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VELKOMMEN
Tillykke med din nye coloQuick
Af hensyn til sikkerhed og optimal udnyttelse af produktet, skal denne manual læses grundigt
igennem, før produktet tages i brug.
Tanken bag coloQuick er, at vi med små ændringer af rutinerne vedrørende håndtering af
kalvens råmælkstildeling, kan sikre at alle dine kalve får så mange antistoffer som muligt. Dette
er forudsætningen for et godt produktionsdyr.
Du bør fokusere på at:
•

Teste og sortere råmælken, så du altid anvender den bedste kvalitet, som er til rådighed.

•

Fodre kalven hurtigst muligt efter fødslen – jo før desto bedre.

•

Holde et højt hygiejneniveau for håndteringen af råmælken.
Slanger, sonde m.v. skal rengøres grundigt efter brug.

Ved brug af coloQuick får dine kalve flere antistoffer og dermed bedre immunitet - end ved nogen
anden metode. På sigt vil coloQuick løfte både sundhedsniveauet og produktionen i din besætning - samtidig med at det er nemt at anvende.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer, ris, ros eller forslag til forbedringer, da
vort mål er, at coloQuick skal være det ultimative produkt til håndtering af råmælk.
Rigtig god fornøjelse med din coloQuick.

Med venlig hilsen
coloQuick

Brian Pedersen, CEO
info@coloquick.com
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OPSTART - Stykliste
1 stk. optøningsenhed
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

1 stk. fyldestation
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

10 stk. kassetter
10 stk. skriveplader
5 stk. skydelåse til kassette
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

1 stk. suttesæt
1 stk. sondesæt
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

1 stk. analogt optisk refraktometer

1 stk. bæresele sæt

35 stk. råmælksposer
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OPSTART - Fyld fryseren

Start med at fylde fryseren med råmælk, uden
hensynstagen til kvaliteten.
Tag først vandbadet i brug, når du har opbygget et
tilstrækkeligt lager af råmælk i fryseren.

1.

2.

Efter malkning, hæld
4 liter råmælk på en
kassette.

Den resterende råmælk
gives til kalven.

4L
rest

Vi anbefaler at råmælken opbevares i et fryseskab, hvor kassetterne kan placeres overskueligt
og let tages ud.
•

Vi anbefaler et eller flere fryseskabe, så kapaciteten svarer til besætningens størrelse.

•

Vi anbefaler en temperatur på -14 ºC (lavere temperaturer medfører længere optøningstid).

•

Kassetterne skal placeres liggende under nedfrysning.

•

Kassetterne sorteres efter kvalitet, således at højeste kvalitet placeres øverst i fryseren.

Minimum antal kassetter i fryseren:
< 100 køer:
200 køer:
500 køer:
> 1000 køer:
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6 kassetter
10 kassetter
15 kassetter
20 kassetter

OPSTART - Sådan fylder du fryseren
1. Malkning
Koen malkes hurtigst muligt efter kælvning.
•

Hygiejnen skal være i top.

•

Brug altid engangshandsker.

•

Koen har ikke været malket i flere uger, så derfor skal yver og patter gøres grundigt rene.

•

Formalkningen skal være ekstra grundig.

•

Malkespand m.m. skal håndteres med mindst
samme rengørings- og hygiejneprocedurer,
som når der malkes mejerimælk.

•

Den nymalkede råmælk må ikke udsættes for
gødningsforurening.

•

Råmælken skal nedfryses hurtigst muligt efter
udmalkning.
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2. Kvalitetsmåling
Selvom du skal gemme råmælken uanset kvalitet, er det vigtigt at notere kvaliteten til fremtidig
reference.
•

Anvend kun tophygiejnisk råmælk uden
synlige forandringer.

•

Placér et par dråber råmælk på det optiske
refraktometers glasplade.

•

Luk glaspladen.

•

Aflæs BRIX-værdien ved at pege
refraktometeret op imod en lyskilde.

Se yderligere informationer om brug af refraktometeret,
herunder kalibrering, i refraktometerets brugervejledning.

BRIX-værdien indikerer råmælkens
indhold af antistoffer.
Jo højere BRIX-%, desto højere koncentration
af antistoffer.
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OPSTART - Sådan fylder du fryseren
3. Fyld råmælken i en råmælkspose
Brug fyldestationen til at hælde en afmålt mængde råmælk i en råmælkspose.
•

Åbn en kassette.

•

Sæt en råmælkspose i kassetten, ved at
presse de to perforeringer i posens bund
ned over de to “pigge”.

•

Råmælksposens krave sættes fast i rillen i
kassetten.

•

Luk kassetten.

Se kassettens betjeningsvejledning (løsark) for yderligere
info om betjening af kassetten.

•

Sæt kassetten med råmælksposen i
fyldestationen.

•

Tjek at klemmen sidder på slangen, så
råmælken ikke løber ned i posen.

•

Bemærk literskala på fyldestationen:
Vi anbefaler at kalve får så meget råmælk som
muligt. Kalve af stor race bør tildeles 4 liter.

•

Hæld råmælken i fyldestationens tragt.

•

Fjern klemmen, så råmælken løber ned i
råmælksposen.

Klem kassetten let sammen, for at fjerne
overskydende luft fra råmælksposen, inden
råmælksposens låg skrues på igen, og placeres i
fryseren.
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4. Læg kassetten i fryseren.
Efter råmælken er hældt i råmælksposen og låget er skruet på råmælksposen, tages kassetten
ud af fyldestationen.
•

Notér koens nummer, dato og BRIX-værdien
på en af de medfølgende hvide skriveplader.

•

Montér skrivepladen på kassetten.

•

Der er plads til at montere flere skriveplader.

•

Kassetten placeres i fryseren.

•

Råmælkskassetterne skal placeres liggende
under nedfrysning.

•

Råmælkskassetterne sorteres efter kvalitet,
således at højeste kvalitet placeres øverst i
fryseren.

•

Placér fryseren et praktisk sted, der passer ind i de daglige procedurer.

•

Råmælken kan opbevares i fryseren i op til et år.
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FORBEREDELSE - Opsæt coloQuick vandbadet
Installation
•
•
•

Maskinen vejer 35 kg og skal håndteres forsigtigt.
Pak maskinen ud og fjern al emballage inden opstart.
El- og VVS-installationer må kun udføres af en autoriseret
installatør.

Placering
•
•
•

Maskinen skal stå i et frostfrit rum
Rumtemperatur må ikke overstige 40 ºC
Maskinen skal placeres på et fast, vandret underlag.

Tilslutning, vand
•

Påfyld vand med en temperatur på max. 40 ºC, op til
overløbet.

Tilslutning, el

(må kun udføres af en autoriseret installatør)
•
•
•
•

Sørg for, at den elektriske data på typeskiltet, svarer til
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt og lovligt monteret nettilslutning.
Kontrollér at maskinen er jordforbundet.
Brug ikke multistik og forlængerledninger. Der er risiko for
brand.

10

Opstart af coloQuick
vandbadet
•

Tjek at eltilslutningen er foretaget korrekt og at
der er hældt vand på maskinen op til overløbet
(max 40 ºC).

•

Tænd coloQuick vandbadet ved at dreje den
røde hovedafbryder på fronten fra OFF til ON.
Maskinen bør altid være tændt.

•

Maskinen varmer nu vandet op.
Opvarmningstiden afhænger af vandets
starttemperatur.

OBS! Sæt aldrig strøm til maskinen,
hvis der ikke er vand i vandbadet!

Billedforklaring

1

3

1. Kontakt til låg.
2. Knap til navigation af indstilliger og menuer.

2
5

4

3. Display der viser aktuel vandtemperatur,
indstillede temperatur og tid, ikoner, advarsler
og informationer under brug.
4. START/OK knap.
5. Hovedafbryder.

OBS! Udfodringstemperaturen
skal være så tæt på kalvens
kropstemperatur som muligt aldrig over.
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DRIFT - coloQuick metoden
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DRIFT - En kalv fødes
•

Sørg for at kalvens
luftveje er frie.

•

Tag en portion råmælk
fra fryseren.

•

Til kviekalve tages råmælk fra øverste hylde
(højeste kvalitet).

•

Placér kassetten med råmælksposen i det
varme vandbad.
Se kassettens brugervejledning (løsark).

•

Vandet skal dække råmælksposen,
når kassetten står i lodret position.

•

Tænd programmet og vent (ca. 20 minutter)
til lyd og lys indikerer at programmet er
gennemført.

Mens råmælken opvarmes:
•

Gnid kalven tør, hvis det er nødvendigt.

•

Desinficér kalvens navle.

•

Isæt evt. øremærker.
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DRIFT - Udfodring
•

Skyl slange og sut /
sonde med rent koldt
vand før brug.

•

Tag kassetten op af
vandbadet, og stil den på højkant med posens
låg opad.

•

Skru låget af posen.

•

Tjek at råmælken har den ønskede
temperatur.

•

Skru mælkeslangen på til sut eller sonde.

•

Montér bæresele på kassetten.

•

Husk at udfylde din råmælksjournal efter
udfodring.

Fodring med sut
•

Undgå forstyrrelser og afbrydelser, når kalven
er kommet i gang med at sutte.

•

Hold sutten, så kalvens hals er strakt ud.

•

Husk at rengøre sut, slange mv. efter brug
(se “Rengøring og hygiejne”).

Fodring med sonde
•

Kalven skal altid stå op.

•

Placér sonden over tungen, indtil sutterefleksen stimuleres, og skub sonden
langsomt ned i spiserøret.

•

Sondespidsen skal kunne mærkes på
venstre side af kalvens hals. Først når
sonden er helt på plads, må der åbnes for
råmælken.

•

Luk for gennemløb før du trækker sonden ud.
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DRIFT - Malkning
Koen malkes
hurtigst muligt
efter kælvning.
•

Hygiejnen skal være i top.

•

Brug altid engangshandsker.

•

Koen har ikke været malket i flere uger, så
derfor skal yver og patter gøres grundigt rene.

•

Formalkningen skal være ekstra grundig.

•

Malkespand m.m. skal håndteres med mindst
samme rengørings- og hygiejneprocedurer,
som når der malkes mejerimælk.

•

Den nymalkede råmælk må ikke udsættes for
gødningsforurening.

•

Råmælken skal nedfryses så hurtigt som
muligt.
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DRIFT - Kvalitetsmåling
•

Hvis du har under minimum antal kassetter (ift. tabel på side 5),
gemmes råmælken efter kvalitetstest, uanset kvaliteten.

•

Hvis du har over minimum antal kassetter (ift. tabel på side 5),
erstatter den højeste kvalitets råmælk den laveste, medmindre
du har opbevaringskapacitet til at gemme begge.
•

Brug kun tophygiejnisk råmælk uden synlige
forandringer.

•

Placér et par dråber råmælk på det optiske
refraktometers glasplade.

•

Luk glaspladen.

•

Aflæs BRIX-værdien ved at pege refraktometeret op imod en lyskilde.

Se yderligere informationer om brug af refraktometeret,
herunder kalibrering, i refraktometerets brugervejledning.

BRIX-værdien indikerer råmælkens
indhold af antistoffer.
Jo højere BRIX-%, desto højere koncentration
af antistoffer.
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DRIFT - Læg kassetten i fryseren

Brug fyldestationen til at hælde en afmålt mængde råmælk i en råmælkspose.
•

Åbn en kassette.

•

Sæt en råmælkspose i kassetten, ved at
presse de to perforeringer i posens bund ned
over de to “pigge”.

•

Råmælksposens krave sættes fast i rillen i
kassetten.

•

Luk kassetten.

Se kassettens betjeningsvejledning (løsark) for yderligere
info om betjening af kassetten.

•

Sæt kassetten med råmælksposen i
fyldestationen.

•

Tjek at klemmen sidder på slangen, så
råmælken ikke løber ned i råmælksposen.

•

Bemærk literskala på fyldestationen: Vi
anbefaler at kalve får så meget råmælk som
muligt. Kalve af stor race bør tildeles 4 liter.

•

Hæld råmælken i fyldestationens tragt.

•

Fjern klemmen, så råmælken løber ned i
råmælksposen.

Klem kassetten let sammen, for at fjerne
overskydende luft fra råmælksposen, inden
råmælksposens låg skrues på igen, og placeres i
fryseren.
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DRIFT - Læg kassetten i fryseren
Efter råmælken er hældt i råmælksposen og låget er skruet på
råmælksposen igen, tages kassetten ud af fyldestationen.
•

Notér koens nummer,
dato og BRIX-værdien
på en af de medfølgende hvide skriveplader.

•

Montér skrivepladen på kassetten.

•

Der er plads til at montere flere skriveplader.

•

Kassetten placeres i fryseren.

•

Råmælkskassetterne skal placeres liggende
under nedfrysning.

•

Råmælkskassetterne sorteres efter kvalitet,
således at højeste kvalitet placeres øverst i
fryseren.

Husk at udfylde din råmælksjournal.

18

DRIFT - Rengøring og hygiejne
Fyldestationen
•

Gør fyldestationen ren efter brug.

•

Skyl først efter med koldt vand.

•

Vask derefter med varmt vand (min. 50 ºC) og
rengøringsmiddel.

•

Skyl efter med rent vand.

•

Udskift siliconeslangen efter behov.

Sonde/sut og slange
•

Rengør sonde/sut og slange straks efter brug.

•

Skyl sonde/sut og slange igennem med koldt
vand.

•

Vask sonde/sut og slange med 50 ºC varmt
vand og rengøringsmiddel.

•

Skyl sonde/sut og slange igennem med varmt
vand, gerne 80 ºC.

•

Tøm sonde/sut og slange for vand.

•

Læg evt. sonde/sut og slange m.m. ind i
fryseren, så bakterievækst forhindres.

•

Udskift siliconeslange i sonden efter behov.

•

Udskift slange mellem pose og sut/sonde efter
behov

Optøningsenheden
•

Rengøring udføres efter behov.

•

Sluk maskinen ved at sætte hovedafbryderen til OFF og tag stikket ud.

•

Tøm vandet af vandbadet og skyl efter.

•

Vask med varmt vand (min. 50 ºC) med
rengøringsmiddel uden slibe- eller blegemidler.
Skyl rengøringsvandet ud.

•

Påfyld rent vand (max. 40 ºC) op til overløb og
tænd for manskinen igen.
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TEKNISK INFORMATION
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TEKNISK INFORMATION - Funktions indikationer

Kontrolpanel.

Bruges til at navigere menuer og indstillinger.

Bruges til START og OK knap.

Indikation på opvarmning, start og
operationsskærm:
Tallet i nederste højre hjørne viser den aktuelle
vandtemperatur.
De tre prikker i nederste højre hjørne indikere om
alle 3 faser på varmelegemet er aktiveret.
Prikken i øverste højre hjørne vises hver gang
kassetteholderen har roteret en omgang.
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TEKNISK INFORMATION - Funktion: Brug
THAW bruges til at opvarme den frosne råmælk
på omkring 20 minutter.
For en optimal optøning, skal vandbadet være
opvarmet til 40-42 ºC. Hvis ikke vandet er varmt
nok vises et “opvarmer” ikon på displayet.

Til venstre i displayet vises den forindstillede tid
og temperatur. Når vandet har den ønskede
temperatur skifter displayet fra opvarmnings
ikonet til en pil der indikerer at programmet kan
startes med de ønskede indstillinger.

Hurtig indstilling
Imens THAW opvarmer eller står klar til start, kan
temperaturen eller tiden ændres ved hjælp af piletasterne. Tryk på pil-op for at ændre tiden, eller
pil-ned for at ændre temperaturen. Pilene
bliver herefter brugt til at navigere op og ned i
indstillingen for at vælge den rette.
Hvis ikke der trykkes på “START / OK” annulleres
den valgte indstilling og startskærmen bliver vist
efter 5 sekunder hvor knapperne ikke er i brug.
Når programmet med de ændrede indstillinger
er færdigt, ændres tid og temperatur automatisk
tilbage til standard indstillingerne.
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TEKNISK INFORMATION - Brug
Hurtig start
Når pilen er klar i displayet, og både tid og
temperatur er korrekt indstillet, trykkes på
“START/OK”. Herefter påbegyndes optøningsprogrammet, uden behov for yderligere handlinger.
På displayet vises den valgte tid og temperatur til
venstre, og til højre vises den aktuelle tid og
temperatur. Indikationerne på varmelegemer og
motor rotation er stadig synlige i højre side.

Når programmet er gennemført vises et “program
gennemført” ikon på displayet og maskinen giver
lyd. Hvis låget åbnes indenfor 10 minutter
vises en glad smiley.
En sur smiley vises efter 10 minutter og viser
således, at råmælken har været opvarmet
længere end planlagt.

Optøningsprogrammet kan afbrydes ved at
trykke på “START/OK” knappen. Hvis programmet
stoppes før tid vil motoren først finde sit toppunkt,
hvorefter et “handling gennemført” ikon
indikere at afbrydelsen er udført korrekt.
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Standard indstillinger

For at ændre standard indstillingerne (standard
temperatur, tid og enhed) holdes
begge pile nede. Brug pilene og “START/OK”
knappen til at navigere i indstillingsmenuen og
de dertilhørende valg.

Forsinket opvarmning
Hold “START/OK” knappen inde for at indstille
“forsinket opvarmning”.
Brug pilene til at vælge det antal dage hvor
maskinen ikke forventes at skulle bruges.
Tryk derefter på “START/OK” knappen, og maskinen går i “forsinket opvarmning”.
Hvis maskinen, mod forventning, skal bruges før
tid, trykkes på “START/OK” to gange, hvorefter
maskinen starter op og begynder at opvarme
vandbadet som normalt igen.
OBS: sørg altid for at vandbadet er fyldt med
vand inden maskinen sættes til strøm.

I tilfælde af fejl, usædvanlige lyde eller lækage,
kontakt da venligst Calvex
servicepersonale for assistance.
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TEKNISK INFORMATION - Ikon guide
Opvarmer,
vent venligst

Program
gennemført

Finder
toppunkt

Temperatur
indstilling

Stømsparetilstand efter
30 minutter

Tidsindstilling

Handling
gennemført

Enhedsindstillinger

Program færdig for < 10
min. siden

Forsinket
opvarmning

Program færdig for > 10
min. siden
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TEKNISK INFORMATION - Fejl symboler
IKON

PROBLEM

LØSNING

Låget er åbent.

1. Sørg for låget er lukket ved brug af hængsler.
2. Hvis låget er lukket men ikonet stadig vises,
kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.

Der er ikke vand i
vandbadet.

1. Fyld vand på, op til overløbet.
2. Tag strømmen fra og prøv igen.
3. Kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.

Der er ikke nok vand i
vandbadet.
Kassetteholderen roterer
ikke / motorfejl.

Der er en fejl på
temperatursensoren.

Indikatoren placeret i
øverste højre hjørne
blinker ikke under
optøning.
En eller flere af indikatorerne i nederste højre
hjørne er ikke synlig.
OBS: Hver prik indikere
en fase, alle faser er ikke
nødvendigvis tændt
samtidig når maskinen er
opvarmet.

1. Sørg for kassetteholderen ikke er blokeret.
2. Sørg for kassetten er placeret korrekt i
kassetteholderen.
3. Kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.
1. Tjek at alle kabler er intakte.
2. Kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.

1. Sørg for kassetteholderen ikke er blokeret.
2. Kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.
1. Tjek at alle faser er sat til korrekt.
2. Tjek at alle kabler er intakte.
3. Kontakt uddannet Calvex servicepersonale for
assistance.
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TEKNISK INFORMATION - Fejlfinding
Problem

Årsag

Løsning

Bemærkning

Vandbadet varmer
ikke/kan ikke opretholde temperatur.

Varmelegemet er
defekt.

Udskift varmelegeme.

Sluk altid maskinen
og hiv stikket ud, før
servicelåge åbnes.

Kassetter roterer
ikke.

Overkogssikring er
slået fra eller defekt.

Skifte overkogssikring eller
slå den til igen.

Kontakt uddannet Calvex
Fejl i forsyningsservicepersonale.
spænding.
Bolt knækket mellem Udskift sikkerhedsbolten
motor og kobling.
(ekstra medfølger i
servicelågen). Husk at
Lågekontakten er
holde kassetteholderen i
defekt.
lodret position, når den nye
sikkerhedsbolt monteres.

Kontakt uddannet Calvex
servicepersonale.
Varmer kun periKabler er defekt eller Tjek at alle kabler er
odisk og/eller motor skadet.
monteret korrekt.
kører kun periodisk.
Temperatursensor
Udskift defekte eller
beskadiget.
beskadiget kabler.

Sluk altid maskinen
og hiv stikket ud, før
servicelåge åbnes.

Sluk altid maskinen
og hiv stikket ud, før
servicelåge åbnes.

Kontakt uddannet Calvex
servicepersonale.
Intet lys i displayet.

Displayet er defekt.

Tjek at alle kabler er
monteret korrekt.

Kabler er defekt eller
skadet.
Udskift defekte kabler.
Fejl i forsyningsspænding.

Udskift defekt display.
Kontakt uddannet Calvex
servicepersonale.
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Sluk altid maskinen
og hiv stikket ud, før
servicelåge åbnes.

TEKNISK INFORMATION - Serviceinformationer
Optøningstiden for en kassette med råmælk i coloQuick vandbadet er normalt cirka 20 min. Dette
gælder for en standard portion på 4 liter med en kvalitet på 50 gram antistoffer/liter (brix ~22%),
der er nedfrosset ved -14 ⁰C.

Nedenstående faktorer kan
påvirke optøningstiden:
•

Mængden af råmælk i råmælksposen.

•

Påfyldning: Klem overskydende luft ud af
råmælksposen før låget skrues på.

•

Nedfrysning skal ske vandret – for en jævn
fordeling af råmælken i posen.
Ujævn fordeling kan også vanskeliggøre
isætning af kassetten i vandbadet.

•

Generelt:

Jo lavere frysertemperatur, desto længere
optøningstid.

•

Kassetten skal i vandbadet være dækket
af vand når den står i lodret position.

•

Optøningstiden vil forlænges såfremt der
opvarmes to kassetter på samme tid i
vandbadet.

•

Vandet skal have den ønskede
sluttemperatur når kassetten anbringes i
vandbadet (40-42⁰C).

•

Kassetterne skal rotere under
opvarmningen i vandbadet.

•

Jo højere kvalitet af råmælken,
desto længere optøningstid.
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•

Lad ikke kassetterne stå i maskinen i
længere tid, da det kan være skadeligt for
råmælkskvaliteten.

•

Jo længere tid råmælken opbevares uden
at være nedfrosset, desto større opformering af bakterier. Hurtig nedfrysning
og hurtig optøning er essentielt.

•

Siliconeslangen på fyldestationen og
siliconeslangen inde i sonden bør skiftes
regelmæssigt for at sikre god hygiejne.

•

Optimal kvalitet af råmælken kræver at alle
trin i håndtering af råmælken fra
udmalkning til fodring af kalven, udføres
hygiejnisk forsvarligt.

TEKNISK INFORMATION - General information
Om sikkerhed

Installation

Læs denne brugervejledning grundigt før
installation og ibrugtagning.

•

Maskinen er tung (35 kg) og
vanskeligt håndterbar. Vær forsigtig når du
flytter den.

•

Maskinen bør transporteres på en palle.
Maskinens størrelse passer til en
1/2 europalle.

•

Undlad at installere og tilslutte en
beskadiget maskine.

•

Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
maskinen installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade.

Sørg for at fjerne al emballage inden
opstart.

•

El- og VVS-installationer må kun udføres
af en autoriseret person.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

•

Stil eller brug ikke maskinen et sted, hvor
temperaturen kommer under 5 ºC eller
over 40 ºC.

•

Når du installerer maskinen, skal det være
på et fast underlag. Maskinen skal være
placeret vandret.

•

Af hensyn til din og dine omgivelsers
sikkerhed.

•

For korrekt betjening og brug af udstyret.

Opbevar altid brugervejledningen sammen
med eller i nærheden af maskinen, og lad
den følge med, hvis du flytter eller giver den
til en anden.

•

Personer i denne kategori, må kun
anvende maskinen efter grundig
instruktion eller under opsyn af en
kyndig person.

•

Lad ikke børn lege med maskinen.

•

Opbevar al emballage utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning eller
personskade.

Tilslutning, el
•

Sæt aldrig strøm til maskinen, hvis der
ikke er vand i tanken.

•

Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
maskinen, mens lågen er åben.

•

Kontrollér at maskinen er jordforbundet.

•

Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.

Maskinens specifikationer må ikke
ændres. Dette kan medføre risiko for
personskade samt beskadigelse af
maskinen.

•

Brug altid korrekt og lovligt monteret
nettilslutning.

•

Undlad at bruge brændbare
produkter eller genstande, der er fugtet
med brændbare produkter, i maskinen
eller i nærheden af eller på denne. Der
er fare for eksplosion eller brand.

Brug ikke multistik og forlængerledninger. Der er risiko for brand.

•

Udskift ikke el-ledningen. Kontakt
servicecentret.

•

Pas på du ikke beskadiger netstikket og
kablet.

•

Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.

•

Undgå at frakoble maskinen ved at trække
i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.

Generelt om sikkerhed
•

•

Vedligeholdelse og rengøring
•

Sluk for maskinen, og tag stikket ud af
kontakten.

•

Der må ikke sprøjtes vand direkte på
maskinen.
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Bortskaffelse af maskinen

Miljøhensyn/emballagemateriale

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

Anbring emballagemateiralet i passende
beholdere til genbrug.

2. Klip el-ledningen af og kassér den.

Alle dele kan genanvendes!

ADVARSEL
Dette apparat må ikke anvendes, hvis lågen
til de elektriske installationer står åben.

Såfremt du har spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte os:
coloQuick
TLF.: +45 97 53 73 33
E-mail: info@coloquick.com
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