Brugsanvisning
WASCO F3200N+/ HN 1478

Læs venligst denne vejledning først!
Kære kunde
Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer,
vil give yde dig en effektiv service. Derfor anbefaler vi dig grundigt at
læse hele vejledningen for produktet, inden du tager det i anvendelse,
og gemmer det tilgængeligt for fremtidige opslag.
Denne vejledning
• Vil hjælpe dig med at bruge fryseskabet hurtigt og sikkert.
• Læs denne vejledning, inden du installerer og betjener produktet.
• Følg instruktionerne, især sikkerhedsinstruktionerne.
• Opbevar denne manual på et nemt tilgængeligt sted, da du kan få
brug for den senere.
• Derudover skal du også læse de andre dokumenter, der er fulgt
med produktet.
Bemærk at denne vejledning også kan være gældende for andre
modeller.
Symboler og deres beskrivelse
Denne brugsvejledning indeholder følgende symboler:
Vigtige informationer eller brugbare tips.
Advarsel mod farlige forhold for liv og ejendom.
Advarsel mod strømspænding.
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Dette produkt bærer symbolet for selektiv sortering af
affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til
det Europæiske Direktiv 2002/96/EC for at blive genanvendt
eller afmonteret for at minimere påvirkningen af miljøet.
For yderligere information bedes du kontakte de lokale
myndigheder.
Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive
sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskets
sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser.
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Fryseskabet

1.
2.
3.
4.
5.

Betjeningspanel
Klap – Hurtig-frys
Isterningbakke og isrække
Skuffer
Justerbare forreste fødder

Tallene i denne manual er
skematiske og svarer måske ikke
helt til dit produkt. Hvis delene
ikke er indeholdt i det produkt,
du har købt, findes de i andre
modeller.
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Vigtige sikkerhedsadvarsler
Gennemgå følgende informationer. Hvis de ikke følges, kan der opstå
personlig eller materiel skade.
Ellers vil alle garantier og løfter om driftssikkerhed blive ugyldige.
Brugslevetiden for fryseskabet er 10 år. Det er den periode, de
reservedele bevares, der er nødvendige for, at fryseskabet kan køre
som beskrevet.
Tilsigtet brug
• Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
• Det skal ikke bruges udendørs. Det er ikke hensigtsmæssigt at
anvende fryseskabet udendørs, selv om stedet er overdækket med
tag.
Generel sikkerhed
• Når du vil bortkaste/skrotte produktet, anbefaler vi, at du rådfører
dig med den autoriserede service for at tilegne dig de krævede
informationer samt med de autoriserede myndigheder.
• Kontakt den autoriserede forhandler for at få svar på spørgsmål og
problemer omkring fryseskabet. Undlad at foretage indgreb eller
lade andre foretage indgreb på fryseskabet uden at informere den
autoriserede forhandler.
• Undlad at spise vaffelis eller isterninger lige efter, du har taget dem
ud af fryseren! (Det kan forårsage forfrysninger i munden.)
• Læg ikke drikkevarer i flaske eller på dåse i fryseren. De kan
eksplodere.
• Rør ikke frosne madvarer med hænderne, da de kan hænge fast i
din hånd.
• Damp og fordampede rengøringsmaterialer skal aldrig bruges ved
rengøring og afrimning af fryseskabet. Hvis det sker, kan dampen
komme i kontakt med de elektriske dele og forårsage kortslutning
eller elektrisk stød.
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Brug aldrig delene på fryseskabet, som f.eks. lågen til at støtte dig
på eller stå på.
Brug ikke elektriske apparater inde i fryseskabet.
Undlad at beskadige kølesystemet, som kølemidlet cirkulerer
omkring, med bore- eller skæreværktøjer. Kølemidlet, som kan
blæse ud, når fordamperens gaskanaler, forlængerrørene eller
overfladebelægningerne punkteres, kan forårsage hudirritationer
og øjenskader.
Undlad med nogen form for materiale at tildække eller blokere
ventilationshullerne på fryseskabet.
Reparationer af de elektriske apparater må kun udføres af
kvalificerede personer. Reparationer, der er udført af
inkompetente personer, kan skabe en risiko for brugeren.
I tilfælde af fejlfunktion under vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde skal fryseskabets forsyningsnet afbrydes ved
enten at slukke for den relevante sikring eller ved at tage
apparatets stik ud af kontakten.
Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
Placer de drikkevarer, der indeholder højere alkoholprocent,
stramt lukket og lodret.
Brændbare objekter eller produkter, der indeholder brændbare
gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer må aldrig
opbevares i fryseskabet.
Der må ikke anvendes mekanisk udstyr eller andre midler, ud over
de af producenten anbefalede, for at fremskynde
afrimningsprocessen.
Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale
evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået
overvågning eller instruktion omkring brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Lad ikke et beskadiget fryseskab køre. Konsulter din forhandler i
tvivlstilfælde.
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Der kan kun garanteres for fryseskabets strømsikkerhed, hvis
jordingssystemet i dit hjem opfylder standarderne.
At udsætte produkterne for regn, sne, sol og vind er farligt hvad
angår elsikkerheden.
Kontakt autoriseret service, hvis der er beskadiget en strømledning
el.lign., så det ikke vil udgøre en fare for dig.
Sæt aldrig fryseskabet ind i stikkontakten under installationen. Hvis
det sker, kan der opstå risiko for dødsfald eller alvorlig skade.
Dette fryseskab er udelukkende til opbevaring af mad samt laving
af isterning. Det bør ikke bruges til andre formål.
Den label, der beskriver produktets tekniske specifikationer, sidder
på indersiden i fryseskabets venstre side.
Tilslut ikke fryseskabet til energibesparende systemer da det kan
skade produktet.
Hvis fryseskabet er udstyret med et blåt lys, må du ikke kigge på
det blå lys gennem optiske enheder.
Hvis strømforsyningen afbrydes på manuelt kontrollerede
fryseskabe, skal du vente mindst 5 minutter før strømmen sluttes
til igen.
Denne produktvejledning bør gives til den næste ejer af
fryseskabet hvis det får ny ejer.
Når du flytter fryseskabet, skal du sikre
dig at du ikke beskadiger strømkablet.
For at undgå brand bør strømkablet
ikke bøjes. Tunge objekter bør ikke
placeres på strømkablet. Når
fryseskabet sluttes til strøm, må du
ikke røre ved strømforsyningen med
våde hænder.
Tilslut ikke fryseskabet hvis stikket er løst.
Sprøjt ikke vand direkte på de ydre og indre dele af fryseskabet af
sikkerhedsmæssige årsager.
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Sprøjt ikke brandbare materialer som propangas osv. i nærheden af
fryseskabet, da der vil opstå brand- og eksplosionsfare.
Anbring ikke objekter fyldt med vand oven på fryseskabet da de
kan forårsage elektriske chok eller brand.
Overfyld ikke fryseskabet med for meget mad. De overskydende
madvarer kan falde ud når døren åbnes og kan skade dig eller
fryseskabet. Anbring ikke objekter oven på fryseskabet da de kan
falde ned når fryseskabsdøren åbnes eller lukkes.
Ting der kræver en bestemt temperatur så som vaccine,
temperaturfølsomme lægemidler, videnskabelige materialer osv.
bør ikke opbevares i fryseskabet.
Hvis fryseskabet ikke skal være i brug for en længere periode, bør
strømmen kobles fra. Et problem i en elektrisk ledning kan
forårsage brand.
Spidsen af stikket bør rengøres jævnligt da det ellers kan forårsage
brand.
Fryseskabet kan flytte sig hvis de justerbare fødder ikke er justeret
til gulvet. Ved hjælp af de justerbare fødder kan du sikre dig at
fryseskabet står godt fast på gulvet.
Hvis fryseskabet er udstyret med dørhåndtag, skal du ikke trække i
disse håndtag for at flytte fryseskabet da de kan falde af.
Hvis du skal betjene fryseskabet ved siden af andet køleskab eller
fryser, bør afstanden mellem apparaterne være mindst 8 cm. Ellers
kan der opstå kondens på sidevægge, der vender mod hinanden.
Vandledningstryk må ikke komme under 1 bar. Vandledningstryk
må ikke være mere end 8 bar.
Brug kun rent drikkevand.
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Børnesikkerhed
• Hvis døren har en lås, bør nøglen opbevares uden for børns
rækkevidde.
• Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
HCA Advarsel
Hvis produktet er udstyret med et kølesystem, der indeholder R600a:
Denne gas er brændbar. Du skal derfor være opmærksom på ikke at
ødelægge kølesystemet og kølerørene under brug og transport. I
tilfælde af beskadigelse skal produktet holdes væk fra mulige
brandkilder, der kan forårsage, at produktet går i brand, og du skal
sørge for at lufte ud i rummet, hvor produktet er placeret. Ignorer
advarslen, hvis produktet er udstyret med et kølesystem, der
indeholder R134a.
Du kan se, hvilken gas der er brugt til at producere dit produkt, ved at
se mærkepladen, der er placeret indvendigt til venstre.
• Anbring aldrig produktet i ild.
Energibesparende foranstaltninger
• Undlad at lade lågerne i fryseskabet stå åbne i lang tid.
• Put ikke varm mad eller drikke i fryseskabet.
• Overfyld ikke fryseskabet, så luftcirkulationen bliver forhindret.
• Placer ikke dit fryseskab under direkte sollys eller tæt på
varmeudstrålende apparater, som f.eks. ovne, opvaskemaskiner
eller radiatorer.
• Vær omhyggelig med at opbevare maden i lukkede beholdere.
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Installation
Husk, at producenten ikke holdes ansvarlig, hvis oplysningerne
givet i brugsanvisningen ikke er overholdt.
Punkter, der skal tages hensyn til, hvis fryseskabet skal transporteres
igen
1. Fryseskabet skal tømmes og rengøres inden transport.
2. Hylder, tilbehør, skuffer osv. i fryseskabet skal fastgøres sikkert for
at modvirke stød, inden produktets pakkes igen.
3. Emballagen skal fastgøres med tykt tape og stærke reb, og reglerne
for transport, der er trykt på pakken, skal følges.
Glem ikke, at...
• Alt genbrugsmateriale er en uundværlig kilde for naturen og for
vore nationale ressourcer.
• Hvis du ønsker at medvirke til at genbruge emballagen, kan du få
yderligere informationer hos miljøorganisationerne eller de lokale
myndigheder.
Inden fryseskabet betjenes
Inden du begynder at bruge fryseskabet, skal du kontrollere følgende:
1. Er fryseskabet tørt indvendigt, og kan luften cirkulere frit bagved
det?
2. Du kan installere de 2 plastikkiler
som vist på figuren. Plastickilerne vil
give den krævede afstand mellem
dit fryseskab og væggen, så der
bliver plads til luftcirkulation. (Den
illustrerede tegning er kun et
eksempel og passer ikke præcist
med dit produkt.)
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3. Rengør fryseskabet indvendigt som anbefalet i afsnittet
“Vedligeholdelse og rengøring”.
4. Der vil kunne høres en lyd, når kompressoren starter. Kølevæsken
og luftarterne, der findes i kølesystemet, kan også støje lidt, selv
om kompressoren ikke kører, hvilket er helt normalt.
5. Fryseskabets forreste kanter kan føles varme. Dette er normalt.
Disse områder er beregnet til at være varme for at undgå
kondensering.
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Elektrisk tilslutning
Tilslut produktet til en jordet kontakt, der er beskyttet af en sikring
med passende kapacitet.
Vigtigt:
• Tilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale
regulativer.
• Strømstikket skal være nemt tilgængeligt efter installationen.
• Den angivne spænding skal være lig med spændingen for dit
forsyningsnet.
• Mellemkabler og stikdåser med flere stik skal ikke bruges til
tilslutningen.
Et ødelagt strømkabel skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
Produktet må ikke betjenes, før det er repareret! Der er fare for
elektrisk stød!
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan være farlig for børn. Hold emballagen væk fra børns
rækkevidde eller bortskaf dem, idet du skal klassificere dem i henhold
til affaldsinstruktionerne. Smid dem ikke væk sammen med det øvrige
husholdningsaffald.
Fryseskabets emballage er produceret af genanvendelige materialer.
Bortskaffelse af det gamle fryseskab
Bortskaf det gamle fryseskab uden at skade miljøet.
• Du kan spørge din forhandler eller genbrugsstationen i din
kommune angående bortskaffelse af fryseskabet. Inden
fryseskabet bortskaffes, skal du skære elstikket af, og hvis der er
låse i lågen, skal du gøre dem ubrugelige for at beskytte børn mod
fare.
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Placering og installation
Hvis indgangsdøren til rummet, hvor fryseskabet skal installeres,
ikke er bred nok til fryseskabet at komme igennem, skal du kontakte
autoriseret serviceagent for at fjerne fryseskabsdøre og så bære
fryseskabet sidelæns igennem døren.
1. Installér fryseskabet på et sted, hvor det er nemt at bruge.
2. Hold fryseskabet væk fra varmekilder, fugtige steder og direkte
sollys.
3. Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om fryseskabet for at
opnå en effektiv funktion. Hvis fryseskabet skal placeres i en
fordybning i væggen, skal der være mindst 5 cm afstand fra loft og
væg. Hvis gulvet er belagt med tæppe, skal produktet hæves 2,5
cm fra gulvet.
4. Placér fryseskabet på en jævn gulvoverflade for at undgå
rystebevægelser.
5. Stil ikke fryseskabet på et sted, hvor de omgivende temperaturer er
under 10°C.
Dette apparat, der er beregnet til at virke ved temperaturerne, der
er specificeret i tabellen nedenfor, er udstyret med Avanced Electronic
Temperature Control System [AETCS], der sikrer, at ved den
anbefalede indstilling [4 – fire på knappen] vil frossen mad ikke tø op,
selv om den omgivende temperatur falder helt ned til -15 °C.
• Når apparatet er installeret MÅ DET IKKE anbringes på steder med
lav rumtemperatur da fryseren ikke kan returnere til den
almindelige funktionstemperatur. Når det har nået den faste
funktionstilstand, kan det flyttes.
• Du kan så anbringe apparatet i en garage eller et uopvarmet rum
uden at bekymre dig om at den frosne mad i fryseren kan blive
ødelagt.
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Justering af fødder
Hvis fryseskabet ikke er i balance;
Du kan bringe fryseskabet i
balance ved at dreje de forreste
ben som illustreret på tegningen.
Det hjørne, hvor benet befinder
sig, bliver sænket, når du drejer i
retning af den sorte pil, og hævet, når du drejer i den modsatte
retning. Hvis du får hjælp fra nogen til at løfte fryseskabet let, vil det
lette denne proces.
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Vende dørene
Fortsæt i numerisk rækkefølge.
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Igangsætning
Fryseskabet skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder, som
f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer og brændeovne, og mindst 5 cm
væk fra elektriske ovne, og det bør ikke placeres i direkte sollys.
Den omgivende temperatur i det rum, hvor fryseskabet installeres,
bør være mindst 10°C. For at fryseskabet skal være effektivt, anbefales
det ikke at betjene det under koldere forhold.
Sørg for at den indvendige del af fryseskabet er grundigt rengjort.
Hvis der skal installeres to fryseskabe ved siden af hinanden, bør
der være mindst 2 cm imellem dem.
Når du lader fryseskabet køre første gang, skal du overholde
følgende instruktioner de første 6 timer.
- Døren bør ikke åbnes ofte.
- Fryseskabet skal køre tomt uden madvarer i det.
- Træk ikke stikket ud. Hvis der forekommer strømudfald uden for din
kontrol, så læs advarslerne under afsnittet "Anbefalede løsninger ved
problemer".
Den originale emballage og skummaterialerne bør gemmes for
fremtidig transport eller flytning.
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Anvendelse af fryseskabet
Indstilling af driftstemperaturen
Driftstemperaturen reguleres ved temperaturstyringen.

Den indvendige temperatur afhænger også af rumtemperaturen, hvor
ofte lågen åbnes, og mængden af madvarer, der opbevares i
fryseskabet.
Hvis lågen åbnes ofte, får det den indvendige temperatur til at stige.
Det anbefales derfor at lukke lågen så hurtigt som muligt efter brug.
Den normale opbevaringstemperatur for din fryser bør være -18 °C (0
°F).
Lavere temperaturer kan opnås ved at justere termostatknappen mod
Position 4 (eller Maks.).
Vi anbefaler, at du kontrollerer temperaturen med et termometer for
at sikre, at rummene til opbevaring holdes på den ønskede
temperatur.
Husk at aflæse med det samme, da termometerets temperatur vil stige
meget hurtigt, efter du tager det ud af fryseren.
Hvis rumtemperaturen (rum eller garage) er mellem 0°C og -15°C,
anbefaler vi at du justerer knappen 4 så du når -18°C i fryserummet.
Lavere temperaturer kan opnås ved at stille justeringsknappen mod
maks. position.
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Frysning
Nedfrysning af mad
Fryseområdet er markeret med dette symbol

.

Du kan bruge fryseren til at fryse friske madvarer samt til at opbevare
præfrossen mad.
Referer venligst til angivelserne på madvarernes emballage.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Vær opmærksom på
Frys ikke drikkevarer med brus, da flasken kan sprænge, når
væsken deri fryses.
Vær forsigtig med frosne produkter som f.eks. farvede isterninger.
Overskrid ikke apparatets indfrysningskapacitet pr døgn. Se
mærkeskiltet.
For at opretholde madens kvalitet skal frysningen udføres så
hurtigt som muligt.
På den måde vil frysekapaciteten ikke blive overskredet, og
temperaturen i fryseren vil ikke stige.
Vær opmærksom på
Opbevar altid de allerede dybfrosne madvarer adskilt fra nyligt
placerede madvarer.
Når der dybfryses varm mad, vil kølekompressoren arbejde, indtil
maden er helt frossen.
Hvis du synes, at fryserlågen er svær at åbne, lige efter du har
lukket den, skal du ikke være bekymret. Dette skyldes
trykforskellen, der vil udjævnes og lade lågen åbne normalt efter et
par minutter.
Du vil høre en vakuum-lyd lige efter at have lukket døren. Det er
ganske normalt.
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Frosne madvarer kan normalt opbevares op til tre måneder ved
temperaturer på under -18°C.
Opbevaringsperioderne kan afhænge af typen af madvarer.
Opbevaringsperioder af udløbsdatoer for sådanne madvarer har
fremstilleren angivet på pakken for madvaren.
Frosne madvarer som du har købt bør fryses ned før de tør op.
Frossen mad kan opbevares i rum med skuffer.

For at sikre, at den høje kvalitet sikret af producenten af de frosne
madvarer og af detailhandleren af maden, bør følgende huskes:
1. Læg pakker i fryseren så snart som muligt efter køb.
2. Overskrid ikke ”Anvendes inden”, ”Sidste salgsdato” datoerne på
pakningen.

3. Bemærk at skuffer, kurve, klappe, bakker alle er flytbare.
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Fremstille isterninger
•
•
•
•

Fyld isterningbakken 3/4 fuld med vand og sæt den i fryseren.
Så snart vandet er blevet til is, kan du tage isterningerne ud.
Brug aldrig skarpe objekter som f.eks. knive eller gafler til at tage
isterningerne ud. Der er risiko for skade!
Lad i stedet isterningerne optø langsomt, eller sæt bunden af
bakken i varmt vand et lille øjeblik.

Hurtig-frys
Hvis der skal fryses store mængder ferske madvarer ned, skal du
indstille termostatknappen på MAKS 24 timer, inden varerne placeres i
hurtig-frys rummet i fryseskabet.
Det anbefales kraftigt at have knappen tændt på MAKS position i
mindst 24 timer for at kunne indfryse den maksimum mængde af
ferske madvarer, der er angivet som frysekapacitet. Vær især
opmærksom på ikke at blande frosne madvarer med friske madvarer.
Husk at dreje termostatknappen tilbage til den oprindelige position,
når maden er frosset.
Afrimning af apparatet
Apparatet afrimer automatisk.
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Lysdiodeindikatorer og betjeningspanel
Lysdiodeindikatorerne på forreste afsnit af dit fryseskab er beregnet til
at hjælpe dig med at overvåge apparatets funktion.
Opbevar maden i fryseskabet på en sikker måde ved at overvåge og
bruge disse lysdioder og kontroller som forklaret nedenfor:
Orange lysdiode: Lyser op når termostatknappen er sat på MAKS
position. I dette tilfælde kører fryseskabet kontinuerligt.
Grøn lysdiode: Lyser konstant op, efter fryseskabet er sat til.
Rød lysdiode: Den advarer dig ved at lyse op kontinuerligt, når
fryseskabet starter med at virke, hvis der ikke opnås den rette
køletemperatur, hvis fryseskabslågen forbliver åben i lang tid eller hvis
der fyldes alt for megen mad ind i fryseskabet.
Hvis det RØDE lys lyser konstant, hvis ovenstående betingelser ikke er
til stede, så skal du ringe til autoriseret service.
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Vedligeholdelse og rengøring
Anvend aldrig benzin, benzen eller lignede stoffer til rengøring.
Vi anbefaler at koble fryseskabet fra strømmen inden rengøring.
Anvend aldrig skarpe, slibende redskaber, sæbe, rengøringsmidler,
detergenter og pudsemidler med voks til rengøring.
Brug lunt vand til rengøring af fryseskabet udvendigt og tør det af.
Anvend en fugtig, opvredet klud i en opløsning af en teske af
natron til en halv liter vand til rengøring af fryseskabet indvendigt og
tør det af.
Hvis fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, træk stikket
ud af kontakten, fjern al mad, rengør fryseskabet og lad døren stå på
klem.
Kontroller jævnligt dørlisterne for at sikre, at de er rene og frie for
madrester.
Beskyttelse af plasticoverflader
Sæt ikke flydende olie eller olieholdige madvarer i åbne beholdere
da de kan ødelægge fryseskabets plastikdele. Hvis der spildes eller
smøres olie på plasticoverfladerne, skal den relevante del af
overfladen renses og skylles med det samme med varmt vand.
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Anbefalede løsninger på problemerne
Læs denne liste igennem, inden du ringer efter service. Det kan spare
dig for tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende
reklamationer, der ikke opstår af defekt udførelse eller materialebrug.
Det er muligt, at nogle af de her beskrevne funktioner ikke findes i dit
produkt.
Fryseskabet virker ikke

•
•

Kondens på siden af fryseskabet
(MULTIZONE, KØLEKONTROL og
FLEXIZONE)

•

•
•
•
•
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Er fryseskabet sat rigtigt i
stikkontakten? Sæt stikket i
kontakten i væggen.
Er sikringen, som fryseskabet er
tilsluttet, eller hovedsikringen
sprunget? Kontroller sikringen.
Meget kolde omgivelser. Ofte
åbning og lukning af lågen. Højt
fugtindhold i omgivelserne.
Opbevaring af mad, der
indeholder væske, i åbne
beholdere.
Lågen står på klem. Sæt
termostaten på koldere grader.
Reducér tiden, hvor lågen står
åben, eller brug den mindre
ofte.
Dæk maden, der opbevares i
åbne beholdere, til med
passende materiale.
Tør kondensvandet af vha. en
tør klud og kontroller, om det
vedvarer.

Kompressoren kører ikke

•

•

•
•
•
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Beskyttelsestermo fra
kompressoren vil blæse ud
under pludselig strømudfald
eller tilkoblinger frakoblinger,
da kølemiddeltrykket i
fryseskabets kølesystem ikke er
bragt i balance endnu.
Fryseskabet vil starte med at
køre efter ca. 6 minutter. Ring
efter service, hvis fryseskabet
ikke starter efter denne
periode.
Fryseskabet er ved at afrime.
Dette er normalt for et
fryseskab med fuldautomatisk
afrimning. Afrimning foregår
med jævne mellemrum.
Fryseskabsstikket er ikke sat i
kontakten. Sørg for, at stikket
er sat ordentligt i kontakten.
Er temperaturindstillingerne
foretaget rigtigt?
Strømmen kan være afbrudt.

Fryseskabet kører ofte eller i lang •
tid

•
•

•

•

•

•
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Det nye fryseskab kan være
bredere end det foregående.
Det er ganske normalt.
Store fryseskabe arbejder i
længere perioder.
Den omgivende rumtemperatur
kan være høj. Det er ganske
normalt.
Fryseskabet kan have været sat
til for nylig eller have været
fyldt op med mad. Komplet
nedkøling af fryseskabet kan
vare et par timer længere.
Store mængder varm mad kan
være blevet sat ind i
fryseskabet fornylig. Varm mad
medfører, at fryseskabet skal
køre i længere tid, indtil maden
når den ønskede temperatur.
Lågerne kan have været åbnet
jævnligt eller have stået på
klem i lang tid. Den varme luft,
der er kommet ind i
fryseskabet, får fryseskabet til
at køre i længere perioder.
Undlad at åbne lågen så ofte.
Fryserens eller køleskabets dør
kan have stået på klem.
Kontroller om lågerne er lukket
tæt.
Fryseskabet er indstillet meget
koldt. Indstil fryseskabstemperaturen højere, indtil

•

Frysertemperaturen er meget
lav, mens køleskabstemperaturen er tilpas

•

Køleskabstemperaturen er
meget lav, mens frysertemperaturen er tilpas

•

Mad, der opbevares i køleskabet, •
fryser.

Temperaturen i køleskab eller
fryser er meget høj

•
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temperaturen er tilpas.
Køleskabets eller fryserens
lågepakning kan være snavset,
slidt, ødelagt eller ikke sat
ordentligt på. Rengør eller
udskift pakningen.
Beskadiget/brækket pakning
forårsager, at fryseskabet kører
i længere perioder for at
vedligeholde den aktuelle
temperatur.
Frysertemperaturen er
indstillet meget koldt. Juster
frysertemperaturen varmere og
kontroller.
Køleskabstemperaturen er
indstillet til en meget lav
temperatur. Juster
køleskabstemperaturen
varmere og kontroller.
Køleskabstemperaturen er
indstillet til en meget lav
temperatur. Juster
køleskabstemperaturen
varmere og kontroller.
Køleskabstemperaturen er
indstillet til en meget lav
temperatur.
Køleskabsindstillingen har
virkning på fryserens
temperatur. Skift køleskabets
eller fryserens temperatur,
indtil køleskabs- eller

•
•
•

•

Funktionslyden øges, når
fryseskabet kører

•

Vibrationer eller støj

•

•
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frysertemperatur når et tilpas
niveau.
Lågerne kan have været åbnet
jævnligt eller have stået på
klem i lang tid.
Døren kan have stået på klem,
luk døren helt.
Store mængder varm mad kan
være blevet sat ind i
fryseskabet fornylig. Vent til
køleskabet eller fryseren når
den ønskede temperatur.
Fryseskabet kan være taget ud
af kontakten fornylig. Komplet
nedkøling af fryseskabet tager
tid.
Egenskaberne for fryseskabets
driftsydelse kan ændre sig alt
efter ændringerne i den
omgivende temperatur. Det er
normalt og ikke en fejl.
Gulvet er ikke lige, eller det er
svagt. Fryseskabet vipper, når
det flyttes langsomt.
Sørg for, at gulvet er lige,
stærkt og kapabelt til at bære
fryseskabet.
Støjen kan være forårsaget af
de genstande, der er lagt i
fryseskabet. Ting oven på
fryseskabet skal fjernes.

Der er støj som væske, der løber
over eller sprøjter

•

Der er en støj som en vind, der
blæser

•

Kondensvand på fryseskabets
indervægge

•
•
•

Der opstår fugt på ydersiden af
fryseskabet eller mellem lågerne

•

Dårlig lugt inde i fryseskabet

•

•
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Væske- og gasstrømning sker i
henhold til fryseskabets
driftsprincipper. Det er normalt
og ikke en fejl.
Ventilatorer bruges til at køle
fryseskabet. Det er normalt og
ikke en fejl.
Varmt og fugtigt vejr øger
isdannelse og udsvedning. Det
er normalt og ikke en fejl.
Dørerne kan have stået på
klem, sørg for de er helt
lukkede.
Lågerne kan have været åbnet
jævnligt eller have stået på
klem i lang tid.
Der kan være fugtighed i luften
hvilket er normalt i fugtigt vejr.
Når fugtigheden er mindre, vil
kondensen forsvinde.
Fryseskabets skal rengøres
indvendigt. Rengør fryseskabet
indvendigt med en svamp,
varmt vand eller kulstofholdigt
vand.
Nogle beholdere eller
emballeringsmaterialer kan
forårsage lugten. Brug en
anden beholder eller et andet
mærke indpakningsmateriale.

Døren lukker ikke

•
•

•
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Madbeholdere forhindrer lågen
i at lukke. Omplacer pakkerne,
der blokerer lågen.
Fryseskabet står ikke helt lodret
på gulvet og vipper når det
flyttes lidt. Justér
højdeskruerne.
Gulvet er ikke lige eller stærkt.
Sørg for, at gulvet er lige,
stærkt og kapabelt til at bære
fryseskabet.

Garanti
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på
Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato.
Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse
om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse
oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i
brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for
servicemontøren at finde de rigtige reservedele
Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos
kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I
tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet,
påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt.
transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og
senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens
krav blive afvist.
Ubegrundede servicebesøg
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv
kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i
brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet,
påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.
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Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en
privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende
formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller
anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt
udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.
Service
For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på
nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den
serviceinstans nærmest dig.
Ring på 70 25 23 03

48 9155 0000/AA
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