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P r o d u k t a n v i s n i n g

      

Art 131590        Doppvärmare 2300 W CE-märkt = E 2008
Art 131800        Doppvärmare 3000 W CE-märkt = E 3000
     
Följande text innehåller viktig information vad det gäller säkerhet och användandet av din doppvärmare. Var snäll och läs 

Ändamål
Doppvärmaren är gjord för uppvärmning av mjölk och foder tillrätt med vatten. För andra ändamål speciellt för att förhindra 
vatten att frysa i t.ex. fodertråg skall inte denna doppvärmare användas.

Användningsinstruktion
1. Sänk ned doppvärmaren i vätskan, observera att den skall sänkas ner minst 5 cm. över värmeelementets övre  
 del. Maxdjupet är 5cm. under plasthandtagets nedre del, och får inte överskridas. Värmeelementet måste alltid  
 sänkas ned i sin helhet och handtaget får aldrig komma i kontakt med vätskan. Behållaren måste vara av värme 
 tåligt material. Använd inte plastbehållare.
2. Doppvärmaren får endast anslutas till ett eluttag installerat av en behörig elektriker. Den måste utrustas med en  
 jordfelsbrytare som reagerar på strömstyrka av 30 mA. Doppvärmaren får inte vara påslagen då värmeelementet  
 ej är i vätska.
3. Ställ in den önskade temperaturen med termostaten: 
       

”2” ger en ungefärlig temp på +20°C                                     
”7” ger en ungefärlig temp på +40°C                        
”11” ger en ungefärlig temp på +70°C                               
”12” ger en ungefärlig temp på +80°C

 Innan önskad temperatur uppnåtts är den röda kontrollampan tänd.
4. Observera! Håll doppvärmaren under permanent uppsikt under användandet.
5. Observera att vätskenivån inte understiger minimigränsen när doppvärmaren används en längre tid. Täck inte  
 under några omständigheter över doppvärmaren eller vätskebehållaren. 
6. När den röda kontrollampan släckts har den inställda temperaturen uppnåtts. Sätt termostaten på ”0” och ta ur  
 stickkontakten, lämna kvar doppvärmaren ett par minuter i vätskan innan den tas ur.
7. Värmeelementet är fortfarande varmt när doppvärmaren tagits ur vätskan och får inte  vidröras. Placera dopp 
 värmaren på en ej brännbar yta. Placera den aldrig på brännbara material t.ex. halm.
8.  
 såpvatten. Handtaget rengöres med en mjuk trasa som måste vara fri från lösningsmedel (aceton, bensin och  
 alkohol etc.). 
Underhåll och reparationer
I händelse av bristande funktionsduglighet måste uppvärmningen avbrytas. Om doppvärmaren måste repareras kontakta en 
behörig elektriker eller sänd den tillbaka till tillverkaren. Alla reparationer skall utföras av behörig elektriker eller av  tillver-
karen.
Tekniska data:  

      

 2300W/3000 W 
Anslutning  230V 
Kapsling  IP 57  
Vikt 4,6 kg

                      

Max = ca 100°C

E 2008  

”2” ger en ungefärlig temp på +20°C             
  

”6” ger en ungefärlig temp på +40°C
  

”10” ger en ungefärlig temp på +70°C         
  

”12” ger en ungefärlig temp på +80°C
Max = ca 100°C

E 3000


