
BRUGERMANUAL
PARTY COOLER

MODEL PC-50E
Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning
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Party Cooler - Brugermanual

Vigtige sikkerhedsinformationer 
Før du bruger din nye Party Cooler skal du læse og forstå denne bruger- 
manual.

Denne Party Cooler er til privat brug, og må ikke bruges offentligt eller i 
anden forbindelse.  

Det er vigtigt at Party Cooleren installeres korrekt og som anvist i bru-
germanualen, inden den tages i brug.

Party Cooleren opsættes så der altid er fri adgang til kontakter etc.

Træk aldrig i ledningen, hverken når party Cooleren er slukket eller tændt. 
Grib fat om stikket og træk det altid lige ud af stikkontakten.

1)  Party Cooleren må bruges af børn over 8 år, samt personer med  
nedsatte fysiske, mentale eller motoriske evner, såfremt disse 
har fået grundig vejledning i brugen af Party Cooleren, og forstår 
faren ved brugen af denne. Børn må ikke lege med party Cooler-
en. Rengøring og vedligeholdelse af Party Cooleren bør ikke fore-
tages af børn.

2)  Udskift altid ledninger der er bukkede eller på anden måde beska- 
digede, så snart det opdages. Brug aldrig en ødelagt ledning. Ud-
skift aldrig selv dele, men lad en professionel tekniker gøre dette.

3)  Sluk altid Party Cooleren og tag stikket ud af stikkontakten inden 
du rengør den. 

4)  Brug aldrig din Party Cooler i nærheden af eksplosive gasser
5)  Sørg for at stikkontakten har jordforbindelse. 

Ledningerne er mærket efter følgende farvekode: 
Grøn/Gul = Jord Blå = neutral Brun = Live

6)  Det anbefales ikke at brug en forlængerledning, da denne kan 
overophede og være en mulig brandrisiko. Såfremt der skal bru-
ges en forlængerledning, sørg for at denne er godkendt og mini-
mum 0,75mm2 , så kort som mulig, mindst 16A/250V.
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Vigtige sikkerhedsinformationer
7)  Brug aldrig Party Cooleren i nærheden bad, bruser, swimming-

pools o.lign.
8)  Party Cooleren bør opbevares eller kasseres uden låg, med hyl-

derne placeret indeni. 
9)  Udsæt aldrig Party Cooleren for direkte sollys eller regn. Brug ikke 

Party Cooleren udendørs i længere tid. Sørg altid for at opbevare 
Party Cooleren indendørs når den ikke bruges.

10)  Placér aldrig tungen genstande på hylderne eller direkte på Party 
Cooleren, så man undgår ubalance.

11)  ADVARSEL! Hold altid ventilationen åben, og tildæk aldrig Party 
Cooleren eller del af den når den er tilsluttet.

12)  ADVARSEL! Brug aldrig andre mekaniske genstande for at forcere 
nedkølingen af drikkevarer o.lign. i Party Cooleren.

13)  ADVARSEL! Beskadig aldrig Party Coolerens kredsløb.
14)   ADVARSEL! Brug aldrig andre mekaniske køleenheder i 

Party Cooleren.
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Party Cooler - Brugermanual

a)  1 stk. Party Cooler

b) 1 stk .transparent låg

c) 2 stk. indvendige kurve

d) 2 stk. side kurve

d) 2 stk. serverings plader

e) 1 stk. Brugermanual

Indhold

Dele og funktioner
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1. Transparent låg

2. Aftagelige serveringsplader

3.  Digital temperatur kontrol

4. Aftagelige side kurve

5.  Hjul

 

Dele og funktioner

Installation / før brug
Før brug anbefales det at rengøre Party Cooleren indvendigt med en 
opvredet klud med et mildt rengøringsmiddel, og herefter tørre grundigt 
efter.

Temperaturen i Party Cooleren afænger af:
• Den omgivende temparatur
• Hvor længe eller hvor mange gange låget åbnes
• Indholdet i Party Cooleren

Derfor kan der være forskel på hvor lange tid Party Cooleren er om at nå 
den ønskede temparatur.

Kølesystemet i Party Cooleren er designet til at virke optimalt når Party 
Cooleren er placeret på et jævnt underlag. Vær derfor særlig opmærk-
som på ikke at tilte Party Cooleren.

Såfremt Party Cooleren tiltes under flytning eller lignende, skal den stå i 
oprejst position min. 30 min. inden den igen tilsluttes.

Når Party Cooleren står på hjul, skal et af disse stå i låst position. Dette 
sikrer at den står stabilt.
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Party Cooler - Brugermanual

* Hvis ledningen er beskadiget skal denne repareres inden brug.

1)  Enheden skal have jordforbindelse inden brug. Ledningen på Party 
Cooleren er udstyret med jord-stik som overholder standarden.

2)  Tilslut din enhed til en godkendt, korrekt installeret stikkontakt. 
Forsøg aldrig at demontere eller brække jordstikket af, da dette 
kan føre til elektriske stød.

3)  Denne enhed kræver 230V - 50 Hz med jordforbindelse.

1)  Sæt ledningen i stikkontakten.

2)  Tryk på POWER kontakten på fronten af Party Cooleren for at 
starte køleskabet.

3)  Tryk på termostatkontakten på fronten for at justere tempera-
turen på køleskabet. Displayet blinker under justeringen. Termo-
staten kan indstilles fra 0o-16oC. Under normal brug vises den 
nuværende temperatur i køleren på displayet.

Foreslåede indstillinger:
 Hvidvin:  +7o-10oC. Rødvin  +12o-16oC.
 Sodavand:  +6o-10oC. Øl: +6o-10oC.

Følgende kan forbedre kølefunktionen i din Party Cooler:

1)  Når du tager enheden i brug for første gang, bør den være tændt 
i min. 12-18 timer.

2)  Skift rundt på de indvending hylders position hver 6. time for at 
øge kølingen.

Tilslutning

Brug af Party Cooleren
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3)  Sørg for at der er god afstand mellem de varer der skal nedkøles. 
Dette øger kølingen af den enkelte vare. Overfyld aldrig din Party 
Cooler.

ADVARSEL! For at undgå elektriske stød skal party Cooleren slukkes og 
ledningen tages ud af stikkontakten inden rengøring.

GENERELT: Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, kemikalier, slibemidler, 
klorin, opløsningsmidler, ståluld eller stålbørster o.lign til at rengøre din 
Party Cooler med. Dette kan ødelægge enheden.

1)  Tøm Party Cooleren helt inden rengøring

2)  Tør indersiden af med en opvredet klud, evt. med et mildt 
rengøringsmiddel på. Tilsætning af en smule eddike til rengørings-
vandet kan være med til at hindre mug og svamp i køleren.

3)  Tag låget af og rengør det.

4)  Rengør hylder, kurve etc. i lunkent vand tilsat et mildt rengørings - 
middel.

5) Tør alle dele grundigt af efter rengøring.

VIGTIGT!

Når Party Cooleren ikke er i brug i længere tid, skal du sørge for at den 
er HELT tør indvendigt. Ellers risikerer du at der kommer mug og svamp 
i kølerummet. Opbevar altid Party Cooleren på et tørt sted, gerne med 
låget helt taget af.

Brug af Party Cooleren

Vedligeholdelse / rengøring



- 10 - - 11 -

Party Cooler - Brugermanual

Tekniske Specifikationer

Model PC-50E
Type SN, N, ST
Beskyttelses type I
Kapacitet 50 L
Strømkilde 230V - 50 Hz
Nominel strøm 0.30A
Kølemiddel R600a
Vesicant C5H10

Ladetryk på kølemiddel 27 g
Vægt 27 kg

Produceret for:
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Varenr. 42008

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige 
for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 
Produkter, der er mærket mednedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den kryd-
sede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, 

hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder 
eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af el-
ektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere 
skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr.
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Diagram


