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Cool-Spot in bedrijf
1. Bediening Cool-Spot systeem
Cool-Spot wordt bedient met de toetsen:

Display schermen
Cool-Spot staat uit:
Display is donker,
Uit staat in de linker hoek

CoolSpot ®

Aan

Cool spot
R
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CoolSpot ®

Attentie !
Dampsysteem wordt
gevuld
Moment A.U.B.
Aan

Cool spot
R
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CoolSpot ®
Temp.

Aan

-5.0

Display kleurt oranje
"Aan" staat nu in de linker hoek
Led verlichting gaat aan.
Luchtcirculatie start.
Reservoir van damp-systeem
gevuld. (dit duurt enkele minuten)

Display kleurt wit/grijs.
Systeem temperatuur komt op
scherm
Naast "Aan" staat het % teken
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Cool spot

Cool-Spot inschakelen:
Druk op (aan/uit teken)
Systeem start op.
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-5.0

Damp
Aan

20

P toets, 1 seconde indrukken. Ledverlichting weer
uitschakelen met aan/uit

Druk 1 x op
is 20 % damp

CoolSpot ®
Temp.

Led verlichting
handmatig
bedienen:

C

0

%
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Druk 5x op
tot 100 % damp

CoolSpot ®
Temp.

-5.0

Damp

100

Aan

C

0

%
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Druk 1 of meer keer
op Damp vermindert
in 5 stappen tot %

4

Cool-Spot
uitschakelen:
Druk op aan/uit
Display wordt donker
Led verlichting gaat uit.
“Uit”staat weer in de
linker hoek
Systeem blijft nog 45
min. ventileren.
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2. Toelichting op bediening, werking van Cool-Spot systeem
en neven effecten:
Opstarten Cool-Spot systeem (CS-Systeem)
Na het indrukken van het
(aan/uit teken) start het CS systeem automatisch op.
De Ledverlichting gaat aan, het systeem begint te ventileren. Cool-spot is uitgerust met automatisch
werkend Ozon desinfectie systeem, soms ruik je een lichte fris prikkelende "Ozon" geur.
Na enige minuten wordt ook het luchtkoelsysteem gestart.

Opstarten Dampsysteem:
Het display kleurt nu Oranje met de melding: Reservoir van dampsysteem wordt gevuld.
Gedurende stilstand staat dit reservoir m.b.t. maximale hygiëne droog.
Het reservoir wordt nu automatisch met zuiver RO water gevuld. Bij het bereiken van het waterniveau
niveau start het dampsysteem met de laatst ingestelde stand voor de hoeveelheid nevel,
bijvoorbeeld 60% van het balkje. Ondertussen komt er nevel uit de CS console.
Wanneer de 230 V voedingsspanning van het systeem af is geweest moet de damphoeveelheid
opnieuw ingesteld worden met de
(3 wolken) knop.

Cool-Spot in bedrijf:
Op het display wordt de actuele temperatuur van de lucht getoond die uit de console stroomt.
Na het opstarten zal de luchttemperatuur dalen vanaf de omgevingstemperatuur naar een waarde
van ca. - 4, -5°C. Door de temperatuurregeling van het CS systeem zal de uitgaande luchttemperatuur
variëren tussen ca. min 5 en min 2 graden Celsius.
Periodiek zal er een temperatuur van 3,4°C het scherm komen. Dit geeft aan het koelsysteem ontdooit
tot die luchttemperatuur bereikt is. Na korte tijd staat de actuele luchttemperatuur weer in het scherm.

Cool-Spot: Vers blijft vers!
Het Cool-Spot bewaar klimaat voor vers producten ontstaat nu door de mix van damp met koude lucht.
De zone boven het buffet- of werkblad krijgt een temperatuur lager dan 7°C met een maximale
luchtvochtigheid.
Met de juiste instelling van de damp zullen de producten op de juiste temperatuur blijven,
niet uitdrogen maar ook niet vochtig worden.

Temperatuur instelling:
De werktemperatuur van CS wordt tussen 4,5 en 6,5 °C vanaf de fabriek ingesteld. Op verzoek van
klant kan de gemiddelde werktemperatuur hoger of wat lager aangepast worden.

Kleur instellen van RGB (W) Ledverlichting:
Standaard staat de kleur van de ledverlichting van de uitblaasconsole op Warm Wit ingesteld.
De afstandbediening van de ledverlichting ligt bij aflevering van het CS systeem in de systeemkast,
hiermee kunnen alle kleurcombinaties ingesteld worden.

Gebruikers handleiding
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3. Neveneffecten bij het gebruik van Cool-Spot
		in verschillende omstandigheden
Condensvorming op de rvs-uitblaasconsole:
De console is aan de binnenzijde goed geïsoleerd. De lucht die vanuit de console naar buiten
stroomt is koud. Bepaalde delen aan de buitenzijde worden door luchtstroming aan de buitenzijde ook koud, hier kan condens ontstaan. Condens druppeltjes ontstaan in meer of mindere
mate, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte en zijn niet te voorkomen.
Hinderlijke condens moet tijdens gebruik van Cool-Spot soms met een doek afgenomen worden.

Waterdruppels die aan de damp uitblaas nozzles ontstaan verwijderen:
Er is in feite maar weinig damp nodig om het koele klimaat op de maximale vochtigheid te brengen.
Door de damphoeveelheid overmatig in te stellen ontstaat een mooier visueel dampeffect maar
ook meer kans op condensvorming.
De damp die uit de zwarte nozzle’s komt is ultra fijn, 100% schoon verneveld water, wordt met
koude lucht naar buiten wordt gebracht. Ook hier ontstaat door het temperatuurverschil met de
omgeving condens die als druppels aan de nozzle’s hangt. Met een tissue moet regelmatig
condens weggeveegd worden om te voorkomen dat waterdruppels op het product vallen.

Hinderlijke druppels die bij de nozzles ontstaan
zijn absoluut schoon en ongevaarlijk!
Met minder uitblazende damp is er ook minder kans op condens
Temperatuur op het buffet- of werkblad en condensvorming:

Na het aanzetten van het Cool-Spot systeem heeft het buffet- of werkblad de zelfde temperatuur
als de ruimte. De koude lucht met de damp uit de console zorgt voor de temperatuurverlaging
van het blad zen de zone daarboven tot ca. 5-6°C. Hierbij ontstaat geen condens op het blad
of de producten, wat de bedoeling is, wanneer de damp overmatig is ingesteld kan er wel wat
vocht neerslaan.
Na het uitzetten van het CS-Systeem is het buffet- werkblad met producten nog koud, er komt
nu geen koude lucht meer uit de console, nu is kans op condensvorming op blad en product
veroorzaakt door de wame lucht uit de ruimte.
Op koude schalen direct uit de vriezer of aardewerk schalen bij een crushed ijs presentatie
onder het CS-systeem kan ook wat condens ontstaan. Dit komt omdat de temperatuur in de
Cool-Spot zone van ca. 5°C hoger is dan de temperatuur van de schaal in het ijs.
Bij gebruik van kunststof schalen in of op het ijs onder Cool-Spot ontstaat nauwelijks condens.
Op vis, schaaldieren e.d. die direct op ijs liggen onder het CS-systeem ontstaat ook geen condens.
Bij gastronormbakken met onderkoeling onder Cool-Spot kun je een roosterplaatje op de bodem
leggen om de producten vrij van condens te houden.

Gebruikers handleiding
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Damp komt ongelijkmatig uit de nozzles van de CS-uitblaasconsole
Het is normaal dat de damp soms onregelmatig uit de nozzles komt.
Het kan zijn dat er uit de eerste twee nozzles naast de hoofd-kolom ogenschijnlijk minder damp
komt, Dit is deels gezichtsbedrog en wordt veroorzaakt door de aerodynamica van de dampstroom. Bij het instellen van het dampsysteem in de fabriek worden de z.g. spoilers ,inwendig
van de console, in positie gebracht voor een zo gelijkmatig mogelijk uitstroom effect.
Later kunnen de spoilers eventueel bijgesteld worden.

Invloed van luchtstromingen, ‘tocht’ in de omgeving van Cool-Spot
Het cool-spot klimaat als mix van koude lucht en damp wordt zo rustig mogelijk op het buffet-of
werkblad gebracht, het zweeft feitelijk over het buffet oppervlak naar de rand van het blad.
Op deze manier wordt de koude energie zo goed mogelijk gebruikt voor het product met minimaal verlies van energie.
Het zwevende, koele klimaat is kwetsbaar, vergelijkbaar met rook die je met de hand kan
wegwuiven. Tocht, een luchtstroom in de ruimte die ontstaat bij openstaande deuren of het
afzuigsysteem wat niet in balans is, kan het effect van het CS koelklimaat soms tijdelijk verstoren.
Met een grotere CS- uitblaas luchtstroom zal dit verstoringseffect van het koel klimaat minder
kritisch zijn. In dat geval wordt een groter deel van het koel klimaat geforceerd over het blad geblazen met meer energieverlies en minder koelprestaties als gevolg.

Wat kun je doen om de invloed van luchtstromen, ‘tocht’, te verminderen
Wanneer je ziet dat het beeld van de uitstomende damp sterk verandert, weg waait of onder de
console trekt bij aan of uitzetten van de afzuiging is het duidelijk dat de afzuiging afgesteld moet
worden. Luchtstromen in de ruimte waar Cool-Spot staat zijn niet te vermijden. Door het afschermen van het CS-meubel met een kamerscherm, verplaatsbaar wandpaneel, een hoog meubel of
grote plantenbak e.d. kun je veel verbetering zien in het gedrag van de dampstroom.

Terugblik
Wij van Cool-Spot BV beseffen dat er bij het gebruik van Cool-Spot wat ongemakken met condens druppels uit de damp nozzles of de RvS delen ontstaan. Jammer genoeg kan condensvorming zoals uitgelegd is niet helemaal worden voorkomen. Het tijdig wegnemen van druppels
vergt aandacht en tijd. We hebben de ervaring dat gebruikers van Cool-Spot snel leren omgaan
met de kleine ongemakken waar de voordelen van Cool-Spot ruimschoots tegen opwegen.

Neem gerust telefonische of per mail contact met ons op voor vragen of uitleg

Wij ondersteunen u graag met de Cool-Spot
voor maximale tevredenheid
info@cool-spot.nl
0031-355244137

Gebruikers handleiding
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3. Attentie! Meldingen op display, uitleg en wenselijke actie:
Display schermen
Waterniveau Dampsysteem:
Het waterniveau in de dampgenerator is boven de middelste
sensor gekomen. Er is nu te veel RO-water, dit loopt weg
via een drain-leiding.

CoolSpot ®
Attentie !
Waterniveau
Dampsysteem

Actie:
CS 30 sec uitzetten met hoofdschakelaar.

Aan

Cool spot
R

NL

Blijvende melding: Bel/mail service.

FRESH TECHNOLOGY

Watertemperatuur Dampsysteem:
De watertemperatuur in de dampgenerator is te hoog. Systeem
schakelt voor beveiliging vernevelaar uit. Dampsysteem reset
zich weer bij normale temperatuur.

CoolSpot ®

Attentie !
Watertemperatuur
Dampsysteem
Aan

Cool spot
R
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Actie:
CS 30 min uitzetten.
Wanneer dampsysteem niet start: Bel/mail service.
Ozon Productie Niveau, Service melden.
De ozon desinfectie module van het Cool-Spot systeem nadert
einde van de levensduur of levert minder ozon dan gewenst.
Systeem blijft voorlopig veilig werken, geen paniek.

CoolSpot ®

Attentie !
Ozon productie
Niveau
Service melden
Aan

Cool spot
R
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Actie:
Ozon module binnen korte tijd, ca. 1 a 2 weken vervangen.

Niveau Condenswaterpomp, Reinigen!:
De pomp die het condenswater naar de afvoer pompt is vervuild
geraakt met micro-vetdeeltjes (aerosolen) die de koelunit uit de
omgevingslucht afgescheiden/gefilterd heeft. Systeem schakelt
koelunit uit, blad temperatuur stijgt.

CoolSpot ®
Attentie : niveau
Condenswaterpomp
Reinigen
!
Aan

Cool spot
R

NL
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Actie:
Condenswaterpomp uitwisselen of reinigen.				
		

Back-up condenspomp:
Cool-Spot heeft een back-up condenspomp naast de hoofd
condenspomp: Wanneer de hoofd condenspomp uitvalt of
overstroomt neemt de back-up pomp die functie over.
De sensor van de back-up pomp geeft ook de melding op het
display: Niveau condenswaterpomp.

CoolSpot ®
Attentie : niveau
Condenswaterpomp
Reinigen
!
Aan

Cool spot
R
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3. Attentie! Meldingen op display, uitleg en wenselijke actie:
Display schermen
Interim Ontdooicyclus:
De koelunit is deels bevroren geraakt waardoor er minder koude lucht op het blad komt. Systeem schakelt alleen de koelunit
tijdelijk uit. Systeem schakelt in wanneer de koeler ontdooid is.
Bij terugkerende melding:

CoolSpot ®
Attentie
!
Interim
Ontdooicyclus
Aan

Cool spot
R

NL
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Hogedruk koeling, Temperatuur storing Reset Koelaggregaat:
Deze melding komt alleen op de display bij CS-koelunits met
interne condensingunit of met een buiten geplaatste z.g.
Remote Condensor. Door onvoldoende koeling van de condensingunit of van de Remote Condensor, schakelt de drukbeveiliging de koelcompressor uit.

CoolSpot ®
Attentie
!
Hogedruk koeling
Temperatuur storing
Reset koelaggregaat
Aan

Cool spot

Actie:
druk min 10 seconden op de P toets om de ontdooicyclus
manueel te starten.

R

NL
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Oorzaken:
Er is onvoldoende koelwatertoevoer door te lage waterdruk.
De waterdruk is tijdelijk weggevallen door bijv. werkzaamheden
in het pand. Bij een op afstand geplaatste luchtkoeler (remote
condensor), is de ventilator uitgevallen, defect of de koeler
vervuild.
Actie 1:
controleer de waterdruk/watertoevoer. Bij remote koeler:
Controleren werking ventilator en/of vervuiling uit koeler
verwijderen. Controleer de zekering van de voeding van de
ventilator.
Actie 2:
Drukbeveiliging van condensingunit met drukknop resetten,
zwarte knop met de hand even stevig indrukken. Bij herhaling
van deze melding bel de TD of Cool-Spot service dienst.

CoolSpot

Lage druk koeling Temp storing auto reset:
Melding alleen bij CS koelunits met interne condensingunit.
Deze storing reset automatisch, wanneer deze melding regelmatig verschijnt heeft het CS systeem waarschijnlijk een tekort
aan koudemiddel.

®

Lage druk
Koeling
Temp. Storing
auto reset
Aan

Cool spot
R
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3. Attentie! Meldingen op display, uitleg en wenselijke actie:
Display schermen
Geen Waterdruk op RO waterfiltersysteem:
Deze melding komt op het display in combinatie met de
melding Damp Systeem wordt gevuld.

CoolSpot ®
Attentie :
Geen waterdruk
op RO watersysteem
Aan

Cool spot
R

NL
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Oorzaak:
de watertoevoer is afgesloten geweest of de waterstop
(slangbreuk-beveiliging) van de RO waterfilter-aanvoer-leiding
is aangesproken door luchtbellen in het leidingsysteem na
werkzaamheden of door leidingbreuk.
Actie:
Controleer waterdruk bij de aansluitkraan van het RO waterfilter.
(blauwe leiding 6 mm dik)
Resetten waterstop/ slangbreukbeveiliging:
Wanneer de waterstop ingeschakeld is geweest moet deze
na controle van het leidingwerk "handmatig" worden gereset
door deze deels los te koppelen van de aanvoerkraan.
Reset procedure:
Draai de kraan waarop de stop gemonteerd is dicht. Draai bij
de afvoerzijde van de stop de wartel met de blauwe 6 mm
plastic leiding helemaal los van waterstop. Draai de waterstop
zelf ca, 1.5 slag los van de kraan tot deze drukvrij is, hou een
doekje bij de hand, er komen wat druppels water bij vrij.
Druk met een stomp voorwerp het kleine rode reset knopje in
aan de binnenkant van de waterstop.
Wanneer je er niet goed bij het reset knopje kunt komen, kun je
de stop ook helemaal losnemen.
Draai de waterstop handmatig stevig aan op de toevoerkraan.
Schroef de wartel met de blauwe leiding weer op de waterstop,
let op de rubber afdichtringen!
Melding rechts bovenin display: Fan Uit.
Geeft aan dat de ventilator van het CS systeem in storing staat.

Fan= Off ®

-9.5
Aan

Aktie:
Bel/mail service

C

0

%+ %-

Cool spot
R

NL
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4. FAQ - Oplossen van problemen
Het kan voorkomen dat Cool-Spot het niet doet of niet zo werkt zoals u gewend bent.
Voordat u de Cool-Spot service dienst belt kunt zelf, of de Technische Dienst, een aantal punten
controleren om eenvoudig zelf de storing te verhelpen. Op de Cool-spot site staan onder de knop
Downloads ook onderhoudsprocedures voor Cool-spot componenten.

Sto r i n g e n :

Mogelijke oorzaak en oplossingen:

Cool-Spot doet het niet:

1.
2.
3.


Bij indrukken Aan/Uit gebeurt er niets
Display blijft donker, staat geen tekst in

Er komt geen damp uit de nozzles:

1. Damp geheugen is gewist, druk paar keer op (3 wolken)
het dampbalkje met % is weer zichtbaar.
2. De ventilator is defect, in het display staat: Fan-Off.
bel uw TD, controleer voedingspanning, vervang ventilator.

Het display is wit blauw van kleur met
alleen de temperatuur en % aanduiding.

Er is veel minder damp dan normaal.


Er komt geen damp uit de nozzle’s.

Display is normaal met damp % balkje.

Controleer of de hoofdschakelaar, op de kast aan staat.
Controleer de zekering in de kast van het gebouw.
Zet hoofschakelaar uit, open systeemkast, controleer of
de zwarte toets van de Iskra MS-25-16 schakelaar in staat.

1. Cool-Spot werkt al langer dan een jaar, het vernevelaar
element raakt versleten en moet vervangen worden,
raadpleeg uw TD.
Optie A: bij Pitstop-Set, vervang gehele dampgenerator.
Optie B: demonteer dampenerator, vervang vernevelaar
element.

1. Waarschuw uw TD, controleer spanning van vernevelaar
		
element. Systeem kast openen, meet de spanning (36V)
op klem 13 en 14.
Optie A: er staat 36 Volt op 13-14: Vernevelaar element
defect.
Optie B: er staat geen spanning, controleer Trafo zit 		
rechts in het midden, zie reserve zekering 10a.

Ozon Productie Niveau melding:

1. Ozon module maakt geen of te weinig ozon.
Controleer voeding 230 volt, vervang Ozon module.

Cool-Spot systeem koelt niet goed.

1. De luchtkoeler is bevroren, er komt bijna geen lucht uit
systeem. Druk 10 seconden op P toets op display,
de ontdooicyclus start. Na de ontdooicyclus van 10 min.
verschijnt weer het normale display.

Temperatuur op display is boven 0 °C.
Damp komt met sliertjes uit console.

Cool-Spot systeem koelt niet goed.

Damp komt normaal uit de nozzle’s.
Temperatuur op display is boven 0 °C

Gebruikers handleiding

		 1. Waarschuw TD: Controleer werking van Centraal
koelsysteem. Controleer werking van CS koelmachine.
In beide gevallen moet kijkglas van de koeler helder zijn.
Schuimvorming duidt op een tekort van koudemiddel.
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5. Tips voor maximaal koelresultaat
Met deze aanwijzingen ben je er van verzekerd dat Verse Waren zonder borgen langdurig onder goede
HACCP klimaat omstandigheden kunnen worden gepresenteerd zonder verlies van kwaliteit.

Een Cool begin:
Zet het Cool-Spot systeem enige tijd, 20 minuten, voor de presentatie sessie aan.
Bij het aanzetten van Cool-Spot is het blad van het meubel nog op dezelfde temperatuur als de
ruimte, het kost tijd voordat het “warme” blad zelf afgekoeld is. Afhankelijk van het materiaal van het
blad varieert het voor-koelen tussen de 15 en 30 minuten.

Van Koel uit de koeling naar Koel onder Cool-Spot:
De verse waren moeten op de juiste temperatuur op het buffet komen.
Zorg voor goede voorbereiding en logistiek voor het “vlot” opstellen van het buffet.
Cool-Spot is niet bedoeld om het product “terug te koelen”, het duurt lang voordat producten, die
te warm geplaatst zijn, op de juiste temperatuur komen. Er zijn handige oplossingen voor gekoeld,
geïsoleerd intern transport voor de Horeca.

De ene schaal is de andere niet! Steen werkt beter dan kunststof:
In de praktijk blijkt dat schalen of plateaus van echt steen, keramiek, natuur-leisteen etc.,
beter de koelte vast houden dan schalen van melamine hout of andere isolerend materiaal.
Donkere ruw steenachtig materiaal werkt beter dan wit glimmend kunststof wat koude afstoot.

Buffet bladen van marmer, graniet of hardsteen voldoen beter dan composiet:
Composiet bevat kunststofhars wat isolerend werkt en moeilijk koelenergie opneemt.
Licht gekleurde en glad gepolijste buffet bladen lijken wel isolerend te werken.
Een niet goed geïsoleerd buffet blad laat warmte van onder uit het meubel door, dat is sterk nadelig
voor het behouden van temperatuur op de bodem van de schalen.

Alle beetjes helpen:
Het is bij composiet bladen of melamine materiaal gunstig om schalen te kiezen met kleine voetjes
of rubber plaatjes zodat deze vrij van het blad komen. Het koude CS klimaat kan dan ook onder de
schaal doorstromen, de warmte van onder uit het meubel heeft dan geen invloed meer op de schotel.

11.

Beperk de hoogte van de schalen tot onder de nozzle’s, het klimaat vloeit over het product.

2

Directe zonlicht of verlichting op het buffet vermijden, afschermen of anders instellen.

3

Voorkom een sterke luchtstroom bij het Cool-Spot systeem, zorg voor afscherming.

4

Zorg dat de afzuigkap in de buurt van het buffet in balans is, en het CS klimaat niet verstoort.

5

Controleer of de waren met de juiste temperatuur onder het CS-systeem geplaatst worden.

6

Vragen: bel ons +31 35 622 1550 of mail naar info@cool-spot.nl

Gebruikers handleiding
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6. Mi-light LED bediening

Indicatie lampje

Kleurring

Helderheid -

Helderheid +

Aan knop

Uit knop

Snelheid -

Snelheid +

Zone aan
Modus
(programma's)

Zone uit



Opmerking:
Houdt "I"(voor een bepaalde zone) of "ON" ingedrukt om naar de
witte modus te schakelen. De functies "S-" en "S+" zijn er om de
snelheden van de lichtkleurwisselingen aan te passen wanneer
deze modus is ingeschakeld. De helderheid van het licht kan vervolgens worden bepaald met de "Helderheidsring". Het indicatielampje brand wanneer er een van de functies wordt ingedrukt,
wanneer deze niet brandt en u gebruikt wel degelijk één van de
functies, zijn de batterijen naar alle waarschijnlijkheid op.

Gebruikers handleiding
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6. Mi-light LED bediening > ontkoppel & ontkoppelen
Koppel instructies

Stroom

Zet het licht uit, wacht 10
seconden en zet het dan
opnieuw aan.

1

!
▲

Stroom

2

Druk, wanneer het licht aan
is, kort op één van de
zonekoppel buttons.
Binnen drie seconden nadat
het licht aanging.

3

Wanneer de koppeling is
voltooid knippert het licht 3
keer sloom achter elkaar.

Wanneer het licht niet 3 keer sloom knippert, is het koppelen niet voltooid, Schakel dan het
licht opnieuw uit en volg bovenstaande stappen nogmaals.

ontKoppel instructies

Stroom

Stroom

1

Zet het licht uit, wacht 10
seconden en zet het dan
opnieuw aan.

!
▲

Wanneer het licht niet 10 keer snel knippert, is het ontkoppelen niet voltooid, Schakel dan het
licht opnieuw uit en volg bovenstaande stappen nogmaals.

Gebruikers handleiding

2

Wanneer de koppeling is
voltooid knippert het licht
10 keer snel achter elkaar.
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3

Druk, wanneer het licht
aan is, lang op één van de
zonekoppel knopjes. Binnen
drie seconden nadat het
licht aanging. Ontkoppelen
moet met dezelfde zone
als met het linken

Cool-Spot.nl

Cool-Spot in bedrijf
7. Wassen en onderhoud AIR SOCKS KE-Low Impulse® /
KE-Interior® /KE-DireJet® Systems
WASSEN EN ONDERHOUD

1

Wassen op 20-40°C met normaal wasmiddel voor
ongeveer 5-15 minuten per keer tot het waswater
geheel schoon is.

2

Spoelen in water dat steeds kouder wordt.

3

Bij de voorlaatste spoelgang mag een desinfecterend
middel toegevoegd worden aan het ‘spoel’ water.

4

Slang laten uitdruipen, gereduceerd centrifugeren of
druipnat uithangen.

Cool-Spot

Uitdruipen wordt aangeraden maar op lage temperatuur
(max. 60°C uitgaande lucht) drogen is toegestaan, maar
het risico van krimpen bestaat.
Wanneer de vlekken hardnekkig zijn kan er ook vooraf een
aantal uren de air-socks laten weken in Biotex blauw!

Gebruikers handleiding
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