Brukerveiledning for Coldtainer kjølebokser
(Gjelder for modellene: T0022 FDN, T0022 FDH, T0032
FDN og T0032 FDH)
Oppdatert 05.01.2021 – se blå tekst vedrørende strømtilkobling

Oppstart av kjøleboksen
• Koble boksen til strøm – enten til strømnettet eller sigarettenner i bil
• Strømforsyning via strømnettet kobles via gul plugg inn til boks (ikke
tilkoblet ved levering).
• Strømforsyning via sigarettenner kobles gjennom medfølgende kabel via
rød plugg inn til boks.
• Både gul og rød plugg kan være tilkoblet samtidig.
• Kort ledning - kan være nødvendig med skjøteledning
• Start boksen med av og på - bryteren
• Etter noen sekunder vil displayet gjøre en kort selvtest
• Boksen har +4°C som fabrikkinnstilt temperatur og starter automatisk å
kjøle ned mot denne.
• Nedkjøling til +4°C tar 15-20 minutter

Bruk av kjøleboksen
• La boksen kjøle seg ned til ønsket temperatur (minimum 1 time) før du
legger i vaksineampuller
• Unngå å åpne lokket unødig, slik at temperaturen holder seg stabil
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• Det er viktig at det er nok luft rundt boksen, slik at den får avgitt varme
fra viften.
• Displayet låses etter 30 sekunder uten aktivitet. Trykk en tast til det står
"UnL" (unlock) for å endre innstillinger.

Bruk av kjølebokser ved transport
• Ved transport skal boksen helst kobles til batteripakke eller til 12V via
sigarettenner i bil.
• NB strøm i bil virker som oftest kun når bilen er i gang.
• Pass på at bilen er varm før du bærer boksen ut i bilen. Boksen bør ikke
stå ute i minusgrader.
• Boksen må ikke åpnes under transport uten at den er koblet til strøm
• Vi anbefaler at boksene alltid er koblet til strøm under transport.
• Når boksen med innhold er kjølt ned til rett temperatur, kan du
transportere boksen i en time frakoblet strøm, uten at temperaturen
avviker vesentlig. Vær oppmerksom på at utendørstemperatur kan
påvirke temperatur i boksen

Ved behov for endring av temperatur i kjøleboksen
• Lås opp displayet ved å trykke en tilfeldig tast i mer enn 4 sekunder til
displayet viser "UnL"
• Trykk SET-tasten – og bruk pil opp eller ned til displayet viser ønsket
temperatur
• Trykk SET-tasten på nytt eller vent i 30 sekunder.

Rengjøring av kjøleboksen
• Koble kjøleboksen fra strømtilførsel før rengjøring og vedlikehold.
• Anbefalinger om renhold finner du i bruksanvisningen fra produsenten.

Still inn alarm ved første gangs bruk
• Vi anbefaler at dere stiller inn alarm første gang boksen tas i bruk
• Alarmen bør settes 2 grader høyere og lavere enn innstilt temperatur (+4
grader celsius fra fabrikkfabrikken)
• For å stille alarm, gjør følgende:
o Lås opp displayet ved å trykke en tilfeldig tast i mer enn 4
sekunder til displayet viser "UnL"
Helsedirektoratet 21.12.2020

o
o
o
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Trykk på SET-tasten i 4 sekunder til "PA" vises
Trykk på SET - tasten, displayet viser nå "0"
Trykk piltast ned til det vises tallet "-19" i displayet
Trykk på SET-tasten. Displayet vil nå vise "SP" (Spesial Parametere)
Bla oppover til "A5" – indikerer "høy " velg "1" – indikerer aktiv –
og trykk SET-tasten
o Bla til "A4", trykk SET og velg ønsket maksimumstemperatur på
alarmen – for eksempel +2°C
o Bla til "A2", trykk SET – indikerer "lav", velg "1" – indikerer aktiv –
og trykk SET-knappen
o Bla til "A1", trykk SET og velg ønsket minimumstemperatur – for
eksempel -2°C
• Hvis temperaturen i kjøleboksen går utenfor de grenseverdiene du har
satt, vil displayet veksle mellom å vise temperaturen i boksen og
henholdsvis "AH" ved for høy temperatur og "AL" ved for lav temperatur.
Det vil også komme en lydalarm, denne kan du slå av ved å trykke en
tilfeldig tast. Alarmen i displayet blir borte hvis temperaturen kommer
innenfor de grenseverdiene som er satt. De grenseverdiene du har satt
blir lagret. Hvis du skrur av kjøleboksen, vil alarmen automatisk være
aktiv – med de grenseverdiene du har satt - neste gang du starter
kjøleboksen.
• Vaksinene må ikke fryse. De skal oppbevares i kjøleskaptemperatur
+2/+8 grader celsius.

Brukerstøtte
• Ved behov for brukerstøtte på dagtid – kl 07.30 - 16.30
o E-post: support-no@eberspaecher.com
o Telefon: 66 82 30 50 (tastevalg 2)
• Utenom kontortid:
o Telefon 918 00 427 eller
o Telefon +46 72 51 93 900
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