
Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
GL001/GL002/GL003/GL004/GL006/GL007/GL008/GL009/GL010/ 

GL011/GL012/GL013/GL014/GL016/GL015/GL017/GE997/GE998/GE999

NL Barkoeler 
Handleiding

8 IT Vetrina refrigerata bar
Manuale di istruzioni

26

FR Armoire réfrigérante
Mode d'emploi

14 ES Frigorífico de Barra Trasera
Manual de instrucciones

32

DE Getränkekühlschrank
Bedienungsanleitung

20 PT Bancada refrigerada
Manual de instruções

38

Back Bar Chiller
Instruction manual
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Veiligheidstips
• Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
• De installatie en eventuele reparaties zijn door een 

servicetechnicus/vaktechnicus uit te voeren. Verwijder geen 
componenten of servicepanelen van dit product.

• Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op 
m.b.t. tot het volgende:

 - Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 - Werkregels
 - Brandpreventie
 - IEE bekabelingsnormen
 - Bouwverordeningen
• NIET in water onderdompelen of stoom-/spuitreinigers 

gebruiken voor de reiniging van het apparaat.
• Apparaat NIET bedekken wanneer in gebruik.
• GÉÉN voedsel in het apparaat bewaren.
• In dit product GEEN elektrische apparaten gebruiken.
• Apparaat altijd in verticale positie vervoeren, opbergen en 

gebruiken.
• Kantel het apparaat nooit meer dan 45° uit de verticale 

positie.
• Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
• Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van 

kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met 
de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten 
verwerken. 

• Indien de stroomkabel beschadigd raakt, dient men deze door 
een POLAR technicus of een aanbevolen vaktechnicus te laten 
vervangen om gevaarlijke situaties te verhinderen.

• Dit apparaat is neit bedoeld voor gebruik door personen met 
lichameljike, zintuigijike of mentale beperkingen (inclusief 
kinderen) of met gebrek aan ervaring of kennis tenzij zij 
hierin worden begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het 
apparaat door een persoon, die verantwoodelijk is voor hun 
veiligheid
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• Polar beveelt aan dat dit apparaat periodiek (minstens 
jaarlijks) door een bevoegde persoon wordt getest. Tests 
moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: visuele inspectie, 
polariteit, aardings continuïteit (klasse I-apparatuur), isolatie 
continuïteit en functionele test.

Voorzichtig Risico van Fire
• Heeft explosieve stoffen zoals spuitbussen niet slaan met een 

brandbaar drijfgas in dit apparaat.
Waarschuwing: Hou alle ventilatieopeningen vrij 
van obstakels. De eenheid mag niet ingesloten 
worden zonder geschikte ventilatie.

• Waarschuwing: mechanische apparaten of andere 
middelen niet gebruiken om het ontdooien te versnellen, met 
uitzondering van de fabrikant aanbevolen die door.

• Waarschuwing: het koelcircuit niet beschadigen.
• Waarschuwing: Gebruik geen elektrische apparaten binnen 

het voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze het type 
aanbevolen door de fabrikant.

Productbeschrijving
• GL001/GL007/GL011/GL015/GE997 - Barkoeler 

met 1 deur
• GL002/GL008/GL012/GL016/GE998- Barkoeler 

met 2 deuren

• GL003/GL010 - Barkoeler met twee (schuif-) 
deuren

• GL004/GL009/GL014/GL017/GE999 - Barkoeler 
met 3 deuren

• GL006/GL013 - Barkoeler met 3 deuren (schuf)

Inleiding
Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Een correct gebruik en onderhoud van deze 
machine waarborgt de beste prestatie van uw POLAR product.

Verpakkingsinhoud
De verpakking bevat het volgende:

• POLAR Barkoeler
• Sleutel
• Handleiding

• MODEL MET 1 DEUR: 2 verstelbare planken
• MODEL MET 2 DEUREN: 4 verstelbare planken
• MODEL MET 3 DEUREN: 6 verstelbare planken

POLAR is trots op de haar productkwaliteit en dienstverlening en controleer de inhoud van de 
verpakkingen, tijdens de verpakkingsfase, op functionaliteit en schade.
Mocht u product door transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw POLAR dealer.
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Installatie
Opmerking: indien het apparaat niet in 
een rechtopstaande positie is opgeslagen 
of vervoerd, dient men het product 12 uur 
vóór gebruik in de rechtopstaande positie 
te plaatsen. Bij twijfel dient men het 
product in een rechtopstaande positie te 
plaatsen.

1. Haal het apparaat uit de verpakking en 
verwijder de beschermingsfolie van alle 
oppervlakken.

2. De plaatsing van het apparaat in het directe 
zonlicht of op vochtige plaatsen vermijden.

3. Om de prestaties en levensduur te 
optimaliseren, dient u ervoor te zorgen dat 
er minimaal 2,5 cm afstand wordt gehouden 
tussen de unit en muren en andere objecten, 
met een minimale vrije ruimte van 5 cm aan 
de bovenkant. PLAATS NOOIT NAAST EEN 
WARMTEBRON.

4. Plaats de uitschuifbare planken op de gewenste 
hoogte en kleinere plank/planken op de vloer 
van het apparaat.

5. Indien nodig, verstel de stelvoetjes om het 
apparaat volledig te nivelleren.

Opmerking: Voor het eerste 
gebruik van dit product dient u 
de lades en de binnenzijde met 
zeepwater te reinigen.

Bediening
Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevindt zich onder de deuren 
aan de voorzijde van het apparaat.

OntdooilampjeKoellampje

Inschakelen
1. Sluit de deur van het apparaat.
2. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.

3. Schakel de lichtschakelaars naar wens aan [I] 
of uit [O].

Opmerking: het koellampje gaat 
aan wanneer de binnenkant van 
het apparaat wordt gekoeld.

Werktemperatuur instellen
1. Druk op de  knop. Het display knippert.

2. Druk op de  of  knoppen om de vereiste 
temperatuur weer te geven.

3. Druk op de  knop om de temperatuurwaarde 
op te slaan.

Handmatig ontdooien
• De POLAR barkoeler beschikt over een 

automatische ontdooifunctie. Mocht het 
echter nodig zijn dat een extra ontdooiperiode 
gewenst is, druk en houd de  en  knop 
gedurende 6 seconden ingedrukt.

• De automatische ontdooicycli vinden om de 6 uur 
plaats en duren 20 minuten (fabrieksinstellingen).

• Om het ontdooiproces te stoppen, druk 
en houd de  en  knop gedurende 6 
seconden ingedrukt.

Opmerking: het starten van 
een handmatig ontdooiproces 
zorgt voor een reset van 
de automatische timer van 
de ontdooier. Gedurende 
de ontdooiperiodes is het 
ontdooilampje aan.

Reiniging, zorg & 
onderhoud

Alvorens het apparaat te reinigen 
dient men de stroomvoorziening 
uit te schakelen.

• Reinig zo vaak mogelijk de binnenkant van het 
product.

• Gebruik géén schurende reinigingsmiddelen. 
Dergelijke middelen kunnen schadelijke resten 
achterlaten.

• Na reiniging altijd droogmaken.
• Eventuele reparaties moeten door een 

POLAR technicus of een vaktechnicus worden 
uitgevoerd.

GL001-GL017_GE997-GE999_ML_A5_v7_20210301.indb   10GL001-GL017_GE997-GE999_ML_A5_v7_20210301.indb   10 2021/3/1   15:032021/3/1   15:03



11

NL

Reiniging van de condensor
De periodieke reiniging van de condensor kan de technische levensduur van het product verlengen. De 
condensor bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat.

Opmerking: gebruik een zachte borstel of een stofzuiger om de vinnen van 
de condensor te reinigen en wees voorzichtig om hierbij niet de vinnen te 
beschadigen.

Deuren verwijderen (uitsluitend bij de schuifdeuren)
Bij de reiniging van het apparaat of bij de vervanging van de lamp kan het nodig zijn de deuren te 
verwijderen zodat u overal makkelijk bij kan.

Om de deuren te verwijderen:
1. Houd beide zijden van de eerste deur vast en til de deur in de bovenste geleidingsrail.
2. Trek de onderkant van de deur tegelijkertijd naar buiten en naar onderen om de deur uit de onderste 

geleidingsrail te halen.

Opmerking: Voor het automatische sluitsysteem zijn de deuren aan het apparaat 
verbonden met een kabel. Deze kabel niet breken of verwijderen.

3. Plaats de deur tegen de zijkant van het apparaat.
4. Herhaal deze handeling voor de overige deuren.
5. Om de deuren opnieuw aan de kastdisplay te bevestigen, schuift u deze in de bovenste geleidingsrail 

en drukt u vervolgens de onderkant van de deur in en op de onderste geleidingsrail.

Oplossen van problemen
Indien er een storing van uw POLAR product optreedt, dient u de onderstaande tabel te raadplegen 
alvorens contact op te nemen met uw POLAR dealer of de Hulplijn te bellen.

Probleem Mogelijke oorzaak Handeling

Het apparaat werkt 
niet 

Het apparaat staat uit Controleer of de stroomkabel van het 
apparaat is aangesloten en of het apparaat 
is ingeschakeld

Steker en kabel zijn beschadigd Laat een POLAR technicus of een 
vaktechnicus komen

Stroomvoorziening Controleer de stroomvoorziening
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Probleem Mogelijke oorzaak Handeling

Het product staat aan 
maar de temperatuur 
is te hoog/laag

Teveel ijs in de condensor Ontdooi het product

Condensor wordt geblokkeerd door stof Condensor reinigen

Deuren niet goed gesloten Controleren of de deuren goed dicht en 
of afdichtingen niet beschadigd zijn

Het product bevindt zich in de nabijheid 
van een warmtebron of de luchtstroom 
naar de condensor wordt onderbroken

Verplaats het apparaat naar een 
geschiktere locatie

Omgevingstemperatuur is te hoog Verbeter de ventilatie of verplaats het 
product naar een koelere locatie

Onvoldoende luchtdoorstroom naar de 
ventilatoren

Verwijder alle belemmerende obstakels 
bij de ventilatoren

Het product wordt overbelast Verminder de hoeveelheid opgeslagen 
voedsel in het product

Fabrieksparameters aangepast Laat een POLAR technicus of een 
vaktechnicus komen

Het product maakt 
ongebruikelijk veel 
lawaai

Het apparaat staat tegen een 
naastgelegen object

Installatielocatie controleren en indien 
nodig veranderen

Het product is niet op een effen of 
stabiele ondergrond geplaatst

Installatielocatie controleren en indien 
nodig veranderen

Technische specificaties

Model Voltage Vermogen Stroom Temperatuur-
bereik

Inhoud
(liters) Koelmiddel Afmetingen

h x b x d mm
Gewicht

(kg)

Max. 
belasting 
van elke 

plank

GL001 230V 50Hz 180W 1,25A 2°C ~ 10°C 138 R600a 900 x 600 x 520 48 28kg

GL002 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 208 R600a 900 x 900 x 520 62 25kg

GL003 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 208 R600a 900 x 900 x 520 62 25kg

GL004 230V 50Hz 280W 1,66A 2°C ~ 10°C 330 R600a 900 x 1350 x 520 80 25kg

GL006 230V 50Hz 300W 1,76A 2°C ~ 10°C 330 R600a 900 x 1350 x 520 80 25kg

GL007 230V 50Hz 180W 1,25A 2°C ~ 10°C 138 R600a 900 x 600 x 520 48 28kg

GL008 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 208 R600a 900 x 900 x 520 62 25kg

GL009 230V 50Hz 280W 1,66A 2°C ~ 10°C 330 R600a 900 x 1350 x 520 80 25kg

GL010 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 198 R600a 850 X 900 X 520 62 25kg

GL011 230V 50Hz 180W 1,25A 2°C ~ 10°C 128 R600a 850 X 600 X 520 48 28kg

GL012 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 198 R600a 850 X 900 X 520 62 25kg

GL013 230V 50Hz 300W 1,76A 2°C ~ 10°C 320 R600a 850 X 1350 X 520 80 25kg

GL014 230V 50Hz 280W 1,66A 2°C ~ 10°C 320 R600a 850 X 1350 X 520 80 25kg

GL016 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 208 R600a 900 x 900 x 520 55 25kg

GL015 230V 50Hz 180W 1,25A 2°C ~ 10°C 138 R600a 900 X 600 X 520 40 28kg

GL017 230V 50Hz 280W 1,66A 2°C ~ 10°C 330 R600a 900 X 1350 X 520 70 25kg

GE997 230V 50Hz 180W 1,25A 2°C ~ 10°C 128 R600a 850 X 600 X 520 38 28kg

GE998 230V 50Hz 230W 1,66A 2°C ~ 10°C 198 R600a 850 X 900 X 520 53 25kg

GE999 230V 50Hz 280W 1,66A 2°C ~ 10°C 320 R600a 850 X 1350 X 520 68 25kg
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Elektrische bedrading
Men dient de steker op een geschikt stopcontact aan te sluiten.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

• Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
• Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
• Aardekabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard.

Bij twijfels raadpleeg een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling 
moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

Afvalverwerking
De EU-richtlijnen vereisen dat koelproducten door gespecialiseerde bedrijven wordt verwerkt die gassen, 
metalen en plastic componenten verwijderen of recyclen.

Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de afvalverwerking van uw 
apparaat. De plaatselijke overheden zijn niet verplicht om koelingsproducten van bedrijven als afval te 
verwerken maar kunnen uw informeren waar u het apparaat kunt afgeven.

U kunt ook de POLAR helplijn bellen voor informatie over landelijke afvalverwerkingsbedrijven in de EU.

Productconformiteit
Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product 
niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie 
van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, 
dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige 
recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk 
afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit 
product.

De onderdelen van POLAR producten hebben strenge producttesten ondergaan om te 
voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en 
landelijke overheden worden voorgeschreven.

POLAR producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch 
te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande 

goedkeuring van POLAR.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, 
desondanks, behoudt POLAR het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.
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