Brukerveiledning for kjøleboks Dometic – 10,5 liter
(Dometic CF 11)
• (Oppdatert tekst pr 14.01.2021 i blå skrift – se avsnittet vedrørende Bruk
av kjøleboksen)

Oppstart av kjøleboksen
• Koble boksen til strøm med en av ledningene som følger med. Det følger
med en ledning for å kople kjøleboksen til strømnettet (230 volt) og en
ledning for å kople til sigarettenner i bil eller batteri (12 volt).
• Start boksen med av og på – bryteren.

Stille inn temperatur i kjøleboksen
• Temperaturen stilles inn på +5 grader celsius
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Trykk "SET"-knappen en gang
Bruk "+" og "-" til å stille inn temperatur
Valgt temperatur vises i displayet i noen få sekunder
Displayet blinker flere ganger, før det går tilbake til temperaturen som er
i boksen
• Når boksen har nådd satt temperatur vil det lyse oransje ved "POWER
LED"

Bruk av kjøleboksen
• La boksen kjøle seg ned til satt temperatur i minimum én time før du
legger i vaksineampuller. Dette for å sikre at hele boksen er nedkjølt og
holder temperaturen bedre.
• Ampullene med vaksine må oppbevares minimum 10 cm over bunnen i
boksen for å unngå at vaksinen kommer i berøring med kjøleelementet.
Bruk gjerne en type rist eller lignende for å sikre luftgjennomstrømning
og jevn temperatur i boksen.
• Hold lokket lukket når boksen ikke er i bruk, slik at temperaturen holder
seg stabil.
• Det er viktig at det er nok luft rundt boksen, slik at den får avgitt varme
fra viften.

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 boksen alltid er koblet til strøm under transport.
• Når boksen med innhold er kjølt ned til rett temperatur i minimum én
time, kan du transportere boksen i inntil en time, uten at temperaturen
avviker vesentlig. Vær oppmerksom på at utendørstemperatur kan
påvirke temperatur i boksen.

Rengjøring av kjøleboksen
• Koble kjøleboksen fra strømtilførsel før rengjøring og vedlikehold.
• Anbefalinger om renhold finner du i bruksanvisningen fra produsenten.
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Kontroll av temperatur
• For ekstra kontroll av temperatur – legg en temperaturmåler i boksen for
å sjekke at temperatur i display stemmer overens med temperaturen på
temperaturmåleren. Hvis det er avvik mellom de to, vurdér om boksen
må stilles opp eller ned. Justér temperaturen 1 grad opp eller ned i
displayet. Vent noen minutter, mål deretter på nytt og vurdér om det er
behov for å justere temperaturen i displayet ytterligere.
• Vaksinene må ikke fryse. De skal oppbevares i kjøleskaptemperatur
+2/+8 grader celsius.

Brukerveiledning fra leverandør finner du på nettsidene til Dometic.

Brukerstøtte
• Ved behov for brukerstøtte på dagtid – kl 08-16:
E-post:
Telefon:

firmapost@dometic.no
33 42 84 50
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