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Brugsanvisning saftkøler Coldream 224
MONTERING:
1. Sørg for at pladser saftkøleren med mindst 7 cm afstand rundt om køleren
2. Kontrollér at pakningerne i karrene ikke er foldet og at karrene er trykket helt ned og
sidder vinkelret på underdelen. Kontrollér at oprørerne sidder korrekt
3. Monter tappehanerne i bøjlerne på forsiden af karrene. Kontroller at lodderne bevæger
sig frit når der trykkes på tappehanerne og sæt spildbakkerne på plads.
4. Fyld 1-2 liter vand i karrene og kontroller at de er tætte. (Evt. utætheder skyldes som
regel at en pakning ikke sidder rigtig).
5. Tap vandet af og maskinen er klar til brug.
6. Sæt stikket i kontakten og tænd for den røde afbryder på højre side. (Køl)
7. Tænd derefter for de sorte afbrydere. (Omrører)
8. Ved temperaturforskel mellem saft og opholdsrummet, vil der altid dannes
kondensvand på ydersiderne af karrene. Dette løber automatisk ned i spildbakkerne,
så husk at tømme disse regelmæssigt.

RENGØRING:
1. Husk altid at slukke for maskinen og tage stikket ud inden rengøring.
2. Det anbefales at man ugentlig tømmer maskinen og afmonterer karrene, omrørerne og
tappehanerne. Disse bør rengøres i almindelig opvaskemiddel, varmt vand og blød
børste.
3. NB ! Delene tåler ikke maskinopvask. Plastikken vil blive mælkehvid.
4. Maskinens underdel aftørres med en fugtig klud
5. Maskinens højre sideplade fjernes og køleribberne børstes/støvsuges. (Dersom dette
ikke gøres, kan kompressoren overophedes og gå i stå – garantien dækker i så tilfælde
ikke ny en kompressor.)
6. Maskinen samles derefter og er igen klar til brug.
7. En gang om ugen bør maskindelene vaskes med RODALON (Lugtfrit
desinfektionsmiddel)

GARANTI:
Der ydes 1 års garanti på Deres PANTOM saftkøler. Garantien sikrer Dem mod enhver
fejl, der ikke skyldes forkert brug, misligholdelse, grov overlast, indgreb i vitale dele eller
tilslutning til forkert spænding eller strømart. Garantien gælder fra leveringsdagen og
omfatter dele dog ikke arbejdsløn, med mindre maskinen returneres til PANTOM .

