CHEERS, NICE
TO MEET YOU

SPARGE WATER HEATER 25L

INSTRUKSJONER

TAKK FOR AT DU VALGTE
THE GRAINFATHER SPARGE
WATER HEATER 25L
Bli kjent med utstyret ditt ved å følge disse raske og enkle trinnene.
Vi anbefaler å lese følgende sikkerhetsinformasjon før bruk.

SIKKERHETS INFORMASJON
1.

Les alle instruksjonene nøye.

2.

Før bruk, sjekk merkelappen og sørg for at spenningen passer til uttaksspenningen.

3.

Jord på støpselet skal kobles til jord på strømforsyningen.

4.

Ikke bruk produktet hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en kvalifisert person for å unngå fare.

5.

Slå av enheten med strømbryteren og strømuttaket før du trekker ut støpselet.

6.

Ikke flytt produktet mens det er i bruk eller inneholder væske.

7.

Ta tak i pluggen når du fjerner den. Ikke trekk i ledningen.

8.

Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk.

9.

Hold strømledningen og støpselet unna vann.

10. Ikke bruk dette produktet med en skjøteledning eller et støpsel med flere stikkontakter, da det kan oppstå
overbelastning.
11.

Ikke bruk enheten uten vann.

12. Ikke overfyll enheten da kokende vann kan renne over.
13. Ikke plasser i nærheten av en gasskomfyr, elektrisk brenner, oppvarmet ovn eller andre brannkilder.
14. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og la støpselet avkjøles før rengjøring.
15. Slå av enheten og trekk ut strømledningen etter bruk.
16. Ikke bruk dette apparatet utendørs.
17.

Apparatet skal kun installeres på steder hvor det kan overvåkes av erfarent personell.

18. La aldri enheten være uten tilsyn mens den er i drift.
19. Ikke ta av lokket mens det koker.
20. Plasser lokket slik at damp ledes bort fra håndtaket.
21. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
22. Ikke bruk høytrykksspyler ved rengjøring. Produktet må ikke senkes i vann eller væske.
NOTE: I tillegg til sikkerhetstiltakene som er oppført, anbefaler vi ikke bruk av dette produktet av barn. Hvis du ikke følger
sikkerhetsinformasjonen, kan det føre til alvorlige skader og kan gjøre garantien ugyldig.

HVORDAN BRUKE
1. Fjern lokket og fyll skyllevannsvarmeren med vann fra
springen. Ikke fyll forbi “max”-nivåindikatoren som finnes
på innsiden av enheten.
2. Sett på lokket og koble enheten til en stikkontakt.
3. Trykk på ‘on’-bryteren. Varmeindikatoren vil lyse og
vannet begynner å varmes opp.
4. Still inn ønsket temperatur på termostatbryteren. Når
temperaturen er nådd, vil “keep warm”-lampen automatisk
slå seg på, og vannet vil holdes på den spesifikke
temperaturen til det kreves.
MERK: Termostaten har en hysterese på 5°C (10°F), så det
er viktig å ha et termometer for å sjekke temperaturen og
sikre at vannet er 75°C (167°F).

RÅD FOR RENGJØRING
& OPPBEVARING
• Koble alltid apparatet fra strømkilden
før rengjøring.

• Før bruk, skyll med rent vann for å fjerne støv
og papprester.

• Etter bruk bør apparatet rengjøres umiddelbart.
Hvis det dukker opp rester av vørter og malt på
overflatene, ikke la disse tørke ut da dette vil
komplisere rengjøringsprosessen betydelig.

• Alle komponenter i rustfritt stål kan rengjøres
med et konvensjonelt, uparfymert vaskemiddel.
Slipemidler og svamper/børster kan forårsake riper
og er ikke egnet for bruk. Ideelt sett bør du bruke
en oppvaskbørste til å rengjøre bunnen av enheten.

5. Bruk kranen til å tappe vannet.

• Rengjør ventilen og alle komponenter.

6. Pass alltid på at det er ca. 3 kopper vann igjen i
apparatet mens det er slått på for å unngå at det
overopphetes.

• Etter rengjøring, la produktet lufttørke eller bruk

MERK: Denne enheten har en termisk bryter for å
forhindre tørrkoking. Hvis elementet overopphetes, vil
termostaten automatisk slå av maskinen. Hvis du opplever
overoppheting, vennligst vent noen minutter til apparatet har
kjølt seg ned og tilbakestilt temperaturen.

ethåndkle.

• Ikke oppbevar på et fuktig sted da dette kan
forårsake skade på produktet.

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
VOLUM:

25L (6.6 US Gal)
MERK: Målt fra bunnen
av enheten

DØDROM:

1.9L (0.5 US Gal)

VOLT:

UK/EU/NZ/AU:
220-240V~,
US: 110-120V~

EFFEKT:

UK/EU: 2600W,
NZ/AU: 2250W,
US: 1500W

FREKVENS: UK/EU/NZ/AU:
50-60Hz,
US: 60Hz

Oversiktlig
vannstandsindikator
innvendig

Kuleventil tappekran

Termostat

Indikatorlampe for holde
varm og oppvarming

VIKTIGE
SIKKERHETSTILTAK

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER
FORSIKTIG – Fare for brann og elektrisk sjokk.
– Må ikke senkes i vann.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE
KUN FOR KOMMERSIELL OG INNENDØRS BRUK

ADVARSEL
WARNING
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
RISK OF ELECTRIC SHOCK . DO NOT OPEN.

RESSURSER: For mer informasjon, besøk oss på: help.grainfather.com
KOM I KONTAKT ONLINE: help.grainfather.com/hc/en-us/requests/new

D1 NORWAY

WWW.GRAINFATHER.COM

