FRYSESKAB F31W
HN 12434

Brugervejledning

ADVARSEL:
Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af
voksne.
Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren.
GENERELT
For at få det bedste udbytte af fryseren, så tag dig tid til at læse denne brugervejledning.
Emballagen skal afleveres på en genbrugsstation.
Når fryseren skal bortskaffes, skal den afleveres på en genbrugsstation, så den kan blive
bortskaffet på miljømæssig forsvarlig måde.
Fryseren må kun bruges til det, den er beregnet til.

INSTALLATION
Placering af fryseren
Placer fryseren på et stabilt og plant underlag. For at undgå vibrationer og støj, skal fryseren
stilles i vater og justeres med de forreste ben.
Vælg et godt ventileret sted og stil fryseren, så der er 10 cm luft rundt om den.
Sæt ikke fryseren i direkte sollys og ikke i nærheden af varmekilder.
Elektrisk tilslutning
Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer overens med
angivelserne på mærkepladen. Fryseren er forsynet med en stikprop med jord og skal
jordforbindes efter gældende regler. Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har
jordforbindelse.
Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt
jordforbindelse.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke respekteres og overholdes.
Advarsler
1. Der er fare for, at børn kan blive fanget i fryseren. Tag døren af fryseren, før den
bortskaffes, og lad hylderne blive i fryseren, så børn ikke kan gemme sig i den.
2. Brug ikke forlængerledninger.

BRUG
Før strømmen tilsluttes første gang, skal al emballage fjernes, og fryseren skal rengøres
indvendigt med lunkent vand og et mildt opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.

TEMPERATURKONTROL
Temperaturen i fryseren styres af en termostat, der kan indstilles med drejeknappen indvendigt
i fryseren. Drej drejeknappen op eller ned for at indstille temperaturen indvendigt i fryseren.
Markeringerne på knappen er MIN – NOR – MAX og OFF. MIN er den varmeste temperatur og
MAX den koldeste temperatur. Start med at sætte temperaturen til NOR, som er den foretrukne
temperatur til normal brug. Der kan indstilles til MIN og MAX, hvis man ønsker ændringer i
temperaturen.
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OPBEVARING AF FROSNE MADVARER
Når fryseren anvendes første gang eller efter afrimning, skal temperaturen sættes til MAX i
minimum 2 timer, før der fyldes madvarer i fryseren. Madvarer, der indkøbes frosne, skal
sættes i fryseren hurtigst muligt for at undgå optøning.
Instruktionerne for opbevaring, der findes på madvarernes emballage, skal altid følges.

FRYSNING AF FERSKE MADVARER
Sørg for, at madvarerne forberedes til frysning på den mest hygiejniske måde. Frysning alene
steriliserer ikke madvarer. Det anbefales at pakke madvarerne i separate, brugsrigtige
portioner, og ikke som én stor mængde.
Læg ikke varme madvarer i fryseren. Pak madvarerne i plastposer, alufolie eller frysebeholdere,
før de sættes i fryseren. Se fryserens maksimale indfrysningskapacitet i det tekniske datablad i
denne manual.

AFRIMNING
Træk stikket ud af kontakten, åbn fryserens dør og fjern alle madvarer og opbevar dem på et
koldt sted.
Brug en plastskraber til at fjerne isen, eller lad temperaturen stige, så isen smelter naturligt.
Tør den resterende is og fugtighed af med en blød klud, og sæt stikket i kontakten igen.

RENGØRING AF FRYSEREN
Afbryd strømmen til fryseren før rengøring. Brug lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.
Rengør med en klud og aftør med en tør, blød klud.

FØR DER TILKALDES SERVICE
Kontroller først følgende punkter:
Fryseren kører ikke
1. Kontroller, at stikket er sat i kontakten.
2. Kontroller, at der er strøm i kontakten.
Fryseren støjer, når den kører
1. Kontroller, at fryseren står i vater, og at den ikke berører noget.
Fryseren køler ikke ordentligt
1. Hvis døren har været åbnet for ofte, vil det tage et stykke tid for fryseren at nå den
indstillede temperatur.
2. Kontroller, at der er tilstrækkelig plads til luftgennemgang bag ved fryseren.
De følgende ting er normale for fryseren og er ikke problemer:
1. En lav, klikkende lyd er kølemidlets cirkulation i rørene.
2. Kompressoren bliver varm, når den arbejder.
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UDE AF BRUG I LÆNGERE TID
Hvis fryseren ikke er i brug i længere tid, så gør følgende:
1.
2.

Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
Rengør fryseren som tidligere beskrevet, og lad døren stå åben, så der ikke danner sig
ubehagelige lugte i fryseren, mens den ikke bruges.

RÅD OG VEJLEDNING
1.

Forsøg ikke at åbne døren for ofte. Specielt hvis vejret er varmt og fugtigt. Hver gang
døren åbnes, så luk den hurtigst muligt igen.

2.

Kontroller med jævne mellemrum, at der er plads til tilstrækkelig ventilation rundt om
fryseren, specielt på bagsiden af fryseren.

3.

Ved normal brug og ved normale temperaturforhold, skal termostaten stå på NOR.

4.

Før ferske madvarer sættes i fryseren, skal de være nedkølet til stuetemperatur.

5.

Belægninger af rim og is forøger fryserens energiforbrug, så afrim fryseren, når
belægningerne er 3-5 mm tykke.

6.

Den udvendige kondensator på bagsiden af fryseren skal holdes fri for støv og urenheder.

7.

Overvej altid at følge instruktionerne om at spare energi, da energiforbruget ellers kan blive
væsentlig højere.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
Der tages forbehold for trykfejl.
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Teknisk datablad
Varemærke

WASCO

Model

HN 12434– F31W

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Skabsfrysere

Energieffektivitetsklasse
Årligt elforbrug i kWh





A+
146 kWh

Nettorumfang køl

-L

Nettorumfang frys og stjernemærkning

31 L ****

Optøningstid ved strømafbrydelse

16 timer

Indfrysningskapacitet

2 kg/24 t

Klimaklasse



ST

Emission af luftbåren støj

42 dB(A) re 1 pW

Kan indbygges

Nej

Højde

49,2 cm

Bredde

47,2 cm

Dybde

45 cm

Mærkespænding og frekvens

220-240V 50 Hz

Note:

 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
 Elforbrug 146 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer.
Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
 Klimaklasse ST. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og
38 °C.
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