
® FastHeat - Kalvmjölkvärmare med konventionsvärmare

1. Allmän information
Denna bruks- och säkerhetsanvisning är avsedd för användaren. Läs igenom anvisningarna noggrant och beakta föreskrifterna och
anvisningarna innan apparaten börjar användas!

2. AnvändningsändamålIFöreskriftsenlig användning
Kalvmjölkvärmaren är avsedd för att värma upp mjölk och foder som tillretts med vatten. Kalvmjölkvärmaren får absolut inte
användas för att förhindra att vatten fryser i foderhoar eller för uppvärmning av aggressiva vätskor.

3. Säkerhetsanvisningar

3.1 Användning:
Om apparaten används på ett icke föreskriftsenligt sätt eller om några förändringar görs på apparaten förfaller alla garantianspråk
gentemot tillverkaren. Spänningsangiveisen på typskylten måste stämma överens med strömkällans spänning.

3.2. Kontrollera alla komponenter innan användning. Låt endast en fackman eller tillverkaren reparera skadade delar. Om reparati-
oner utförs på ett icke fackmässigt sätt, eller inte utförs alls, kan användaren råka ut för olyckor. Ta inte apparaten i drift om den
eller en del av apparaten är defekt. Använd alltid original reservdelar vid eventuella reparationer.

3.3 Säkerhet:
Dra först ur nätkontakten innan apparaten görs rent, flyttas eller underhålls!

3.4. Skydda anslutningsledningar. Använd inte anslutningsledningen för att dra ur nätkontakten eller för att bära apparaten. Se till
att anslutningskabeln inte kommer i kontakt med värme, olja eller vassa kanter. Skadade anslutningskablar kan orsaka brand,
kortslutning och elektriska stötar. Om anslutningskabeln till den här apparaten är skadad måste den ersättas med en speciell
anslutningskabel som kan erhållas från tillverkaren eller hans kundtjänst.

3.5. Regelbundet underhåll.
Förvara alltid produkten säkert, torrt och oåtkomligt för barn. Beakta eventuella varningsföreskrifter. Kontrollera apparaten i
regelbundna intervaller. Använd endast original tillbehör och reservdelar.

3.6. Nationella och internationella föreskrifter
Nationella och internationella säkerhets-, hälso- och arbetsskyddsföreskrifter ska beaktas.

4. Bruksanvisning

4.1. Doppa ner kalvmjölkvärmaren med värmeelementet i vätskan som ska värmas upp. Beakta när du gör detta det maximala
doppdjupet, vilken är utmärkt med hjälp av ett spår vid dopprörets övre ände. Detta djup får inte överskridas. Värmeringen måste
vara komplett nedsänkt i vätskan och handtaget får absolut inte komma i kontakt med vätskan. Behållaren måste vara
tillverkad av ett värmebeständigt material. Använd inte under några omständigheter plastkärl!

Överskrid inte det maximala doppdjupet! (position "max.", se grafik sida 22)
Underskrid aldrig det minimala doppdjupet! (position "min", se grafik sida 22)

4.2. Sätt i kontakten i ett eluttag som har installerats aven godkänd fackfirma och som är säkrat med en jordfelsbrytare med en
tillslagsström på 30 mA. Vätskan får efter detta inte längre beröras!
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4.3. Ställ in önskad temperatur på termostaten. (O) motsvarar "Från", (=:J )motsvarar en temperatur på ca 40°C och
(') ,) motsvarar en temperatur på ca 80°C. Den röda kontrollampan lyser under uppvärmningsfasen.

4.4. OBS: Apparaten får aldrig lämnas utan uppsikt när den är i drift.

4.5. Se vid längre uppvärmning till att vätskan hela tiden täcker värmeringen och att vätskenivån inte sjunker. Apparaten eller
behållaren får under inga omständigheter täckas över.

4.6. När den röda kontrollampan slocknar har den önskade temperaturen uppnåtts. Vrid termostaten till läge "Från" och dra ur
kontakten ur eluttaget. Låt kalvmjölkvärmaren stå kvar i vätskan ungefär en minut innan den tas upp ur vätskan.

4.7. Värmeelementet är fortfarande hett efter att kontakten har dragits ur och får därför inte beröras. Ställ ner kalvmjölkvärmaren
på ett icke brännbart underlag. Det är förbjudet att ställa ner apparaten på brännbara ytor/material (halm).

4.8. Doppvärmaren måste rengöras efter varje gång den har använts. I
Värmeelementet kan rengöras med en mjuk trasa (använd inte skurborste, stål-
borste, stålull eller något annat slipande rengöringsmedel) och ljummet tvålvatten. '\.
Ställ doppvärmaren i kallt eller varmt vatten omedelbart efter användningen. På så ~
sätt blir det enkelt att rengöra doppvärmaren och PTFE-beläggningen skonas.
Använd lätt fuktad duk eller trasa för att rengöra handtaget och doppröret. Inga t
lösningsmedel får användas
(aceton, bensin, alkohol eJ) J1L !.W - *

1 ?
5. Underhåll och reparation
Apparaten är underhållsfri. Om en defekt uppstår måste apparaten omedelbart tas ur drift. Vänd dig för att få en reparation utförd
till en specialiserad elfirma eller skicka in apparaten till tillverkaren. En defekt anslutningsledning får endast bytas ut av tillverkaren
eller en specialiserad elfirma, för att undvika risker.

6. Tekniska data (14150)
Effekt: 1700 W
Spänning: 230 V
Skyddstyp: IPX 7
Vikt: 2,8 kg

CE
7. EG-märkning I EG-överensstämmelse deklaration
Härmed försäkrar Albert KERBLGmbH att produkten/apparaten som beskrivs i
denna bruksanvisning är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och de
övriga tillämpliga bestämmelserna och direktiven. (E-märket anger att apparaten
uppfyller EU-direktiven. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på
följande internetadress: http://www.kerbl.com/artikel/14150

D =ca40°C
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