
VEJLEDNING TIL

SKOLDEKAR ”DOMINO” 

80 L / 140 L

Tekniske data 80 L:

230 Volt / 50 HZ / 2000 Watt / 304 Rustfri stål

Tekniske data 140 L:

230 Volt / 50 HZ / 4000 Watt / 304 Rustfri stål

Kontrollamper: 

Den røde kontrollampe er tændt når varmelegemet varmer.

Den grønne kontrollampe er tændt når skoldekarret er tændt.

VIGTIGT:

Efter lad ALDRIG skoldekarret uden opsyn. 

Skoldekarret SKAL tilsluttes ledningsnet med jord.

Før brug – Hver gang:

- Tjek at den er korrekt tilsluttet ledningsnettet.
- Karret skal være rengjort. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller aggressive 

desinfektionsmidler.
- Alt sæbe eller desinfektionsmiddel skal være skyllet væk.
- Tjek at der ikke er brud på strømkablet.
- Tjek at risten over varmelegemet er placeret korrekt.
- SKOLDEKARRET SKAL VÆRE FYLD MED VARMT DRIKKEVAND TIL MAX FØR 

SKOLDEKARRET TÆNDES.
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Funktion:

Når skoldekarret tændes vil den røde kontrollampe lyse. 

Når den slukkes, har vandet nået den korrekte temperatur (ca. 65 grader) og er nu klar til brug.

Det kan være nødvendigt, at supplere med vand, afhængig af hvor mange fugle, som skal skoldes. Ved 
efterfyldning anbefales, at påfylde varmt vand.

Skoldetemperatur:

Temperaturen er forudindstillet til 65 grader, hvilket er den temperatur der anbefales til alle typer fugle. 
Skulle De ønske en anden temperatur, kan den ændres ved at afmontere dækslet på styreboksen. Bag 
denne findes justeringsknappen.

Skoldetid:

Ænder – 2 til 3 minutter i bevægelse.

Gæs – Trækkes op og ned ca. 50 gange.

Høns, kyllinger, fasaner, duer, kalkuner mm. – Trækkes op og ned ca. 8 til 10 gange.

Skoldning:

Fuglen holdes i benene således det varme vand let trænger helt ind til huden.

Efter brug:

Sluk for skoldekarret og tag strømstikket fra ledningsnettet. Tjek at kontrollamperne er slukket.

Lad vandet stå i skoldekarret til det har en temperatur på ca. 30 grader. Herefter tappes vandet ud gennem 
hanen i bunden af karret.

Fjern risten over varmelegemet og rengør karret.

AMERICA A/S    I DK 7700 Thisted    I america-thisted.dk


