
 
 

Serveringsdisk KSÅ 
 

Montasje og bruksanvisning – MB-206091 
 

1. Benken plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena. 
Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder. 

2. Sørg for at utblåsningsfeltene ifra motorrommet ikke blir sperret. Disker med monter må ha 
åpning i frontkledning. Løs rist for montering i frontkledning medfølger. Avtrekksvifter må 
vinkles mot åpning i frontkledning. (Ikke ved sentralkjøling) 

3. Tilslutt støpslet til en 230V/ 10 A, jordet stikkontakt. 

4. Start kjøleaggregatet ved å trykke på grønn hovedbryter. Termostaten er innstilt på 4 grader. 

5. La disken gå til innstilt temperatur er oppnådd, før nedkjølte varer legges inn. 

6. For justering av temperatur eller termostatens parametere, se eget ark. 

7. Tinevannet fordamper automatisk ved hjelp av et varmeelement. Fresing og damp vil oppstå 
når det kalde vannet treffer den varme pannen. I perioder med høy luftfuktighet må noe 
kondens på kjøledisk og monter påregnes. 

8. 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. 

9. Hver hylle i monteret må ikke belastes med mer enn 25 kg. 

10. Dørene i underdelen skal kunne åpnes fra innsiden. Dørlåsene er nå justert slik at dette er 
mulig. Låsen må ikke justeres hardere til enn de er fra fabrikk.  

11. Rengjøring. Rengjør disken med mildt såpevann. Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, 
vanger og andre deler av akrylplast. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut. OBS! Bruk 
aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring! Rengjøring av skinner for 
skyvedører: For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og 
smøres med vaselin eller silikonspray. Rengjøring av kondensator er meget viktig! (Ikke 
ved sentralkjøling) Dette utføres på følgende måte: Slå av bryteren, åpne dør under 
betjeningspanel. Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et 
fettløslig middel, unngå unødig søl. Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov. På 
steder med mye støv har det vist seg at det legger seg mye støv lengere inn i kondensatoren. 
Dette må også fjernes.  

12. Service Slå av bryteren og dra ut støpselet. Skru ut skruer på frontpanel og sidepanel. Kun 
kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir 
skadet. 
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