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Betjeningsvejledning til Coca Cola Køleskabe  
 

FØR 

Er køleskabet transporteret liggende, skal det stå et par timer inden det tilsluttes til el. 
 
Bruges sækkevogn til flytning af køleskabet, så husk altid, at sækkevognen skal være placeret på højre side af 
køleskabet, således køleskabslågen ikke risikerer at åbne, når køleskabet vippes med sækkevognen. 
 
Skal placeres på plant underlag, ellers risikerer man, at glaslågen ikke lukker ordentligt til. 
 
Fyld køleskabet med drikkevarer etc. - gerne dagen før festen. 
 

UNDER 

Evt. løbende opfyldning af drikkevarer under festen. 
 
Tjek, at køleskabslågen er ordentligt lukket. 
 

EFTER 

Tømmes for resterende drikkevarer og evt. madvarer. 
 
Almindelig aftørring af hylder i køleskabet med ren fugtig klud. 
 
Afrensning af glaslåge - indvendigt og udvendigt med glasrens. 
 
Aftørring af eventuelt skidt på siderne på køleskabet. 
 
Evt. flyttede hylder sættes retur (ca. 25-27 cm mellem hylderne - set nedefra og op). 
 

INFO 
Køleskabet måler: B: 62 cm. / D: 65 cm. (med håndtag) / H: 199 cm. / justerbare hylder - max belastning 30 kg. 
pr. hylde. 
 
Skal placeres på plant underlag, ellers kan man risikere, at glaslågen ikke lukker ordentligt til. 
 
Køleskabe må kun transporteres liggende på "ryggen". 
 
Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end køleskabets ledning, da dette højest sandsynligt vil 
nedsætte produktionshastigheden. 
 

VED PROBLEMER: 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 
 
SPØRGSMÅL: 
Hvor lang tid tager det før køleskabet er klar? Disse "industri" køleskabe køler hurtigt, men som udgangspunkt fås det bedst resultat ved at fylde 
køleskabet op dagen før. 
 
Må jeg putte andet end drikkevarer køleskabet? Køleskabet kan med fordel også bruges til madvarer. 
 

FEJLFINDING: 
De indsatte drikkevarer er ikke kolde - hvad er der galt? Sørg for, at glaslågen lukker helt til.  
 
Der løber vand ud under køleskabet - hvad nu? Tøm afrimningsskuffen, placeret nederst i fronten. Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da 
Kølemanden på tlf. 40 17 58 52. 
 
Glaslågen kan ikke lukke? Køleskabet står ikke på plant underlag.  
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https://kolemanden.dk/udlejning/festudlejning/koeleskabe/
https://kolemanden.dk/udlejning/festudlejning/koeleskabe/


 

Dyngbyvej 12, 8300 Odder 
Tlf.: 40 17 58 52 

 Mail: udlejning@kolemanden.dk 
 CVR nr. 34 89 28 06 

Betjeningsvejledning til Køleskabe  
 
FØR 

Er køleskabet transporteret liggende, skal det stå et par timer inden det tilsluttes til el. 
 
Bruges sækkevogn til flytning af køleskabet, så husk altid, at sækkevognen skal være placeret på højre side af 
køleskabet, således køleskabslågen ikke risikerer at åbne, når køleskabet vippes med sækkevognen. 
 
Skal placeres på plant underlag, ellers risikerer man, at glaslågen ikke lukker ordentligt til. 
 
Fyld køleskabet med drikkevarer etc. - gerne dagen før festen. 

 
UNDER 

Evt. løbende opfyldning af drikkevarer under festen. 
 
Tjek, at køleskabslågen er ordentligt lukket. 
 
EFTER 

Tømmes for resterende drikkevarer og evt. madvarer. 
 
Almindelig aftørring af hylder i køleskabet med ren fugtig klud. 
 
Afrensning af glaslåge - indvendigt og udvendigt med glasrens. 
 
Aftørring af eventuelt skidt på siderne på køleskabet. 
 
Evt. flyttede hylder sættes retur (ca. 25-27 cm mellem hylderne - set nedefra og op). 
 
INFO 
Køleskabet måler: B: 570 cm. / D: 600 cm. / H: 1.835 cm. / 5 justerbare hylder - max belastning 30 kg. pr. hylde. 
 
Skal placeres på plant underlag, ellers kan man risikere, at glaslågen ikke lukker ordentligt til. 
 
Køleskabe må kun transporteres liggende på "ryggen". 
 
Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end køleskabets ledning, da dette højest sandsynligt vil 
nedsætte produktionshastigheden. 
 
VED PROBLEMER: 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 

 
SPØRGSMÅL: 
Hvor lang tid tager det før køleskabet er klar? Disse "industri" køleskabe køler hurtigt, men som udgangspunkt fås det bedst resultat ved at fylde 
køleskabet op dagen før. 
 

Må jeg putte andet end drikkevarer køleskabet? Køleskabet kan med fordel også bruges til madvarer. 
 

FEJLFINDING: 
De indsatte drikkevarer er ikke kolde - hvad er der galt? Sørg for, at glaslågen lukker helt til.  
 

Der løber vand ud under køleskabet - hvad nu? Tøm afrimningsskuffen, placeret nederst i fronten. Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da 
Kølemanden på tlf. 40 17 58 52. 
 
Glaslågen kan ikke lukke? Køleskabet står ikke på plant underlag.  
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