PARTY COOLER

0

BRUGSANVISNING
8110 516-06

Leverancen omfatter:
- Party Cooler som vist på billedet
- Brugsanvisning
Udstyr
1. Transparent klaplåg
2. Løs bund
3. To sideborde af ædelt træ
4. Køleplads
5. Flaskeholder
6. Hjul lejret i kuglelejer
7. Trinløs temperaturindstilling
De to sideborde og flaskeholder skubbes
ned over grebet, som vist på tegningen.

Installation af
sidebord

Temperaturregulering

NB!
Pas på ikke at overbelaste sidebordene, da Party Cooleren
ellers kan miste balancen (max. 5 kg pr. sidebord)!
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1. Inden De tager apparatet i brug
Læs vejledningen grundigt, De vil få
oplysninger om installation, betjening og
vedligeholdelse.
Kasseres et gammelt apparat, skal
låsemekanismen ødelægges (ikke alle
modeller).
Beskadigede apparater må ikke tilsluttes.
Alle former for service og reparationer må kun
foretages af faguddannet personale, kontakt
Deres leverandør for nærmere oplysninger.
Enheden må kun bruges til nedkøling af
drikkevarer, ved meget lav nedkøling af
glasemballage kan der ske sprængning.
Der må ikke opbevares brandbare væsker eller
gasser i enheden grundet eksplosionsfare.

2. Opstilling
Rumtemperaturen bør være så lav som
muligt (energibesparende) dog minimum +50C.
Placeringsmæssigt bør apparatet ikke
udsættes for direkte sollys eller stilles i
umiddelbar nærhed af en varmekilde.
Apparatet skal placeres på et plant, vandret
og stabilt underlag.
Ved flytning af Deres apparat, undgå da at
tage fat under bunden på grund af eventuelle
skarpe kanter.
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3. Elektrisk tilslutning
Apparatet overholder gældende EUdirektiver. Lavspænding 73/23 EG.
Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EEC.
Apparatet skal ekstra beskyttes iflg.
Stærkstrømsreglementet for at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde
af fejl.
Hvis kontakten er for trebenet stikprop,
benyttes en trebenet stikprop og lederen
med gul/grøn isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket ).
Hvis kontakten er for tobenet stikprop,
benyttes en tobenet stikprop. Hvis De selv
monterer denne, skal lederen med gul/grøn
isolation klippes af så tæt som muligt på det
sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
Ved udskiftning af netleder, må der kun
bruges samme type netleder.
Der må under ingen omstændigheder
skæres i eller fjernes nogle dele fra det
elektriske kredsløb.
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4. Temperaturregulering

Temperaturen bliver lavere ved at dreje
termostaten mod højre.
Apparatet slukkes ved at dreje
termostaten mod venstre, til det giver et
klik.

5. Igangsætning
Inden apparatet tages i brug, afvaskes det indvendigt med lunkent
vand tilsat mild sæbe, og derefter aftørres det grundigt.
Temperaturen i apparatet vil være afhængig af:
- Temperaturen i rummet.
- Hyppighed og varighed af lågåbningerne.
- Mængden af varer.
Det kan derfor være nødvendigt at ændre termostatindstillingen fra
tid til anden.
Kappen kan blive varm, men temperaturen mindskes, når varerne
har opnået den ønskede temperatur.
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6. Rengøring
Den eneste pleje, Party Cooleren
har brug for, er aftørring af kondensvandet og lejlighedsvis rengøring.
NB!
Der må under ingen omstændigheder anvendes sæbe, skarpe, kornede eller sodaholdige rengøringsmidler til rengøringen.

1. Stikket trækkes ud af stikkontakten.
2. Sidebordene og flaskeholder fjernes.
3. Låget fjernes.
4. Indholdet af kølevarer tages ud.
5. Den løse bund tages ud.
6. Det indvendige og de udvendige overflader tørres af med en
fugtig klud.
Til forebyggelse af skimmelsvampe er tilsætning af eddike
(rengøringseddike, husholdningseddike eller eddikeessens) til
vandet velegnet.
7. Låget skilles ad, som vist på billedet, og rengøres.
8. Den løse bund og de enkelte lågdele rengøres i
lunkent vand tilsat et opvaskemiddel.
9. Efter rengøringen aftørres alle dele omhyggeligt.
VIGTIGT:
Når Party Cooleren ikke er i brug, skal den være fuldstændig tør indvendig, så
der ikke kan dannes mug (man kan eventuelt lade låget stå åbent).

10. Ved samling af låget skal slidserne i gummiringen og i hængselgummiet vende nedad.
7

miljøvenlig service er lige ved hånden ...
- hurtig og effektiv!

Opstår et behov for service,
rettes henvendelse
direkte til det
lokale Vestfrost
servicecenter.

VESTROST SERVICECENTER POSTNUMMEROVERSIGT
Distrikt 1
Nordjysk Hvidevare Service
E-mail: nhs7047@post.tele.dk
Tlf. 98182254 - Fax: 98182413

7700-7790
7900-7990

9300-9380
9400-9493
9690

Distrikt 2
Dansk Køle- og Vaskeservice
E-mail: post@dkvservice.dk
Tlf. 98319028 - Fax:98319065

8900-8990
9000-9293

9500-9575
9600-9681

Distrikt 4
C.J Hvidevareservice ApS
E-mail:cj-service@post.tele.dk
Tlf. 86477777 - Fax: 86477705

8000-8100
8200-8270
8300-8382

8400-8472
8500-8592
8641-8643

8654-868
8700
8732-8752

8850-8883

Distrikt 5
AP Hvidevareservice
E-mail: ap-service@post.tele.dk
Tlf. 96946070 - Fax: 96946080

6900-6990
7260-7280
7323-7362

7400-7680
7800-7884
8600-8632

8653
8765-8766
8800

8830-8840

Distrikt 6
Kvik Hvidevareservice
E-mail: kvik-service@post.tele.dk
Tlf. 75569999 - Fax: 75569800

6000-6064
6091-6094
6560-6622

6640
7000-7184
7300-7321

8721-8723
8762-8763
8781-8783

Distrikt 7
Vestjysk Servicecenter
E-mail: vestjysk@post.tele.dk
Tlf. 75269190 - Fax: 75269706

6240
6261
6510-6520

6623-6630
6650-6690
6700-6792

6800-6893
7190-7250

Distrikt 8
Storms Hvidevareservice
E-mail: storm@mail.dk
Tlf. 74415005 - Fax: 74415004

6100-6230
6270-6280
6300-6392

6400-6470
6500
6534-6541

Distrikt 9
Service-Centralen
E-mail:service-centralen@post.tele.dk
Tlf. 65961340 - Fax: 65962560

5000-5985

Distrikt 10
Hornshøj Hvidevare Service
E-mail: hornshoej-hvidevareservice@mail.dk
Tlf. 57610606 - Fax: 57612876

4000 syd
for city
4060

4100-4190
4200-4295
4300-4390

4400-4490
4500-4593
4600-4690

Distrikt 11
Scandia Serviceteknik A/S
E-mail: sst@scandia-serviceteknik.dk
Tlf. 43202700 - Fax: 43202709

1000-1473
1501-1799
1800-1974

2000-2990
3000-3670
4000 CITY

4040-4050
4070
4300 ORØ

Distrikt 12
LF Service-Center
E-mail: lf-service@post.tele.dk
Tlf. 54857066 - Fax: 54857666

4720
4734-4735
4750-4793

4800-4895
4900-4990

Distrikt 13
BMMF Hvidevare Service
E-mail: bmmf@post.tele.dk
Tlf. 56952663 - Fax: 56952796

3700-3790
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9700-9760
9800-9881
9900-9990

4700
4731-4733
4736

