FRYSESKAB F86W
HN 8969

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.

ADVARSEL:

ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare
materialer
SIKKERHEDSANVISNINGER

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.

ADVARSEL: Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved
bagsiden af fryseren.
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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.
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Generelt
Fryseren er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

FRYSERENS HOVEDDELE
1

2

1. Termostat
2. Skuffer
3. Justerbart ben
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Udpakning
OBS! Vær 2 eller flere personer til at pakke fryseren ud. Pas på ryggen, når der skal løftes!
 Fjern tape og alle labels før ibrugtagning (dog ikke mærkepladen).
 Fjern rester af lim eller tape ved at gnubbe med din tommelfinger. Tør af med varmt vand og
tør efter.
 Rester af tape eller lim kan også fjernes ved at gnide lidt opvaskemiddel hen over områderne
med en finger. Tør af med varmt vand og tør efter.
 Brug ikke skarpe redskaber, alkohol, brandfarlige væsker eller slibende rengøringsmidler for
at fjerne lim eller taperester, det kan ødelægge fryserens overflader.
 Vip ikke fryseren mere end 45 grader fra lodret position, hvis den skal flyttes.
Rengøring før brug
Efter at al emballagen er fjernet (specielt skummaterialet mellem kondensatorens yderside og
kabinettet), så rengør fryseren indvendigt, før den tages i brug.
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Pladsbehov
Advarsel! Hold alle brandfarlige materialer og dampe, som f.eks. benzin, væk fra
fryseren. Overholdes dette ikke, kan det resultere i død, eksplosion eller
forbrændinger.
 For at sikre tilstrækkelig ventilation til fryseren, skal der være 200 mm afstand til vægge fra
sider og bagside, og 300 mm til loft.
 Hvis fryseren stilles op ad en fast væg, skal der være tilstrækkelig plads på hængselsiden, til
at døren kan åbne helt.
 Placer ikke fryseren nær en varmekilde eller i direkte sollys.
Elektriske krav
Advarsel!
Fjern ikke jordforbindelsen i stikket.
Brug ikke forlængerledning.
Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i død, elektrisk stød eller brand.
Før fryseren opstilles på sin endelige plads, er det vigtig at have en korrekt installation.
Jordforbindelse
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.
Bemærk
Før udførelse af enhver installation, skal strømmen afbrydes. Tilslut først strømmen igen, når
installationen er afsluttet.
Opstilling i vater
Hvis fryseren ikke er stillet i vater ved installationen, skal den stilles i vater. Dørens pakning
kan risikere ikke at lukke korrekt, hvilket kan skabe rim- eller fugtproblemer. Derfor er det
vigtigt, at fryseren er i vater for at fungere korrekt.
Fryseren hæves ved at dreje det justerbare ben med uret, eller sænkes ved at dreje benet mod
uret.
Hav nogen til at trykke på toppen af fryseren for at tage vægten af det justerbare ben. Det gør
det lettere at justere benet.

BRUG AF FRYSEREN
For at få den bedste nytte af fryseren, er det vigtigt, at den bruges rigtigt.
Temperaturkontrol
Temperaturen i fryseren styres af termostaten, der er anbragt øverst foran på fryseren.
Termostatknappen drejes op og ned for at regulere temperaturen indvendigt i fryseren.
Markeringerne på knappen er ”1~4” for de forskellige temperaturtrin. Temperaturen er højest i
pos. 1 og lavest i pos. 4. Stil temperaturknappen mellem 1 og 4 for normal brug, start med at
vælge pos. 2.
Opbevaring af frosne madvarer
Når fryseren bruges første gang eller efter afrimning, sættes termostaten på ”4” i mindst 2
timer, før der lægges madvarer i fryseren.
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Når der indkøbes frosne madvarer, skal de lægges i fryseren snarest muligt for ikke at tø op.
Følg altid opbevaringsforskrifterne på emballagen. Pas på at skufferne ikke rammer kølerørene.
Indfrysning af ferske madvarer
Sørg for, at behandlingen før frysning foregår på en hygiejnisk måde, da frysning alene ikke
steriliserer madvarerne. Det anbefales at pakke madvarerne i separate pakker, der svarer til
måltiderne og ikke i store pakker. Læg aldrig varme madvarer i fryseren. Forud for indfrysning
bør madvarerne pakkes i plastposer, alufolie eller frysebeholdere, og derefter sættes i fryseren.
Note: Læg aldrig mad- eller drikkevarer på flasker i fryseren. Lad der være plads mellem de
frosne madvarer, så der kan cirkulere luft omkring madvarerne.
Afrimning
Afbryd strømmen, åbn døren og tag alle madvarerne ud og placer dem et koldt sted. Afrim med
en plastskraber, eller lad temperaturen stige naturligt til rimen smelter. Tør resterende rim og
vand af og tilslut strømmen til fryseren igen.
Note: Undgå at beskadige fryserens vægge, brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim eller
adskille de frosne pakker.
Rengøring af fryseren
Brug en ren svamp eller klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende
eller skrappe rengøringsmidler.
Afvask med hånden, skyl og tør alle overflader omhyggeligt.
Brug ikke rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller midler der
indeholder råolie (benzin, petroleum) på plast- eller gummidelene.
Brug aldrig papirservietter, vinduesspray, skuremidler eller brandfarlige produkter på
plastdelene, de kan ridse eller ødelægge materialerne. Brug en klud i mildt rengøringsmiddel og
tør efter med en blød klud.
Hvis fryseren ikke skal bruges i længere perioder
Afbryd strømmen til fryseren, tag stikproppen ud af stikkontakten. Rengør og aftør indvendigt
som anbefalet under rengøring. Lad døren stå åben for at undgå udvikling af ubehagelig lugt.

PROBLEMLØSNING
I tilfælde af fejlfunktioner kan du løse mange af problemerne selv.
Fryseren starter ikke
- Der er ikke strøm til fryseren.
Døren lukker ikke helt
- Skufferne er ude af position.
- Pakningen er snavset.
- Fryseren er ikke i vater.
Fryseren støjer, når den kører
- Fryseren er ikke i vater eller berører omgivende vægge.
Fryseren køler ikke tilstrækkeligt
- Døren har været åbnet for mange gange eller været åben i et stykke tid. Det vil tage fryseren
et stykke tid at nå ned på den indstillede temperatur.
- Der er for lidt plads bag fryseren, så luftcirkulationen er reduceret.
Det følgende er ikke en fejl
- En svag tikkende lyd er kølemidlet der cirkulerer i kølekredsløbet.
- Kompressoren kører ved høj temperatur.
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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.

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.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE
Vær sikker på, at fryseren er tom og strømmen afbrudt.
Det anbefales at være to personer til udførelsen.
Bemærk:
For at tage døren af, skal fryseren vippes bagover. Hvil fryseren på noget solidt, en stol eller
tilsvarende, lige under toppladen.
Læg ikke fryseren fladt ned. Det kan ødelægge kølekredsløbet.
1. Demonter skruerne bag toppladen med en stjerneskruetrækker og tag toppladen af.
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2. Fjern skruerne, der fastholder øverste hængsel, med en stjerneskruetrækker.

Skruerne, der
holder øverste
hængsel

3. Flyt øverste hængsel, dørbegrænseren og dørlejet til den anden side.
A. Skru øverste hængsel på.
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B. Fastgør dørbegrænseren og dørlejet.

4. Demonter skruerne ved nederste hængsel og flyt det til modsatte side og skru det på igen.
Bemærk: Fryserens hældning skal være mindre end 45°.

Skruerne der
holder
nederste
hængsel

8

5. Flyt det justerbare ben til den anden side og juster, så fryseren står i vater.

6. Sæt døren i korrekt position, monter det øverste hængsel og toppladen.

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 8969 – F86W

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Skabsfrysere

Energieffektivitetsklasse
Årligt elforbrug i kWh





A++
138 kWh

Nettorumfang køl

-L

Nettorumfang frys og stjernemærkning

86 L ****

Optøningstid ved strømafbrydelse

15 timer

Indfrysningskapacitet

6 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

55,3 cm

Dybde

57,4 cm

Mærkespænding og frekvens

220-240V 50 Hz

Note:

 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
 Elforbrug 138 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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