopkontakt van 230V 

gedurende 90 à 120 minuten.  De wagen wordt geleverd met een spiraalkabel die dient 

ingestoken te worden in een stopkontakt op juiste hoogte.  Het koelingselement met PELTIER 

effect dient  geplaatst te worden op minimum 30 cm van de wanden om een goede luchtgeleiding 

te bekomen. Het PELTIER element koelt de wagen met een maximum van 22°C onder de 

omgevingstemperatuur. 

Voor het beste resultaat dient de wagen aangesloten te worden gedurende 10 à 15 minuten na 

het laden van het voedsel.  Dit om zeker te zijn dat de wagen terug op de juiste temperatuur is na 

het openen van de deuren. 

 

OPMERKING: De wagen mag niet gereinigd worden met hoge druk. 

 

Wagen met koelingscompressor 

De wagens met een koelingscompressor mag niet liggend vervoerd worden.  Indien dit toch 

gebeurd is, dient hij gedurende minimum 2 uur te rusten alvorens hij mag aangesloten worden. 

De wagen dient in een stopkontakt van 230V gestoken te worden gedurende 45 à 60 minuten 

voor gebruik. 

De wagen wordt geleverd met een spiraalkabel achteraan.  Bij het transporteren van de wagen 

kan de elektrische kabel achteraan opgehangen worden. 
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Voor het beste resultaat dient de wagen aangesloten te worden gedurende 10 à 15 minuten na het 

laden van het voedsel.  Dit om zeker te zijn dat de wagen terug op de juiste temperatuur is na het 

openen van de deuren. 

Indien de wagen dient gekoeld te zijn op 3°C, mag de omgevingstemperatuur niet hoger zijn dan 30°C. 

 

ERGO & BANQUET LINE:  zie gedeelte functies van de knoppen. 

 

 

Reiniging van de peltier of compressor gekoelde wagens: 

De wagen dient eerst uit het stopkontakt genomen te worden. 

De wagens heeft een beschermingsgraad van IP21.  De reiniging dient te gebeuren volgens de  

voorschriften die verder in deze handleiding te lezen zijn. 

Opmerking: de wagen mag niet gereinigd worden met een hogedruk reiniger 

 

Onderhoud van de peltier of compressor gekoelde wagen 

De wagen dient regelmatig onderhouden te worden.  De beweegbare delen moet geolied en 

aangevezen worden.  Enkel een erkend elektrieker mag werken aan de elektrische onderdelen.  

Enkel door ScanBox erkende onderdelen mogen gebruikt worden, zoniet vervalt de garantie. 

 

 

Algemene informatie geldig voor alle wagens: 

Uitneembare of geperste geleiders 

De uitneembare geleiders worden voorzichtig verwijderd alvorens ze te reinigen of in de vaatwas 

te plaatsen.  Wagens met geperste geleiders dienen manueel gereinigd te worden. 

 

Wagens met wielen 

ScanBox biedt zowel wagens met wielen als wagens met verstelbare poten aan.  Alle wagens 

kunnen maximaal 10 kg per geleider dragen.  Wagens met wielen mogen met niet meer dan 6 

km/uur verplaatst worden. 

 

Wagens met trekhendel (extra te verkrijgen) 

ScanBox raadt aan van maximum 4 wagens aan elkaar te verbinden.  De treksnelheid mag niet 

hoger zijn dan 6 km/uur. 

 

Het inschakelen van het digitale controlepaneel 

Steek de stekker van de wagen in het stopkontakt.  Duw op de aan knop. 

Als het digitale scherm vermeldt: OFF, duw dan op de Aan/uit knop. 

 

De temperatuur wordt geregeld door de knop met pijltje naar boven of pijltje naar onder.  Duw 

de knop in en hou hem ingedrukt voor snelle temperatuursregeling, of duw hem verschillende 

malen in voor een temperatuutrszetting per graad. 

In de stand-by stand, duw en hou de knop ingedrukt gedurende 3 seconden.  Dezelfde procedure 

aanhouden bij het opstarten. 

De display toont dan de ingezette temperatuur. 

Om de huidige temperatuur te zien, dient u op de knop met de thermometer te drukken.  
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Op het controlescherm zullen parameters pinken om aan te geven dat de temperatuur 2°c boven 

de parametertemperatuur is of 10°C onder deze temperatuur.  Het pinken stopt als de 

temperatuur de parametertemperatuur bereikt heeft en dan brandt het groene lichtje.    Het 

lichtje zal niet pinken gedurende het eerste uur dat de wagen opgewarmd of afgekoeld wordt. 

 

Algemene aanbevelignen voor alle wagens 

Deksels met een siliconensluiting worden aanbevolen bij het gebruik van gastronormbakken.  

Indien gastronormbakken gebruikt worden, dienen zij te voldoen aan de EN631 standaard. 

De deuren dienen gesloten te zijn tijdens het transport. 

Het wassen van de wagens verwijdert geleidelijk aan de olie van de deuren.  Daarom dienen de 

sloten regelmatig geolied te worden. 

Indien de wagens iedere dag gewassen worden, zijn inox wielen met kogellagers aangeraden. 

 

 

Het reinigen van geanodiseerde aluminium opperlvakken 

Algemeen: 

Indien er voedsel gemorst werd dat zich vasthechtte aan het geanodiseerd aluminium dient dit 

verwijderd te worden om een hygiënisch en proper uitzicht te behouden.  Het reinigen dient te 

gebeuren voor het opwarmen van de wagen.  Reinig steeds de voedselresten alvorens deze 

opdrogen.  Let wel op voor de hete delen. 

 

Reinigingsmethode: 

Het reinigen kan gebeuren met een slanghaspel, rubber schraper of doek.  Er wordt aangeraden 

een emmer met warm water en detergent met borstel te gebruiken.  Spoel af met een waterslang 

en droog dan met een zachte doek. 

Steeds het CE-kenteken en de beschermingsgraad nazien. 

Het manueel reinigen staat toe van een washoudend detergent te gebruiken, waarna u de wagen 

kan opblinken met een zachte doek.  Een dunne laag was zal verhinderen dat het gemorste 

voedsel zich vasthecht in de wagen en verlengt tevens de reinigingsfrequentie. 

 

Detergent: 

Geanodiseerd aluminium is gevoelig voor sterke zuren, alkali in het bijzonder.  Produkten die deze 

componenten bevatten mogen dan ook niet gebruikt worden.  Deze produkten kunnen vlekken 

doen ontstaan.  Zacht proper water samen met een detergent (pH6-8) is aangeraden.  

Geanodiseerd aluminium is niet gevoelig voor organische solventen, zoals trichloorethyleen, een 

dunne laag of crystalline olie die gebruikt wordt voor het verwijderen van verf, olies of andere.  

Deze mogen dan ook gebruikt worden om te reinigen. 

 

Aangekoekt vuil 

Dit mag verwijderd worden met een plastieken schraper om daarna afgeveegd te worden met 

een spons (3M) of identiek. 
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Scharren 

Scharren in de carrosserie die door het geanodiseerd oppervlak gaan, geven geen aanleiding tot 

diepere corrosie.  Scharren op de buitenste laag kunnen verwijderd worden met acrylic.  De 

schade dient gereinigd te worden met Scotchbrite of gelijkaardig en dient dan gevuld te worden 

met een acrylic lak. 

 

 

 

 

 

 

Foutcode Fout Oplossing 

AUS of OFF Stand-by.  Geen gegevens 

ingegeven. 

Druk gedurende 3 

seconden op de 

stand-by knop 

F1L Fout van de sensor, kortsluiting Kijk de sensor na 

F1H Fout van de sensor Kijk de sensor na 

"---" Paswoord vereist Kontakteer de 

verkoper 

Display dat pinkt Temperatuur alarm Kijk de settings van 

de display na 

EP Data fout in het 

parametergeheugen 

De controller start 

niet op, hij dient 

vervangen te 

worden. 
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