KØLESKAB
WASCO K125A

BRUGSANVISNING

Generel beskrivelse af køleskabet

1. Topplade
3. Hylde
5. Grønsagsskuffe
7. Indsats til æg
9. Flaskeholder

2. Termostat
4. Låg til grønsagsskuffe
6. Justerbar fod
8. Dørhylde
10. Flaskehylde

Transport og håndtering
Køleskabet skal altid løftes forsigtigt under bunden, når det flyttes. Køleskabet må aldrig
hælde mere end 45 grader. Brug ikke dørhåndtaget til at løfte i eller som støtte. Anbring
aldrig køleskabet på hovedet, vandret liggende eller på et sted, hvor det kan blive klemt.
Indendørs flyttes køleskabet ved at bruge de to bageste fødder med hjul og lade køleskabet
hælde en anelse.
Installation
1. Stil køleskabet direkte på et plant og fast underlag for at undgå vibrationer og støj.
2. Vælg en placering med god ventilation. Der skal være mindst 10 cm luft omkring
køleskabet.
3. Køleskabet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder, direkte sollys, ovne og lign.
4. Vælg et tørt og godt ventileret sted i et ikke-korroderende miljø.

Afprøvning
1. Gør køleskabet rent med lunkent vand tilsat lidt neutralt rengøringsmiddel og derefter
med rent vand. Aftør grundigt.
Bemærk: Køleskabets elektriske dele må kun gøres rene med en tør klud.
2. Stil termostatknappen på "3", og tænd for strømmen. Kompressoren starter, og lyset
tændes i køleskabet.
3. Luk døren. Hvis temperaturen på køleskabets bagvæg er faldet mærkbart efter 30
minutter, fungerer kølesystemet korrekt. Når køleskabet har været i drift et stykke tid, vil
temperaturen automatisk være faldet til det niveau, termostatknappen er indstillet til.
4. Når ovenstående er gennemført, er afprøvningen afsluttet, og køleskabet fungerer
normalt.
Temperaturregulering
1. Køleskabets temperatur reguleres med termostatknappen, som findes i den ene side af
køleskabet.
2. Drej termostatknappen til højre eller venstre for at regulere temperaturen i køleskabet.
3. Tallene på knappen er temperaturindstillinger og ikke nogen præcis angivelse af
temperaturen i grader. "0" svarer til slukket, og "6" svarer til den laveste temperatur.
Temperaturen sænkes ved at dreje knappen fra indstilling "1" mod indstilling "7". Sæt
termostatknappen på den indstilling, der passer til dit behov.
4. Ved normal brug bør termostatknappen stå på "3".
Opbevaring af fødevarer
1. Brug af køleskabet
* Tilberedte fødevarer skal afkøles til stuetemperatur, inden de stilles i køleskabet.
* Æg, smør, mælk, flasker og lign. anbringes i hylderne i køleskabets dør.
* Andre fødevarer som f.eks. kød, fisk og lignende kan tørre ud eller give lugtgener. For at
undgå dette bør de pakkes i aluminiumfolie, i plastposer eller opbevares i lufttætte
beholdere.
2. Placering af fødevarer
* Fødevarerne bør ikke placeres for tæt. Luften skal kunne cirkulere mellem dem.
* Fødevarer, der opbevares i køleskabet, bør indpakkes i ren plastfolie eller dertil egnet
papir og fordeles på flere hylder for at undgå, at de afgiver smag og lugt til andre fødevarer
og for at undgå forurening og udtørring.
* Varme fødevarer bør afkøles til stuetemperatur, før de lægges i køleskabet, da
køleskabets strømforbrug ellers vil stige, og der kan dannes rimfrost.
Afrimning

1. Køleskabet afrimes automatisk.
Bemærkninger:
* Køleskabet skal placeres, så der er let adgang til stikkontakten.
* Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en specialledning
eller -tilslutning, som fås hos producenten eller dennes serviceagent.
* Køleskabet må ikke bruges udendørs og må ikke udsættes for regn.
* Opbevar ikke æter, metanol, benzin eller lignende flygtige, brændbare eller eksplosive
stoffer i køleskabet.
* Anbring ikke tunge genstande på køleskabet, og undgå, at der kommer vand på det.
* Tilslut køleskabet til sin egen stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Tilslutningsspændingen skal ligge mellem 187 og 242 V, da kompressormotoren ellers vil
tage skade.
* Tænd tidligst for køleskabet 5 minutter efter, at strømmen har været afbrudt, da
kompressoren ellers kan tage skade.
* For at nedsætte elforbruget bør der være god luftcirkulation omkring køleskabet, og
emballagens underste del bør fjernes fra køleskabets bund.
* Hold ledningen væk fra kompressor og kondensator, så den ikke beskadiges af de høje
temperaturer.
* For at spare strøm bør køleskabets dør hverken åbnes for ofte eller for længe ad gangen.
* Brug af forlængerledning frarådes.
* Hvis køleskabet er forsynet med lås, må nøglen ikke opbevares i nærheden af køleskabet
eller andre steder, hvor børn har let adgang til den, så det undgås, at børn bliver låst inde i
køleskabet.
* Advarsel - Sørg for at holde køleskabets ventilationsåbninger samt eventuelle
ventilationsåbninger i forbindelse med indbygning af køleskabet åbne.
* Advarsel - Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.
* Advarsel - Brug ikke elapparater i køleskabet, medmindre fabrikanten anbefaler det.
* Før køleskabet bortskaffes, skal kølemidlet opsamles korrekt. Det bør ske i fri luft og
fjernt fra åben ild.
Vedligeholdelse
Køleskabet bør gøres rent hver anden måned. Inden rengøring trækkes stikket ud af
stikkontakten.
Aftør køleskabet indvendigt og udvendigt med en fugtig, blød klud.
Hvis køleskabet er meget snavset, kan det gøres rent med en blød klud med et neutralt
rengøringsmiddel og rent vand, hvorefter det tørres af med en tør klud.
Følg anvisningerne herunder, hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid (f.eks. på

grund af ferie):
* Afbryd strømmen til køleskabet ved at trække stikket ud af stikkontakten.
* Fjern alle fødevarer.
* Gør køleskabet rent indvendigt, og tør det af som beskrevet under rengøring.
* Lad døren stå åben, mens køleskabet er slukket, for at undgå lugtgener.
Rengøring:
* Inden rengøring afbrydes strømmen til køleskabet ved at trække stikket ud af
stikkontakten.
* Brug vand og ikke-slibende rengøringsmidler.
* Gør køleskabet rent med en blød klud med denne rengøringsopløsning, og tør det af med
en tør klud.
* Husk at rense afløbet til afrimning, som er placeret bagest, lige over glaspladen.
Udskiftning af pære
Hvis lyset ikke virker, afbrydes strømmen ved stikkontakten, og stikket trækkes ud.
Kontrollér derefter, at pæren er skruet godt fast i fatningen. Sæt stikket i kontakten igen,
og tænd køleskabet. Hvis lyset stadig ikke virker, udskiftes pæren. Køb en ny pære (E14,
maks. 15 watt) hos elektrikeren. Den gamle pære bortskaffes straks på forsvarlig vis.
Driftsforstyrrelser og fejl
Problem:
Køleskabet virker slet ikke.
Årsag:
Stikket er ikke sat i stikkontakten eller sidder løst.
Der er ingen strøm i stikkontakten på grund af en fejl i husets elinstallationer. Dette kan
kontrolleres ved f.eks. at prøve at tilslutte en lampe eller andet elapparat til stikkontakten.
Spændingen er for lav.
Problem:
Køleskabet støjer.
Årsag:
Køleskabet står ikke helt vandret.
Køleskabet er i berøring med væggen.
Køleskabets tilbehørsdele er anbragt forkert.
Problem:
Køleskabet køler ikke tilstrækkeligt.

Årsag:
Døren er blevet åbnet for ofte, eller den har stået åben i et stykke tid.
Køleskabet står for tæt ved væggen.
Der opbevares for mange fødevarer i køleskabet.
Temperaturen er ikke korrekt indstillet.
Problem:
Lugtgener i køleskabet.
Årsag:
Der er fødevarer i køleskabet, som ikke er korrekt pakket ind eller tildækket.
Køleskabet trænger til at blive gjort rent indvendigt.
Kontakt serviceafdelingen, hvis der opstår andre problemer med køleskabet end dem, der
er beskrevet herover, eller hvis anvisningerne herover ikke løser problemet.
Følgende er ikke udtryk for fejl eller driftsforstyrrelser

1. Kølemidlet frembringer en stilfærdig lyd, der minder om rindende vand i rør.
2. I fugtige rum kan der dannes fugt uden på køleskabet. Dette kan blot tørres af.
3. Kompressoren og kondensatoren bag på køleskabet kan om sommeren blive så varme,
at man kan brænde sig på dem.

Eldiagram

På grund af produktændringer og -videreudvikling svarer det enkelte produkt muligvis
ikke i alle detaljer til beskrivelsen i brugsanvisningen. Vi beklager, at det ikke har været
muligt på forhånd at informere om dette.

