FRYSESKAB F68W
HN 8269

Brugervejledning

For at sikre de bedste resultater ved brug af fryseren, så tag dig tid til at læse
brugervejledningen omhyggeligt.
Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet på miljørigtig måde.
Ved bortskaffelse af fryseren, skal den afleveres på en genbrugsstation.
Fryseren må kun bruges til det, den er beregnet til.

SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL:

ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer

Denne fryser er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med fryseren.
Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den erstattes af en ny. For at undgå fare må

dette kun udføres af en fagmand.

Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosolbeholdere med brændbart
drivmiddel i denne fryser.

Stikket skal tages ud af stikkontakten efter brug og før vedligeholdelse af

fryseren.

ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer.
ADVARSEL: Hold ventilationsåbninger i kabinettet eller indvendigt fri for
hindringer eller blokeringer.

ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre metoder til at
fremskynde afrimning. Brug kun de metoder, der er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater indvendigt i fryseren, med
mindre de er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Bortskaf fryseren i henhold til gældende lovgivning og regler, da
den indeholder brændbar gas og kølemiddel.

ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når
fryseren placeres.
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ADVARSEL: Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare
strømforsyninger ved bagsiden af fryseren.

Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse.
FARE: Risiko for at børn bliver spærret inde. Før fryseren bortskaffes:
- Tag døren af.
- Lad hylderne blive i, så børn ikke let kan kravle ind i fryseren.

Strømmen til fryseren skal være afbrudt, før der installeres eventuelt
tilbehør.

Fryseren indeholder kølemiddel og cyklopentan isoleringsmateriale. Disse er

brændbare. Derfor skal fryseren holdes væk fra enhver varmekilde, når den
bortskaffes, og den skal bortskaffes på en miljørigtig måde på en genbrugsstation.

For EN standard:

Denne fryser kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af
personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på
erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktion om at bruge fryseren
på sikker måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med fryseren.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

For IEC standard:

Denne fryser er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på
erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion om brugen af
fryseren af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Betydningen af advarselssymbolerne

Forbudssymbolerne indikerer, at advarslen skal følges.
Ignoreres den, kan det medføre skade på produktet og alvorlig
personskade.
Forbudssymbol
Denne type advarsler kræver særlig opmærksomhed og skal
følges for at undgå alvorlige ting- eller personskader.
Advarselssymbol
Denne type advarsler bør følges for at tilsikre optimal funktion af
fryseren samt for at undgå skader af mindre omfang.
Bemærk

Denne manual indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal følges af brugeren.
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Advarsler om elektricitet

•
•

•

•

Hiv ikke i ledningen, når stikket skal tages
ud af kontakten. Tag fat i stikproppen og
træk den ud.
For at sikre sikker brug, må ledningen
ikke beskadiges, og fryseren må ikke
bruges, hvis ledningen er beskadiget eller
slidt.

Stikkontakten, som fryseren er tilsluttet,
må ikke deles med andre elektriske
apparater. Stikket skal være sat ordentligt
i kontakten, da der ellers er fare for
brand.
Sørg for, at fryseren er tilsluttet en
godkendt jordforbindelse.

•

Efter brug af gasapparater, sluk for
gasventilen, og åbn døre og vinduer i
tilfælde af, at der er lækage af gas eller
andre brændbare gasarter. Tag ikke
fryserens eller andre elektriske apparaters
stik ud af kontakten under og lige efter
brug af gasapparater, da der kan dannes
en gnist som forårsager brand.

•

Brug ikke elektriske apparater på
fryserens top, medmindre de er anbefalet
af producenten.
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Advarsler for brug

•

•

•

•

Adskil aldrig fryseren, og lav aldrig
ændringer på den. Sørg for, at
kølekredsløbet ikke bliver beskadiget.
Reparationer på fryseren må kun udføres
af en fagmand.
Hvis ledningen bliver beskadiget, må den
kun udskiftes af en fagmand, da der ellers
er fare for alvorlig personskade.

Mellemrummet mellem fryserens dør og
kabinettet er lille. Sørg for ikke at placere
hænderne i dette område, da fingrene
risikerer at blive klemt. Luk fryserens dør
forsigtigt, så der ikke falder ting ned.
Rør ikke madvarer og beholdere i fryseren
med våde hænder, da der er risiko for
forfrysninger. Undgå særligt at røre ved
metalbeholdere.

•

Tillad ikke børn at gå ind i eller kravle på
fryseren, da der er fare for kvælning eller
faldskader.

•

Placer ikke tunge ting på fryserens top, da
tingene kan falde ned, når fryserens dør
åbnes og lukkes og forårsage skader.
Tag altid stikket ud af kontakten i tilfælde
af strømafbrydelse eller før rengøring af
fryseren. Vent mindst 5 min., før stikket
sættes i kontakten igen for at undgå
skader på kompressoren på grund af for
hurtig opstart.

•

4

Advarsler om opbevaring

•

•

Opbevar ikke brændbare, eksplosive,
ustabile eller stærkt ætsende ting i
fryseren for at undgå skade på fryseren
og risiko for brand.
Placer ikke brændbare ting i nærheden af
fryseren, da der er risiko for brand.

•

Fryseren er kun beregnet til brug i private
husholdninger og til opbevaring af
madvarer. Fryseren må ikke bruges til
andre formål som opbevaring af blod,
medicin, biologiske produkter mv.

•

Opbevar ikke øl, drikkevarer eller andre
væsker på flaske eller i lukkede beholdere
i fryseren. Flaskerne og de lukkede
beholdere kan springe, når de fryser, og
forårsage skader.

Generelle advarsler
 Der er risiko for, at fryseren ikke fungerer korrekt, hvis den i længere tid befinder sig i et
område med temperatur under den koldeste temperatur, som den er designet til. F.eks. kan
temperaturen i fryseren blive for varm, så madvarerne begynder at tø.
 Drikkevarer med brus må ikke opbevares i fryseren, og nogle produkter bør ikke indtages,
når de er for kolde.
 Opbevar ikke madvarer længere end den af producenten angivne udløbsdato eller anbefaling.
 Sørg for, at de frosne madvarer ikke begynder at tø, mens fryseren afrimes. F.eks. kan
maden pakkes ind i flere lag avispapir og placeres et koldt sted.
 Vær opmærksom på, at madvarer, der er begyndt at tø under afrimning, vedligeholdelse
eller rengøring af fryseren, kan have forkortet opbevaringstid.
 Sørg for, at børn ikke kan blive spærret inde i fryseren.
Fryseren indeholder kølemiddel og cyklopentan isoleringsmateriale, som er brændbare. Derfor
skal fryseren holdes væk fra enhver varmekilde, når den bortskaffes, og den skal afleveres på
en genbrugsstation, så den kan blive håndteret korrekt. Dermed beskyttes miljøet.

Tag døren af fryseren, når den bortskaffes, så børn ikke kan blive spærret inde i den.
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Dette symbol betyder, at fryseren ikke må bortskaffes med
husholdningsaffaldet. Fryseren skal afleveres på en genbrugsstation, således
at kølemidlet kan bortskaffes på miljørigtig måde. Ligeledes skal de
genbrugelige dele oparbejdes til genbrug og de ikke-genbrugelige dele
bortskaffes på miljørigtig måde.

BRUG AF FRYSEREN
Placering

•

Fjern alle pakkematerialer, herunder
bundpuder, skumlapper og tape, fra
fryseren. Riv det beskyttende film af
døren og fryserens sider.

•

Hold fryseren væk fra varmekilder og
direkte sollys. Placer ikke fryseren i
fugtige omgivelser for at undgå rust og
reduktion i den isolerende effekt.
Sprøjt ikke vand på fryseren. Placer ikke
fryseren på steder, hvor den nemt kan
blive ramt af vandsprøjt.

•

•

Fryseren skal placeres indendørs på et
velventileret sted. Gulvet skal være plant
og fast (roter fryserens justerbare ben til
venstre eller højre for at få fryseren stabil
og i vater).

•

Fryseren skal have mere end 30 cm
friplads mellem dens top og loftet.
Fryseren skal placeres mod en væg med
en friplads på mere end 10 cm på grund
af fryserens varmeafledning.
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Forholdsregler inden installation:
Informationerne i manualen er kun til reference. Det fysiske produkt kan se anderledes
ud.
Før installation og tilpasning af tilbehør skal strømmen til fryseren være afbrudt.
Vær forsigtig, når fryseren flyttes, så der ikke sker personskader.
Justerbar fod
Sådan bruges den justerbare fod.

Sænke
Hæve

(Billedet er kun til reference. Den faktiske udformning afhænger af det fysiske produkt.)
Metode til justering:
• Drej den justerbare fod med uret for at hæve fryseren.
• Drej den justerbare fod mod uret for at sænke fryseren.
• Justér indtil fryseren er i vater.
Ændring af dørens åbningsside
Oversigt over værktøj
Tyndbladet, lige
skruetrækker og spartel

Skruetrækker med
krydskærv

Malertape

5/16” skraldenøgle

7

1. Afbryd strømmen til fryseren og sørg for, at den er tømt.
2. Fastgør døren med tape.

3. Fjern skruerne i toppladen. Tag toppladen af.

4. Fjern skruerne i det øverste hængsel. Tag det øverste hængsel af.
5. Tag døren af. Fjern skruerne i det nederste hængsel. Tag det nederste hængsel og fødderne
af.

6. Sæt fødderne på i modsat side end før. Flyt det nederste hængsel til den modsatte side.
7. Saml dørstopperen og aksellejet i den modsatte side.
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8. Sæt døren vertikalt på det nederste hængsel. Sæt det øverste hængsel på, og fastgør
derefter toppladen.

Brug

•
•

•

•

Før første brug skal fryseren stå uden
strøm i en halv time. Herefter kan
strømmen tilsluttes.

Fryseren er forsynet med en jordledning og
stikprop med jord. Stikkontakten skal være på
230V og med 10 A sikring. Er
tilslutningsstedet udført med
ekstrabeskyttelse i form af stikkontakt for
trebenet stikprop, så skal den tobenede
stikprop udskiftes med trebenet stikprop.
Lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen.

Fryseren skal være tændt 2-3 timer, før
der kommes madvarer i den. Om
sommeren, når omgivelsestemperaturen
er høj, er det ca. 4 timer.

Sørg for, at fryseren placeres, hvor der er
nok plads til at åbne døren helt, og hvor
skufferne kan trækkes ud.
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Tips til at spare energi
•
•
•
•
•

Fryseren skal stå i den koldeste del af rummet, væk fra varmeproducerende udstyr og uden
for direkte sollys.
Lad varme madvarer køle ned til rumtemperatur, før de sættes i fryseren. Overbelastning
tvinger kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer, der fryses langsomt, mister
kvalitet eller ødelægges.
Indpak madvarerne godt og tør beholdere tørre, før de sættes i fryseren. Det begrænser
dannelsen af rim indvendigt i fryseren.
Beholderne må ikke pakkes i alufolie, plast eller papir. Indpakningen hindrer
luftcirkulationen, og gør fryseren mindre effektiv.
Organiser og mærk madvarerne for at reducere dørens åbningstid, eller at man skal lede
længe. Tag så meget som muligt ud på én gang og luk døren hurtigst muligt.

INDRETNING OG FUNKTIONER
Fryserens hoveddele
Termostat

Dør
Skuffe

(Billedet er kun til reference. Den faktiske udformning afhænger af det fysiske
produkt.)
Fryseren
• Fryseren kan holde madvarer friske i lang tid, og den bruges primært til at opbevare frosne
madvarer og til at lave is.
• Fryseren er egnet til opbevaring af kød, fisk, riskugler og andre madvarer, der ikke skal
indtages inden for kort tid.
• Det anbefales at dele store stykker kød i mindre dele for lettere tilgang.
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Note: Opbevaring af for mange madvarer, mens fryseren kører, efter at den er tilsluttet strøm
første gang, kan give en reduceret fryseeffekt. Den opbevarede mad må ikke blokere
ventilationsåbningerne. Dette kan også reducere fryseeffekten.
Temperaturkontrol
Temperaturen i fryseren styres af termostaten, der er anbragt
øverst foran på fryseren. Temperaturen er højest i pos. 1 og
lavest i pos. 4. Start med pos. 2.
•
•

Hvis den omgivende temperatur er høj, eller det er sommer,
kan termostaten efter behov indstilles på 4.
Hvis den omgivende temperatur er lav, eller det er vinter,
kan termostaten efter behov indstilles på 1.

VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af fryseren
• Tør jævnligt støv af bag ved fryseren og på gulvet for at forbedre
køleeffekten og spare energi. Fryseren bør jævnligt rengøres
indvendigt for at undgå lugt. Det anbefales at rengøre fryseren
med en blød klud eller svamp dyppet i vand med et ikke-ætsende,
neutralt rengøringsmiddel. Rens efter med rent vand, og tør
fryseren helt tør bagefter. Åbn døren for naturlig tørring, før
strømmen tilsluttes.
• Brug ikke hårde børster, ståluld, trådbørster, rengøringsmidler
med slibende effekt som tandpasta, organiske opløsningsmidler
som alkohol, acetone, bananolie osv., kogende vand, syre eller
alkaliske rengøringsmidler til at rengøre fryseren med. Disse kan
beskadige fryserens overflader og indre.
• Sprøjt ikke med vand på fryseren, da det kan beskadige dens elektriske dele.
Afbryd strømmen til fryseren før rengøring og afrimning.
Afrimning
• Afbryd strømmen.
• Tag alle madvarerne ud og placer dem et koldt sted, så de ikke begynder at tø.
• Rengør afløbsrøret (brug bløde materialer, så det ikke beskadiges), og klargør en
vandbeholder til afrimningen.
(Hold øje med, om vandafløbsbakken ved kompressoren skal tømmes, så vandet ikke flyder
over)
• Lad temperaturen stige naturligt til rimen smelter, eller afrim med en skraber af plast eller
træ for at undgå at beskadige fryseren.
• Der kan også bruges varmt vand til at fremskynde afrimningen. Tør vandet af med en tør
klud.
• Efter afrimning tilsluttes strømmen til fryseren igen.
Ude af drift
• Strømafbrydelse: I tilfælde af strømafbrydelse, også selvom det er sommer, kan
madvarerne opbevares i fryseren i flere timer. Under strømafbrydelsen skal åbning af
fryserens dør begrænses mest muligt, og der må ikke lægges nye madvarer i fryseren.
• Ikke i brug i længere tid: Strømmen til fryseren skal afbrydes, og derefter skal fryseren
rengøres. Herefter skal døren stå åben for at undgå lugt.
• Flytning af fryseren: Før fryseren flyttes, skal alle madvarer tages ud. Fastgør skufferne med
tape, og stram den justerbare fod. Luk døren og fastgør den med tape. Under flytningen må
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fryseren ikke vendes på hovedet eller horisontalt, eller blive udsat for vibrationer. Fryseren
må ikke have en hældning på mere end 45°. Hold ikke i døren og hængslet, mens fryseren
flyttes.
Fryseren skal køre kontinuerligt, når den er startet. Generelt skal fryseren køre uden at blive forstyrret, da
det ellers kan reducere dens levetid.

PROBLEMLØSNING
I tilfælde af fejlfunktioner kan du løse mange af problemerne selv.

Fryseren tænder ikke

Lugt

Kompressoren kører i
lang tid
Døren kan ikke
lukkes ordentligt
Høj lyd
Dørpakningen lukker
ikke tæt nok
Vandbakken flyder
over
Fryseren mærkes
varm på ydersiden

Kondens på
ydersiden
Unormal lyd

Er der strøm til fryseren?
Er stikket sat ordentligt i kontakten?
Er fryseren tilsluttet den rigtige spænding?
Er der strømafbrydelse eller sprunget en sikring?
Er stærkt lugtende madvarer pakket godt ind?
Er der rådden mad i fryseren?
Rengør indvendigt i fryseren.
Det er normalt, at kompressoren kører i længere tid om
sommeren, når den omgivende temperatur er høj.
Er der for meget mad i fryseren?
Er der mad, som ikke er kølet af, i fryseren?
Er døren åbnet for ofte?
Er der madvarer eller en skuffe, der blokerer døren?
Er fryseren i vater?
Er gulvet plant, og står fryseren stabilt?
Er evt. tilbehør placeret korrekt?
Er der snavs på dørpakningen?
Opvarm dørpakningen og lad den derefter køle af igen for
genplacering (brug evt. en hårtørrer eller en varm klud til
opvarmningen).
Er der for meget mad i fryseren?
Er døren ikke lukket ordentligt? Dette kan resultere i afrimning.
Den indbyggede kondensator afleder varme via fryserens
yderside. Dette er normalt.
Hvis fryserens yderside bliver varm på grund af høj omgivende
temperatur, for meget mad opbevaret i fryseren, eller
driftsafbrydelse i kompressoren, så sørg for god ventilation til at
lette varmeafledningen.
Kondens på ydersiden af fryseren og dørpakningen er normalt,
når den omgivende temperatur er for høj. Tør kondensen af med
en tør, blød klud.
Summen: Kompressoren kan summe, mens den kører, og det
kan især høres, når den starter og stopper. Dette er normalt.
Knirken: Der kan lyde en knirken, når kølemidlet flyder inde i
kølekredsløbet. Dette er normalt.

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 8269 – F68W

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Skabsfrysere

Energieffektivitetsklasse
Årligt elforbrug i kWh





A++
131 kWh

Nettorumfang køl

-L

Nettorumfang frys og stjernemærkning

68 L ****

Optøningstid ved strømafbrydelse

25 timer

Indfrysningskapacitet

4 kg/24 t

Klimaklasse



SN/N/ST

Emission af luftbåren støj

42 dB(A) re 1 pW

Kan indbygges

Nej

Højde

84,5 cm

Bredde

50,1 cm

Dybde

54 cm

Mærkespænding og frekvens

220-240V 50 Hz

Note:

 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
 Elforbrug 131 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer.
Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
 Klimaklasse SN/N/ST. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og
38 °C.
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