KØLE/FRYSESKAB
HN 5795 – KF295W
HN 5797 – KF295SS

Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i
brug. Gem brugervejledningen til senere brug.
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1. SIKKERHEDSADVARSLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ADVARSEL - Hold alle ventilationsåbninger, både indvendigt og udvendigt, fri for
blokeringer.
ADVARSEL - Brug ikke mekaniske redskaber til at forcere afrimningsprocessen, og ikke
andre redskaber end anbefalet af producenten.
ADVARSEL - Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL - Brug ikke elektriske redskaber indvendigt i skabet, med mindre de er
anbefalet af producenten.
Strømmen til skabet skal afbrydes, før skabet flyttes eller rengøres.
Køle/fryseskabet kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede
psykiske, sansemæssige eller fysiske evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er
under opsyn eller får instruktion i sikker brug og forstår farerne ved brug.
Børn må ikke lege med køle/fryseskabet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn af voksne.
Hvis strømledningen bliver beskadiget eller ødelagt, skal den repareres eller udskiftes af
en fagmand.
Bortskafning af køle/fryseskabe skal ske ved aflevering på en genbrugsstation, så
kølemidlet kan blive bortskaffet på miljørigtig måde. Tag dørene af køle/fryseskabet, hvis
det opbevares før bortskafning, så børn ikke kan blive spærret inde.
Dette køle/fryseskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og
tilsvarende anvendelse.
Opbevar ikke eksplosive substanser og aerosol spraydåser med brandfarlig drivgas i
køle/fryseskabet.
Det er farligt for enhver anden end fagfolk at udføre service og reparationer på
køle/fryseskabet.
For at undgå elektrisk stød, må du aldrig selv prøve at udføre reparationer.

2. INSTALLATION
2.1 Placering
Når der vælges en plads til opstilling af køle/fryseskabet, skal du sikre dig, at gulvet er plant og
solidt, og at rummet er godt ventileret. Undgå placering nær varmekilder som fyr eller radiator.
Undgå også direkte sollys, da dette vil øge det elektriske energiforbrug. Ekstremt kolde
omgivelser vil forstyrre køle/fryseskabets funktion. Dette køle/fryseskab er ikke beregnet til
placering udendørs eller i udhuse og garager. Tildæk ikke køle/fryseskabet.
Ved opstilling skal det påses, at der er mindst 10 cm afstand til siderne og bagved
køle/fryseskabet samt 30 cm over køle/fryseskabet. Dette tillader luften at cirkulere rundt om
køle/fryseskabet og øger effektiviteten af køleprocessen.
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2.2 Installation af lys i dørhåndtag (option)
1. Fjern skruedækslerne fra hullerne til håndtagene.

2. Sæt håndtagene ud for skruehullerne og skru dem fast.
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3. Sæt skruedækslerne på skruerne igen.

Skift håndtag til modsat side
1. Tag skruedækslerne af skruerne.
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2. Skru skruerne ud og tag håndtagene af.

3. Sæt skruedækslerne i skruehullerne igen.
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4. Sæt håndtagene i hullerne på dørens anden side og skru håndtagene fast.

2.3 Ændring af dørenes åbningsretning
1. Tag beskyttelsespladen af.

2. Tag tophængslet af.

3. Tag døren til køleafdelingen af.
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4. Tag det midterste hængsel af
med en skruetrækker.

7. Monter døren til fryseafdelingen
på det nederste hængsel.

8. Saml midterste hængselenhed
på modsat side af kabinettet.

5. Tag døren til fryseafdelingen af.

9. Sæt døren til køleafdelingen på.

6. Tag hængselenheden af med en
skruetrækker og monter den i
modsat side.

10. Monter beskyttelsespladen igen.
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2.4 Nødvendig plads for døråbning
Døren skal kunne åbnes helt som vist.
WxD≥ 990x1025 mm.

2.5 Sæt enheden i vater
Juster de to justerbare fødder. Hvis enheden ikke er i vater,
vil dørens tætninger ikke lukke korrekt.
Kontroller, at fødderne står på underlaget, før
køle/fryseskabet tages i brug.
Se ned ovenfra og juster frem og tilbage,
eller bedre: Brug et vaterpas.
2.6 Rengøring før brug
Aftør køle/fryseskabet indvendigt med en svag natronopløsning. Skyl så med varmt vand med
en svamp eller blød klud. Vask hylderne og grøntskuffen med varmt sæbevand og tør helt tørt,
før køle/fryseskabet sættes i gang. Der er mere information i afsnittet ”Rengøring”.
2.7 Før brug
Køle/fryseskabet skal tilsluttes 220~240 VAC 50 Hz. Beskadig ikke strømkablet under nogen
omstændigheder for at tilsikre sikker brug. Brug ikke kablet, hvis det eller stikproppen er
beskadiget eller ødelagt. Sæt ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, flygtige eller korrosive ting i
køle/fryseskabet. De kan ødelægge køle/fryseskabet eller starte brand.
Sæt ikke brandfarlige genstande nær køle/fryseskabet.
Køle/fryseskabet er beregnet til husholdningsbrug og er kun beregnet til opbevaring af
fødevarer. Køle/fryseskabet må ikke bruges til opbevaring af blod, biologiske produkter eller
narkotika.
Sæt ikke genstande som flasker eller lukkede beholdere med væske, som f.eks. øl på flaske
eller andre drikkevarer i fryseren, da de kan eksplodere.
Sæt køle/fryseskabet til strøm, men vent 24 timer, før der kommes madvarer i køle/fryseskabet
for at sikre, at det virker korrekt, og at det er faldet til den korrekte temperatur. Overfyld ikke
køle/fryseskabet. Opbevar ikke tøris i køle/fryseskabet.
Før strømtilslutning
Kontroller, at stikproppen passer til stikkontakten.

Før start
Start ikke køle/fryseskabet før 2 timer efter, at det har været flyttet.
2.8 Indvendige hylder og skuffer
Der findes forskellige opbevaringshylder af glas eller plast i køle/fryseskabet. Forskellige
modeller har forskellige kombinationer.
Du bør altid sætte en af glashylderne i den nederste del af køleskabet, lige over
grøntsagsskuffen, og beholde den der. Træk hylden frem, indtil den kan drejes opad eller nedad
og flyttes. Gør det samme i modsat rækkefølge for at sætte hylder i forskellig højde.
For at få mest plads i køle- og fryseafdelingen, kan man fjerne en eller flere hylder.
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3. KØLE/FRYSESKABETS INDRETNING

Indretningen kan variere fra model til model.
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4. BRUG AF KØLE/FRYSESKABET
4.1 Instruktioner for brug
Temperaturkontrol i køleafdelingen

Internt display

Eksternt display

A: Knap for indstilling af niveau
Display
1.
2.
3.
4.
5.

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4
5
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Display
Første gang der sættes strøm til køle/fryseskabet, vises hele displayet i 3 sekunder, og derefter
vises det midterste niveau, som er normal drift.
Hvis der opstår en fejl, vil den tilhørende LED vise en fejlkode. Når der ingen fejl er, vil
displayet vise det aktuelle niveau for køleskabet.
Indstilling af niveau
Niveauet vil skifte hver gang der trykkes på SET knappen. Køleskabet vil så fungere under det
valgte niveau efter 15 sekunder.

Hurtig nedkøling funktion
Tryk på ”fast cool”, og ”fast cool” LED’en lyser, og køleskabet kører nu på 2 °C.
Annuller hurtig nedkøling:
1. Efter 150 minutter annulleres hurtig nedkøling automatisk.
2. Hvis der indstilles temperatur, annulleres hurtig nedkøling automatisk.
Temperaturkontrol i fryseafdelingen

Sommer

Vinter

Frysetemperaturen er relativ lav i ”COLDER” stillingen og relativ høj i ”COLD” stillingen,
stillingen ”NORMAL” bruges generelt.
Når omgivelsestemperaturen er høj om sommeren, skal indstillingen være mellem ”NORMAL” og
”COLD”. Hvis omgivelsestemperaturen er over 35 °C, skal ”COLD” indstillingen vælges.
Når omgivelsestemperaturen er lav om vinteren, skal indstillingen være mellem ”NORMAL” og
”COLDER”. Hvis omgivelsestemperaturen er under 10 °C, skal ”COLDER” indstillingen vælges.
4.2 Støj indvendigt i køle/fryseskabet
Du oplever måske, at der fra køle/fryseskabet kommer unormale lyde. De fleste er helt
normale, men du skal bare være opmærksom på dem.
Lydende skyldes cirkulation af kølevæsken i kølesystemet. Det er blevet mere udtalt efter
indførelsen af CFC fri gas. Dette er ikke en fejl og har ingen indflydelse på køle/fryseskabets
ydelse. Det er kompressormotoren, der pumper kølemidlet rundt i kølesystemet.
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4.3 Tips til opbevaring af madvarer i køle/fryseskabet
 Kogt kød og fisk skal altid opbevares på en hylde over råt kød og rå fisk for at undgå
overførsel af bakterier. Kom råt kød og rå fisk i en beholder, som er stor nok til at kunne
opsamle saft fra madvarerne og dække dem ordentligt. Sæt beholderen på den laveste
hylde.
 Efterlad plads omkring madvarerne, så luften kan cirkulere. Vær sikker på, at alle dele bliver
holdt kolde.
 For at forhindre lugt og udtørring, så indpak madvarer separat. Frugt og grøntsager behøver
ikke at blive indpakket.
 Lad altid kogte madvarer køle ned, før de bliver sat i køle/fryseskabet. Dette hjælper til at
bevare temperaturen i køle/fryseskabet.
 For at forhindre at kold luft slipper ud af køle/fryseskabet, så begræns de gange, hvor
dørene bliver åbnet. Åbn kun dørene, når madvarer skal sættes ind eller tages ud.
4.4 Skift af pære
Lad pærer skifte af en fagmand.

5. RENGØRING
5.1 Afrimning
Køle/fryseskabet har automatisk afrimning af både køle- og fryseafdelingen.
5.2 Rengøring af køle/fryseskabet indvendigt og udvendigt
 Fjern hylderne og grøntskuffen. For at få grøntskuffen ud, skal nederste dørhylde tages af.
 Aftør køle/fryseskabet indvendigt med en mild natronopløsning. Skyl med varmt vand og på
en klud eller svamp. Tør helt tørt, før grøntskuffen sættes på plads.
 Brug en fugtig klud til udvendig rengøring. Efterfølgende kan man tørre efter med en
standard møbelpolish. Døren skal være lukket, så der ikke kommer polish indvendigt.
 Gitteret over kondensatoren på bagsiden kan støvsuges med en blød børste på mundstykket.
5.3 Rengøringstips
Der kan opstå kondens på køle/fryseskabets yderside. Det kan skyldes skift i rumtemperaturen.
Aftør fugten. Hvis problemet fortsætter, bør en fagmand kontaktes.

6. VEDLIGEHOLDELSE
6.1 Internt lys
Pærer skal skiftes af en fagmand.
6.2 Forsigtighed ved håndtering/flytning af køle/fryseskabet
Hold køle/fryseskabet i siderne og i bunden under flytning. Skabet må under ingen
omstændigheder løftes ved at holde i hjørnerne af toppladen.
6.3 Service
Køle/fryseskabet skal serviceres af en fagmand, og der må kun anvendes originale reservedele.
Prøv ikke at reparere køle/fryseskabet selv. Reparationer udført af uerfarne personer kan
forårsage skader og alvorlige fejlfunktioner. Kontakt en kvalificeret fagmand.
6.4 Slukning i længere perioder
Hvis køle/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, så afbryd strømmen til det, tøm det for alle
madvarer og rengør skabet. Lad døren stå på klem for at undgå ubehagelig lugt.
6.5 Ventilationsåbninger
Tildæk eller bloker aldrig ventilationsåbningerne.
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6.6 Anbring ikke madvarer med høj temperatur tæt ved termostaten.
6.7 Man kan tage skuffen ud af fryseafdelingen og lægge madvarer direkte på glaspladen.

7. PROBLEMLØSNING
De følgende simple ting kan gøres af brugeren. Hvis fejlen ikke bliver rettet, så tilkald service.

Køle/fryseskabet virker ikke

Lugt

Kompressoren kører i lang tid

Lyset tænder ikke

Døren kan ikke lukkes
ordentligt

Høje lyde

Der er ikke tilsluttet strøm
Lav spænding
Fejl i strømforsyning eller elektronik
Madvarer, der lugter, skal indpakkes tæt
Madvarer kan være rådne
Der trænger til indvendig rengøring
Det er normalt, at kompressoren kører i længere tid om sommeren, hvor
omgivelsestemperaturen er højere
Læg ikke for mange madvarer i fryseren på én gang
Kom ikke mad i køle/fryseskabet, før maden er kold
For ofte åbning af skabets døre
Er der tilsluttet strøm?
Pæren kan være gået
Fryserdøren sidder fast af for mange madvarer stoppet ind
For mange madvarer
Køle/fryseskabet står skævt, er ikke i vater
Madvarer flytter sig, er køle/fryseskabet i balance?
Er køle/fryseskabet korrekt opstillet?

7.1 Varme tips
 Ydersiden af køle/fryseskabet kan blive varm, specielt når vejret er varmt og fugtigt. Når
dørene åbnes, så luk dem hurtigst muligt igen.
 Kondensering: Kondensfænomener kan ses på ydersiden samt på dørtætningerne, når den
omgivende fugtighed er høj. Dette er normalt, og fugten kan tørres af med en tør klud.
 Summen: Der vil kunne høres en summen, når kompressoren kører, og specielt når den
starter og stopper.

8. TIPS TIL AT SPARE ENERGI
Åbn ikke dørene for ofte, specielt når vejret er varmt og fugtigt. Når dørene åbnes, så luk dem
hurtigst muligt igen.
Kontroller med jævne mellemrum, om køle/fryseskabet er tilstrækkeligt ventileret (tilstrækkelig
luftcirkulation bag ved køle/fryseskabet).
Under normale forhold bør termostaten stå på ”NORMAL”.
Kontroller, at madvarer er kølet ned til stuetemperatur, før de lægges i køle/fryseskabet.
Den udvendige kondensator på bagsiden skal altid holdes fri for snavs og støv.
Køle/fryseskabet skal placeres i den koldeste del af rummet, væk fra varmeproducerende
apparater som varmeapparater og direkte sollys.
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Lad varm mad afkøle til stuetemperatur, før den sættes i køle/fryseskabet. Overbelastning af
køle/fryseskabet tvinger kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer, der fryses for
langsomt, taber i kvalitet eller ødelægges.
Indpak madvarer korrekt, og tør beholdere tørre, før de sættes i køle/fryseskabet. Dette
reducerer rimdannelser.
Opbevaringsbeholdere må ikke fores med alufolie, vokspapir eller papirservietter. Foringer
forhindrer den frie cirkulation af kold luft, og køle/fryseskabet bliver mindre effektivt.
Organiser og mærk madvarer for at reducere dørens åbningstid, mens man søger efter
madvarerne. Tag så mange ting som muligt ud på en gang og luk døren hurtigst muligt.

9. BORTSKAFFELSE
Gamle enheder har en restværdi. En miljøvenlig måde at bortskaffe på vil sikre at værdifulde
råmaterialer kan separeres og genbruges. Kølesystemet kræver speciel behandling ved
bortskaffelse. Kontroller, at ingen rør på bagsiden er ødelagt.
Fjern alle låse og tag dørene af.

Dette symbol betyder, at køle/fryseskabet ikke må bortskaffes med
husholdningsaffald.
Køle/fryseskabe skal afleveres på en genbrugsstation.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
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Teknisk datablad
Varemærke

WASCO

Model

HN 5795 – KF295W / HN 5797 – KF295SS

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Køleskabe med frostboks

Energieffektivitetsklasse
Årligt elforbrug i kWh





A++
224 kWh

Nettorumfang køl

219 L – no frost

Nettorumfang frys og stjernemærkning

76 L **** - no frost

Optøningstid ved strømafbrydelse

15 timer

Indfrysningskapacitet

4 kg/24 t

Klimaklasse



N/ST/T

Emission af luftbåren støj

40 dB(A) re 1 pW

Kan indbygges

Nej

Højde

188 cm

Bredde

59,5 cm

Dybde

63 cm

Mærkespænding og frekvens

220-240V 50 Hz

Note:

 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
 Elforbrug 224 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer.
Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
 Klimaklasse N/ST/T. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og
43 °C.
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