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• Produkten bör installeras med jordfelsbrytare.
• Undvik elektriska stötar genom att inte sänka ner produkten 
 eller transformatorn i vatten.
• Anslut inte produkten innan den är fylld med vatten.
• Dölj eller skydda sladden och transformatorn så inte djur 
 kan bita i den.
• Täck inte över transformatorn, den kommer att avge lite 
 värme och behöver  luftåtkomst.
• Kom ihåg att ansluta anslutningarna noga för att undvika  
 vatten eller kondens i kopplingarna.
• Baljan bör skyddas så att djuren inte kommer åt att förstöra 
 plasten. Detta görs bäst genom att placera den i en 
 passande trälåda.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV VÄRMEBALJA 
45 L, 60 L, 120 L & VÄRMEHINK 20 L

(Artikel 600592, 600593, 601414, 601415)

Produkten har termostat och håller vattnet tempererat 
(10 -15 ˚C ) vid en omgivningstemperatur på ner till ca -20 ˚C.

VÄRMEBALJA WILLAB REKTANGULÄR, 60 LITER 
Baljan rymmer 60 liter med 5-litersskala.

600592

60 L

VÄRMEHINK WILLAB, 20 LITER   
Hinken rymmer 20 liter med 2-litersskala och har en kraftfull grepe. 

600593

20 L
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VÄRMEBALJA WILLAB RUND, 45 LITER 
Baljan rymmer 45 liter med 15-litersskala.

601414

VÄRMEBALJA WILLAB REKTANGULÄR, 120 LITER 
Baljan rymmer 120 liter med 30-litersskala.

601415

45 L
120 L

PRAKTISKA TIPS

• Starta upp baljan/hinken innan kylan kommer. Den tinar inte upp redan fruset vatten.

• Vid extrem kyla, fyll inte ända upp och fyll gärna med tempererat vatten.

• Räcker inte sladden till, använd skarvsladd godkänd för utomhusbruk.

• Montera transformatorn så den sitter fast i vägg eller stolpe så inte djuren kommer åt den.

FELSÖKNING

• Kontrollera så att ström finns i vägguttaget till transformatorn, 230V.

• Kontrollera så att 24V ström kommer ut ur transformatorn när den är inkopplad,  
 om inte byt transformator.

• Kontrollera kablarna så inget brott finns.

VARNING
Denna produkt ska användas utomhus eller i kalla utrymmen och kräver grundläggande 
försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet för att undvika elektriska stötar, personskador 
och produktskador.


