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Tillykke med din nye eCool jordkøler. eCool jordkøleren, som er lavet af 60% 
genbrugsplast, sørger for, at du altid har kolde øl og vand lige ved hånden.
Både sommer og vinter. eCool sparer plads i køleskabet. Den skal ikke til-
sluttes strøm og giver dermed en CO2 neutral køling. Den er perfekt til haven 
eller på terrassen og kan samtidig bruges som køleskab på campingture eller 
til en festival. eCool jordkøleren kan rumme 24 dåseøl eller dåsevand. 330 ml 
dåser og 355ml (12 oz - US) dåser.

Før installering
I 90 cm´s dybde er temperaturen stabil. Den stiger langsomt hen over som-
meren, da solens stråler om dagen opvarmer jorden, som så om natten afgi-
ver noget af varmen igen. 
Varmen vil dog akkumuleres i jorden, og temperaturen er derfor højest hen på 
sensommeren/tidlige efterår.

Jordkøling er noget helt andet, end du er vant til. Temperaturen relaterer sig 
til årstiden og vejrliget, så du altid føler, at dåsen er kølig, når det er varmt, og 
når det er rigtig koldt, skades øllet ikke af frosten.

Undersøg, om muligt, om der under stedet, hvor du vil
placere eCool jordkøleren, i forvejen er installeret følgende:

• Kloakledning 
• Vandledning
• Strøm 
• Telefon 
• Internet 
• Fibernet
• Fjernvarme e.l.
• Grundvandets stand 

Er dette ikke muligt at undersøge, skal du være forsigtig 
med at grave/bore hullet til eCool jordkøleren. 

Støder du på farvede bånd, er det et udtryk for, at du ikke skal
grave længere ned. Risikoen for at afbryde evt. installationer
er dermed stor.



Installering
1.	 Grav	et	firkantet	hul	på	ca.	30x30	cm	og	med	en	dybde,	der	passer	til	den		
 tykke overdel på ecool jordkøleren - ca. 20 cm.
2. Bor med pælebor et hul, der er ca. 70 cm dybt og har en diameter på 22  
 cm.
3. Du kan også bare vælge den simple metode og grave et ca. 85 cm dybt  
 hul.
4. Placer eCool jordkøleren i hullet og stamp godt omkring. 
5. Sørg for at den ikke står skævt - da dåser ellers vil trille skævt ud på bak 
 ken.

Brug af eCool jordkøler:
1. Løft låget på eCool jordkøleren ved at trække let i kapslen.
2. eCool jordkøleren påfyldes med 33 cl eller 35,5 cl dåseøl/vand ved at   
 håndtaget drejes med uret. Der er plads til 24 dåser. 
3. Luk derefter låget igen.
4. Når dåserne er afkølet, løftes låget.
5. Der drejes med uret med håndtaget, hvorefter en afkølet dåseøl/vand   
 ruller ud på den lille bakke. 
6. Fjern dåsen fra bakken.
7. Løft bakken op til lodret og luk låget.

Det er en god ide at påfylde en dåse, når man fjerner en, da eCool jordkøle-
ren derved altid er fuld.

Forholdsregler:
Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du lukker låget eller påfylder 
dåser.

ADVARSEL: 
Drej aldrig på håndtaget, når låget er lukket / toppen
er nede. Dåserne kan sætte sig fast, og bruger man
herefter vold, er der risiko for, at man rykker bak-
kerne af båndet.

Tips og tricks:
Temperaturen i eCool jordkøleren graduerer en anelse. 
Er køligst i bunden og varmest i toppen. De første par
dåser kan derfor med fordel gives en ny omgang i kø-
leren, så du nyder nummer 3, 4 eller 5. Toppen af eCool
jordkøleren og toppen af røret er isoleret, således, den
også kan anvendes om vinteren. 



Styrestænger

Eksploderet tegning

Opretstående
transportbånd

2 skruer i hver side 
løsnes (Herefter kan 
indmaden løftes op i 
yderrøret).

Gummiring og stål-
ring (holder toppen 
fast, når den er oppe)

Håndtag 
(drejes med uret)

Isoleret top

Vendebund

Yderrør

Isoleret 
rørkrave
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