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KLE Vattenbad & Värmerier

Bruksanvisning

1. Allmänt
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du tar ditt värmeri i bruk. Spar även
denna bruksanvisning på ett ställe som du kommer ihåg. Om produkten har blivit skadad i tex transport
skall detta oavkortat anmälas till transport företaget som levererade produkten.
Om det är något ang teknisk funktion skall du ta kontakt med din återförsäljare för hjälp.
Se till att alla som skall använda denna produkt har läst igenom denna.
Samtliga Coolpart vattenbad och värmerier är CE märkta.

2. Förbjuden användning
Användning av produkten under andra omständigheter än vad vi anger i denna bruksanvisning
sker på eget ansvar. Fabriken tar inte på sig något garantianspråk som kan härleda till oaktsamt
handhavande.

3. Användnings område
Coolpart´s vattenbad och värmerier är designade och tillverkad för varmhållning och lagring av
livsmedel som tillagats i ugn. Temperaturområdena är + 60C…+90 C.

4. Installation
Se till att ditt värmeri in justeras med dem höj och sänkbara benen, ett vattenbad som är fullastat med
mat och vatten blir tungt och stommen kan bli skev om inte värmeriet står i rätt nivå. Skall frontglas
etc. monteras iakttag största försiktighet det är väldigt enkelt att ett glas spricker. Anslut produkten till
jordad kontakt, kontrollera att annan el-utrustning ej ligger på samma grupp detta kan resultera i att
säkringar går sönder. När detta är klart är det bara att fylla vattenbadet med ca 2,5 cm vattennivå i
brunnen, det är viktigt att kantinerna inte hänger i vattnet för då kommer inte vattenbadet upp i sin
rätta temperatur. Det är viktigt för oss att poängtera att det inte är vattnet som värmer maten i kantinen
utan det är ångan som sprider värmen runt dem hängande kantinerna. Det går alltså inte att ställa ner
tex en kastrull med mat och tro att den skall bli varm, det blir då för stor värmeförlust i brunnen.
Justera sedan in temperaturen med dem analoga termostatreglagen.
5. Förpackning och transport, rengörning
Transport av produktenrekomenderas endast i orginal emballage.
Rengör värmeriet med ett milt rengörningsmedel. Använd ej något medel som kan skada produkten.
Lådorna kan lätt demonteras utan verktyg för rengörning. Drag ut lådan ca 10 cm
Tag ett stadigt grepp om lådans sida och lyft upp så att den lossnar från sin låshake, upprepa samma sak
på andra sidan. Drag sedan ut hela lådan så att den lossnar från dem bakre infästningarna. Installera
lådan på motsvarande sätt. Se till att smörja teleskpogejdrarna regelbundet med silicon fett.
Spola ej vatten på termostat reglagen, dem är inte konstruerade för att klara vattentryck.

6. Användning av styrenheten
Justera temperaturområde:
Styrenheten är analog med ett vred, dvs. mekanisk och placerad på personalsidan.
1. När du fyllt på vattenbadet med varmt vatten vrider du vredet på max effekt, därefter justerar nu ner
vredet allt eftersom värmen har kommit upp i rätt temperatur.

7. Elektrisk anslutning
Värmeriet skall anslutas till 230 V / 50 Hz om inget annat anges. Av säkrad för minst 10 trög alternativt
16 A. Andra elektriska produkter skall inte kopplas på samma grupp.
8. Placerings möjligheter
Återigen justera in benen så att produkten står rakt
Rengör värmeskåpet varje dag så att inte tex spillda matrester bränns fast, detta skall avlägsnas så fort
som möjligt för att inte brännas fast.

Värmerierna är inte anpassade för att värma upp maten, därför skall det vara rätt temperatur på
produkterna när ni börjar jobba med ert värmeri.

10. Felsökning
Innan du ringer din servicefirma, kontrollera detta:


El anslutningen är korrekt inkopplad och ej skadad



Säkringen som produkten är kopplad till är hel



Production är korrekt ansluten

Om inte detta hjälper, bryt strömmen till värmeriet och är det under garantitiden skall du ringa den du
köpte din produkt av och anmäla garanti fel. Är det ett fel som är under icke garantitid, kontakta en
auktoriserat service företag nära dig. Garantiarbeten utföres endast under normal arbetstid och inom 24
tim efter anmäld service.
11. Service och reservdelar
Serie nummer mm är placerat på en ID-skylt inuti kylmöbeln eller vid styrenheten, uppge dessa
nummer i kombination med produktnamn när du skall beställa reservdelar mm. Vi rekommenderar
endast original delar som kommer från Coolpart Sweden AB.

12. Återvinning av material mm
När ditt vattenbad/värmeri är utslitet och du skall göra dig av med den skall du ta kontakt med din
kommun och få hjälp med att returnera produkten till återvinningsstation eller dylikt,
13. Tillbehör
Kontakta din lokala återförsäljare eller Coolpart Sweden AB
info@coolpart.se
www.coolpart.se
Tel: 08-554 40 500

Vi önskar dig lycka till med ditt nya värmeri/vattnbad från Coolpart

