
 

 

 

Kjølebrønn KBO-KBOS 
Montasje og bruksanvisning    MB-206041 

 
1. Kjølebrønnen plasseres på et jevnt underlag. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre 

varmekilder. Vær også oppmerksom på at ventilasjonsutblåsninger kan påvirke 
temperaturen i brønnen. 

2. Justeres i vater med justeringsskruene på bena. Eventuelle hjul låses. 

3. Hvis kjølebrønnen er levert for nedfelling festes denne til topplaten på best egnet måtet.  

4. Vær oppmerksom på varmeutviklingen fra kjøleaggregatet, riktig ventilasjon er meget 
viktig. Vedlagte ventilasjonsrister skal monteres i frontkledning på begge sider. Det kan 
være nødvendig å lage kanaler mellom frontkledning og kjølemaskin. Kontakt forhandler 
eller produsent om du trenger ytterligere anvisninger. 

5. Brønner som er levert for sentralkjøling trenger også ventilasjon. Avtingsvannet er ledet til 
en panne der det fordamper, denne dampen må ledes ut av buffeten. Den beste løsningen er 
å legge avtiningsvannet til fast avløp.  

6. Fjern all beskyttelsesplast på rustfrie plater, innvendig og utvendig. 

7. Tilslutt støpslet til en 230V / 10 A, jordet stikkontakt. Start kjølingen ved å trykke på grønn 
hovedbryter. La kjølingen stå på til innstilt temperatur er nådd, før nedkjølte varer legges 
inn. 

8. Termostaten er innstilt på 4 grader. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på begge 
tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for 
høyere eller lavere verdi. Kvitter ved å trykke på begge tastene og termostaten viser 
driftstemperatur. Eventuelle justeringer av termostatens parametere må kun utføres av 
teknisk kyndige. 

9. Regulatoren for viftehastighet er innjustert fra fabrikk, eventuelle justeringer må gjøres etter 
avvisninger fra oss eller våre forhandlere. 

10. Når brønnen ikke er i bruk bør den slåes av. Hvis kjølingen skal stå på må brønnen fylles 
med tomme brett eller kantiner. Dette for å hindre nedising og store mengder tinevann fra 
kjøleanlegget.  

11. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte 
fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre 
de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å 
leke med utstyret. 

12. Det må monteres en dør eller luke i innkledningen slik at det er tilgang til avløp, 
kjølemaskinen og det elektriske anlegget. 

13. Rengjør kjølebrønnen med mildt såpevann. Ta ut deleskinner og den innvendige brønnen for 
rengjøring av luftåpninger. Det samme gjøres ved rengjøring rundt fordamper og vifter. 
Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, vanger og andre deler av akrylplast. Bruk 
antistatisk støvekost eller en myk klut. Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved 
rengjøring innvendig eller utvendig! 



 

 

 

14. Rengjøring av kondensator er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye 
fett kan dette fjernes med et fettløselig middel. Unngå unødig søl. Dette utføres annen hver 
måned eller oftere ved behov. 

15. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne 
blir skadet. 
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