
 

DIGIBOIL(35L/65L) 
Digital koker 

 
For å være sikker på at du får en best mulig opplevelse med DIGIBOIL, les vennligst 
gjennom denne bruksanvisningen nøye. 

Advarsel: 
•Apparatet må være på en flat, horisontal overflate. 
• Sørg for at sikker driftstilgang til apparatet er ubegrenset. 
• Ikke sett apparatet rett under eller inne i et forseglet skap eller plass. 
•Ikke bruk enheten i et lavt takområde. Taket er utsatt for skade fra vanndamp. 
•Ikke bruk apparatet ute uten beskyttelse mot vær og vind. 
• Apparatet må ikke brukes ved minst 100 mm fra vegger. 
•Ikke plasser på eller i nærheten av varme overflater. 
•Ikke la apparatet fryse. Hvis dette skjer, må du ikke bruke apparatet og kontakte salgsstedet eller 
produsenten. 



Sikkerhetsinformasjon: 
For å forhindre skade på deg selv eller andre, og for å unngå å skade apparatet, vennligst les og 
følg sikkerhetstiltakene nedenfor før du setter opp og bruker enheten: 
• Fjern all emballasje og plastbelegg fra apparatet  
• Rengjør apparatet før bruk. Vi anbefaler PBW-blanding for all verktøyolje som er igjen fra 
produksjonen. 
• Kontroller at apparatet ikke har blitt skadet på noen måte under transport (Hvis det oppdages 
skade, vennligst kontakt salgsstedet for ytterligere instruksjon) 
• Pass på at strømledningen ikke er skadet. Den medfølgende ledningen på dette apparatet er en 
spesiell type. Hvis den byttes ut, må bare en Digboil tilførselsledning brukes.  
• Koble alltid apparatet fra strømforsyningen før service  
• Enheten må kobles til en sertifisert jordkontakt. Hvis du ikke vet hva dette betyr, kontakt din 
lokale elektriker. 
• Ikke modifiser Digiboil på noen måte. Garantien dekkes ikke for endringer og manipulasjoner av 
enheten. 
• Rengjør aldri apparatet med høytrykksspyler eller damprenser  
• Informer de rundt deg om at overflaten på Digiboil vil bli varm. 
• Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted i nærheten av enheten for fremtidig referanse. 

Sjekkliste for levering: 
Hvis en vare mangler, vennligst kontakt forhandleren din umiddelbart.  
• Selve kjeleenheten. 
• Rustfritt stål 1 / 2 " kuleventil kran med 13mm barb 
 • 35L enheter = Standard metalllokk med plasthåndtak og 2 x monteringsskruer 65L Enheter 

= Klart glasslokk med  
 2 x svarte knotthåndtak med monteringsskruer  

• Bruksanvisning 
 

 



Betjeningsknapper og indikatorer: 

 (+) Øk temperaturen. (-) Reduser temperaturen  
Når temperaturen stilles inn, vil den innstilte temperaturen blinke i 4 sekunder og 
deretter gå tilbake til den faktiske temperaturen.  
For å endre enheten til grader Fahrenheit , trykk og hold inne både (+) og (-) i tre 
sekunder til skjermen blinker. Den røde indikatorlampen vil bytte fra °C til oF og har 
et område på 0-140F. Temperaturen vises midt på panelet i grader Celsius (standard) 
 0-100C område 
RØD indikatorlampe: Oppvarming på  
GRØNN indikatorlampe: Temperaturmål er nådd  

 
 
 
 
 



Power: I (ON) / O (OFF) bryter som er plassert på venstre side av displaypanelet.  

Vippebryterne lyser også når de er slått på.  
 

 
 
 
 
 
 

Oppvarming: Standardtemperatur =  100 oC med et område på 0-100C.   

Vær oppmerksom på at enheten bare kan varmes opp. Ikke kjøle. 
 
Du kan også manuelt justere mengden watt Digiboil-utgangene dine.   
35L Digiboil vil kunne produsere 2400w totalt.  
Med 1900w og en 500w element brytere.  
 



65L Digiboil har vil kunne produsere 3500w totalt.  
Med en 500w, 1000w og en 2000w element brytere for manuell kontroll.  
Vær oppmerksom på at 65L-enhetene krever en 15amp-kontakt for å nå disse høyere 
wattstyrkene. 
 
 
 
 
 

Feilkoder: 
E1 = Tilkoblingsfeil med temperaturprobe (ikke tilkoblet/løs ledning(er)/kortfeil) 

E2 = Probekortslutning (probefeil/kortfeil) 

E3 = Overopphetningsverm aktivert (kokt tørr?) 
  

Teknisk spesifikasjon: 
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