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1. Utpakking, kontroll og tilkobling
Kontroller at apparatet ikke har transport skade, eller andre synlige ytre påvirkninger.
 Ved transportskade, meld fra omgående til transportør.
Maskinen er konstruert i henhold til maskindirektivet.
Ved montasje skal alle EL. tilkoblinger utføres etter gjeldene regler og forskrifter.
Tilkoblingsdata finnes på apparates maskinskilt på frontpanelet.
Sjekkliste oppstart:





Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller mangler.
Kontroller at apparatet er riktig montert.
Kontroller at apparatet fungerer riktig.
Les bruksanvisningen nøye.

Bruksanvisningen har tydelig uthevet tekst er det er advarsler eller annen viktig informasjon.

2. Transport og flytting




Apparatet kan transporteres med normalt løfte og transport utstyr
Ved løfting eller flytting skal apparatet alltid ”gripes” i stativet eller under selve apparatet.
Da tyngdepunktet i apparatet ligger høyt, skal apparatet altid støttes opp under transport,
slik at det ikke velter. Stå aldri oppå apparatet under flytting eller montering, da det kan
skade apparatet.

3. Bruksområder
Apparatet er konstruert for profesjonelt bruk til matlaging i storkjøkken, apparatet bør av
sikkerhetsmessige hensyn ikke brukes til andre formål.
Brukes apparatet til andre formål, bortfaller garanti og ansvar fra produsentens side.
Apparatet skal betjenes fra forsiden, hvor betjeningshendler kan kontrolleres og betjenes.
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4. Sikkerhets instrukser










EL. Tilkoblinger skal utføres i henhold til gjeldene lover og regler.
Apparatet er beregnet til bruk ved matlaging, og det skal av sikkerhetsmessige årsaker
ikke brukes til andre formål.
Apparatet kan ved normal bruk bli så varmt at det kan utgjøre forbrenningsfare.
Apparatet kan utgjøre forbrenningsfare lenge etter at det er avslått, da det tar lang tid før
det nedkjøles. Apparatets kontrollampe advarer ikke mot dette, da den ikke lyser når den
er avslått.
Vis stor forsiktighet når varme beholdere og kantiner håndteres. Det varme innholdet
utgjør forbrenningsfare.
Vis stor forsiktighet ved tømming og håndtering av varmt vann, da det utgjør
forbrenningsfare.
Vis stor forsiktighet ved transport av apparat med varmt vann og/eller varm mat.
Slå alltid av apparatet når det ikke er i bruk, forlat aldri apparatet påslått uten tilsyn.
Bruk aldri høytrykksspyler ved rengjøring av apparatet.

5. Oppstartsprosedyre
Etter montasje og nødvendige tilkoblinger foretas følgende:
 Les og følg betjeningsanvisningen nøye.
 Apparatets reguleringshendel settes i 0-stilling.
 Apparatet vaskes og avfettes.
 Fyll på med vann, ca. 2 cm over bunn i karet.
 Kontroller oppvarmingsfunksjonen ved å sette bryter i posisjon 1, innstill temperatur
bryter på 50 grader, kontrollampen skal da lyse og oppvarmingen er i gang.
 Still inn apparatet på 80 grader.
 Etter ca.30 minutter er apparatet klart til bruk.
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6. Betjeningsanvisning
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Vannbadet er beregnet til gastronorm kantiner som henger på karets kant, og karet kan romme
2 , 3 eller 4 stk 1/1 GN-kantiner på max 200 mm dybde, det er også mulig og bruke
deleskinner for å benytte mindre kantiner.
Vannivået i karet:
Vannivået bør være mellom 2 og 5 cm.
Betjening av påfyllingsventil:
Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)
Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.
Betjening av tappe ventil:
Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)
Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.
Av/På bryter:
Av/på bryter kan dreies helt rundt og skifter mellom 0 og 1.
Varmeregulering:
Temperaturen kan trinnløst reguleres mellom 30 og 110 grader.
Kontrollampen:
Når vannbadet tennes lyser lampen inntil vannbadet har oppnådd den innstilte temperatur.
Deretter lyser lampen kun når varmeelementet innkobles under bruk.
OBS!
Slå aldri på vannbadet uten at det er vann i det.
Plasser GN-bakkene i hele vannbadet for å oppnå maksimal temperatur.
Etter bruk skal alle brytere stå på 0.


Type 1754: Leveres med avtappingskran, påfyllingskran og overløp i front av vannbadet.
Type 17542. (2/1 GN)
Type 17543. (3/1 GN)
Type 17544. (4/1 GN)
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7. Daglig bruk og renhold
Apparatet er laget av rustfritt stål (AISI 304) og kan rengjøres med alle dertil egnede
rengjørings midler.
Apparatet må ikke spyles men skal vaskes ned.
Apparatets elektriske betjenings hendler skal rengjøres med fuktig klut.
Unngå at vann renner inn i apparatets indre deler.

8. Periodisk ettersyn





Ingen daglige rutiner
Ingen ukentlige rutiner
Ingen månedlige rutiner
Årlige rutiner
 Kontrollere at apparatet står vannrett.
 Kontrollere alle elektriske beteningshendler og kontrollamper.
 Kontrollere at det ikke er løse eller defekte komponenter på apparatet, eller at det er
slitasje eller andre forhold som har innflytelse på apparatets sikkerhet.
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9. Feilsøkning
Ved funksjons feil, kontroller først sikringer i bygningens fast installasjon.
Videre feilsøking:
Apparatet varmer for lite eller varmer ikke i det hele tatt.
 Mulig feilkilde: Defekt varmelement eller varme regulering.
Apparatet varmer som normalt men kontrollampe lyser ikke.
 Mulig feilkilde: Defekt kontrollampe.

10. Garanti bestemmelser
Viser til generelle salgs- og leverings betingelser.

11. Tekniske data:
Viser til apparatets maskin skilt. Ved henvendelse om service eller lignende, oppgi alltid
”ID.nr” fra maskin skilt.

Utsparringsmål
2/1 GN
Utsparring = 665 x 560 mm
3/1 GN
Utsparring = 990 x 560 mm
4/1 GN
Utsparring = 1315 x 560 mm

15,4 kg
20,7 kg
25,4 kg
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Reservedelsliste:
El.komponenter

Nicro V.nr.



6302011
6302013
6302014
6300022
6302002
6300007
6300008
6300009
6300011










Varmeelement 1600W
Varmeelement 2000W
Varmeelement 1670W
Termostat (4-GN)
Termostat
Bryter AV/PÅ
Bryterknapp Av/PÅ
Bryterknapp 30-110 grader
Signal lampe

(2GN)
(3GN)
(4GN)
(4GN)
(erstattning for 6302001)
(Ego 49.22015.000)
(Ego 00.00524.184)
(Ego 00.00524.190)

Rør deler (vann, avløp)



½” CIM 12CR KULEVENTIL
1” CIM 12CR KULEVENTIL

6930001
6930002
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