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Montasje og bruksanvisning MB-206095-1 
 

1. Plasser kafeteriadisken på et jevnt underlag, unngå påvirkning av direkte sollys eller andre 
varmekilder. Justeres i vater (meget viktig) ved å skru på justeringsskruene på bena. 

2. Sørg for at utblåsningsfeltene ifra motoren ikke blir sperret. Disken må ha åpning i 
frontkledning, løs rist for montering i frontkledning medfølger.  

3. Sett støpslet i en 16 A jordet stikkontakt, start kjøleaggregatet ved å trykke inn bryter kjøling La 
disken gå til innstilt temperatur er nådd før nedkjølte varer legges inn. 

4. Termostaten for underdelen er innstilt på 2 grader, for overdelen på 4. Innstilt temperatur kan 
justeres ved å trykke pil opp eller pil ned. Eventuelle justeringer av termostatens parametere må 
kun utføres av kyndig personell. 

5. Alle disker leveres med panne for automatisk fordampning av tinevannet, ved montering sjekk 
at slanger fra fordampere treffer elementpannen. Fresing og damp vil kunne oppstå når det kalde 
vannet treffer den varme pannen. 

6. Når monteret ikke er i bruk bør kjølingen slås av. I perioder med høy luftfuktighet må noe 
kondens på kjøledisk og monter påregnes. 

7. Rengjøring. 

Rengjør kafeteriadisken med mildt såpevann. På akryldeler skal bare Zalovann benyttes, bruk 
ikke vaskemidler med slipemidler. Bruk støvkost eller en myk klut.                                            
Bruk aldri høytrykksspyling eller vannslange ved rengjøring. 

 

Renhold av kondensator er meget viktig! 

      Slå av alle brytere kjøling, åpne dør under betjeningspanelet fjern støvet med kost og støvsuger. 
Eventuelt trykkluft for og fjerne støv som sitter lengre inn i kondensatoren. Er det mye fett kan 
dette fjernes med et fettløselig middel (unngå unødig søl). 

 

8. Service. Slå av alle bryterne og trekk ut støpselet. Skru løs betjeningspanel og hengselet for 
gitterdør, Løft ut kjøleaggregatet. Fordampervifte for underdelen, termostat, bryter og 
ekspansjonsventil for monteret er nå tilgjengelig. Fordampervifter, fordampere for monteret 
ligger i hvert hylleplan og er tilgjengelig ved fjerne glasshyller og skru løs toppdeksel på hyller. 
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