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Læs brugervejledningen omhyggeligt før kummefryseren 

tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 
 

SIKKERHEDSANVISNINGER 
1. ADVARSEL - Hold alle ventilationers åbninger fri for blokeringer. 

2. ADVARSEL - Brug ikke mekaniske redskaber for at få en hurtigere afrimning, men kun de 

redskaber der er anbefalet af producenten. 

3. ADVARSEL - Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet. 

4. ADVARSEL - Brug ikke elektriske redskaber indvendigt i fryseren med mindre de er 

anbefalede af producenten. 

5. ADVARSEL - Strømmen til fryseren skal afbrydes før brugeren udfører vedligeholdelse. 

6. ADVARSEL - Fryseren er ikke beregnet til brug af personer (også børn), med begrænsede 

fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, 

med mindre de har fået instruktion af en voksen person, der er ansvarlig for deres 

sikkerhed. 

7. ADVARSEL - Hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges, skal det udskiftes af en 

fagperson. 

8. ADVARSEL – Venligst bortafskaf kummefryseren i henhold til de lokale aftaler i 

kommunen. 

9. ADVARSEL – Opbevar ikke brandfarlige eller eksplosive masser som f.eks. aerosoldåser 

med brandfarlig drivgas i fryseren. 

10. ADVARSEL – Denne kummefryser er udelukkende beregnet til brug i private 

husholdninger. 

11. ADVARSEL - Sluk for strømmen til fryseren før udskiftning af pære.  

12. ADVARSEL - Fryseren må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres 

på en genbrugsplads. Hvis du opbevarer fryseren efter at den er taget ud af brug, så fjern 

døren, så børn ikke kan fanges i fryseren.   

 

INSTALLATIONSVEJLEDNING 

Før fryseren tages i brug 
 Fjern den indvendige og udvendige emballage. 

 Kontroller at følgende dele er til stede: 

 - Frysekurv 

 - Brugervejledning 

 Før der sluttes strøm til fryseren, skal den stå oprejst i ca. 2 timer. Dette vil reducere 

risikoen for fejlfunktioner i kølesystemet efter håndtering under transporten. 

 Rengør fryseren indvendigt med lunkent vand og en blød klud. 

 

Installation  
 Denne fryser er udelukkende beregnet til fritstående opstilling, og må ikke overdækkes eller 

indbygges. 

 Placer fryseren på et gulv der er stærkt nok til at bære fryseren når den er fyldt. 

 Der skal være 15 cm frit bag ved fryseren for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation. 

 Placer ikke fryseren i direkte sollys eller nær varmekilder som komfurer, radiatorer o.l. 

Direkte sollys har indflydelse på overfladen og varmekilder øger energiforbruget. Ekstremt 

kolde temperaturer kan også bevirke, at fryseren ikke fungerer ordentligt. 

 Placer ikke fryseren i fugtige omgivelser. 

 Fryseren skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Jordbenet må under ingen 

omstændigheder fjernes fra stikproppen. Venligst kontakt en autoriseret Service Center eller 

elektriker, vedr. spørgsmål omkring strøm. 

 Når fryseren er tilsluttet, lad den da køle ned i 2-3 timer før der lægges madvarer i fryseren.   
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BRUG AF FRYSEREN 

Kontrol af temperaturen 
 Fryseren har en drejeknap for indstilling af temperaturen. Den er placeret i fryserens 

nederste højre hjørne. 

 Indstillingsområdet er fra MIN til MAX og OFF position. Indstil fryseren til den temperatur der 

ønskes. Eller vælg OFF, for slukket. 

Note 
 Ved at vælge OFF, stopper kølefunktionen, men strømmen stoppes ikke. 

 Hvis strømmen har været afbrudt eller slukket, så vent 3-5 minutter før strømmen tilsluttes 

igen. Fryseren starter ikke hvis man tilslutter strømmen igen før denne periode er udløbet. 

 Store mængder madvarer vil sænke fryserens frysekapacitet. 

 Hvis du ønsker at ændre termostatens indstilling, så indstil termostaten med et numerisk trin 

ad gangen, og lad fryseren stabilisere sig i adskillige timer mellem hver ændring. 

 

Afrimning af fryseren 
 Den mest effektive brug og det laveste energiforbrug opnås ved at afrime fryseren når 

islaget på væggene er 3-5 mm tykt. 

 Vælg et tidspunkt hvor der er mindst muligt lager af frosne madvarer. 

 

Advarsler 
Brug ikke kogende vand, det kan ødelægge plastdelene. Brug heller aldrig skarpe eller 

metal genstande til at skrabe is af, da reklamationsretten vil bortfalde. Brug en 

plastskraber. 

 Tag de frosne madvarer ud af fryseren og placer dem i et køleskab. 

 Drej termostaten til: OFF. 

 Tag stikproppen ud af stikkontakten. Den grønne lampe slukker. 

 Under afrimningen smelter isen inde i fryseren. 

 Fjern drænproppen i bunden af fryseren, ved at trække proppen lige op. 

 Placer en lav opsamlingsbeholder under drænåbningen. Det afrimede vand vil løbe ud. 

 Kontroller beholderen jævnligt, så det ikke løber over. 

 Rengør fryseren indvendigt. 

 Sæt drænproppen i igen. 

 Sæt termostaten til den ønskede indstilling. 

 Lad fryseren køle i 1 time. 

 Læg madvarerne i fryseren igen. 

 

Gode råd, afrimning 
Afrimning tager som regel nogle timer. Hvis døren er åben vil det afkorte afrimningstiden. Man 

kan også hælde varmt vand (ikke kogende) på isbelægningen. Pas på hvis du bruger en 

skraber, den kan meget let beskadige fryserrummet og reklamationsretten vil da bortfalde. 

 

Fryserrummet 
 Fryserrummet er konstrueret til langtidsopbevaring af madvarer. Opbevaringstid op til 3 

måneder. 

 Opbevaring af frosne madvarer varierer og den anbefalede opbevaringstid bør ikke 

overskrides. Anvisningerne for behandling af frosne madvarer skal følges ved afrimning. 

 Frosne madvarer skal opbevares som anført af producenten på pakningen. 

 Læg madvarer i fryseren hurtigst muligt efter indkøb. Følg anvisningerne på pakken om 

opbevaringstid. 

 Fryserens dør kan blive beskadiget ved ekstremt store isdannelser. Foretag afrimning når 

isen er 3-5 mm tyk. 

 Fryseren er forsynet med en kurv til uregelmæssigt formede pakker. For at nå andre 

områder af fryseren, kan kurven skydes fra side til side eller tages op. 
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VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE 

Rengøring af fryseren 
 Efter at fryseren er blevet installeret, anbefales det at rengøre den med jævne mellemrum. 

 Drej termostaten til OFF, afbryd strømmen og tag kurven og madvarerne ud. 

 Afvask indersiderne med en fugtig klud med en opløsning af vand og bagepulver. 

Opløsningsforholdet er 2 spiseskefulde bagepulver til 2,5 dl vand. 

 Afvask kurven med vand med et mildt rengøringsmiddel. 

 Hold tætningslisten i døre ren, det betyder meget for fryserens effektivitet. 

 Ydersiderne af fryseren kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand.  

 Tør indvendigt og udvendigt med en blød klud. 

 Kondensatorrørene skal støvsuges hvis der ligger støv og snavs på dem. 

 Det anbefales at rengøre fryseren hver gang den afrimes. Dette hjælper til, at bibeholde 

fryserens effektivitet. 

 

Hvis du skal på ferie 
 Korte ferier: Lad fryseren køre hvis du er væk i mindre end 3 uger 

 Lange ferier: Hvis fryseren ikke skal bruges i adskillige måneder, så tag alle madvarer ud 

og afbryd strømmen. Rengør og tør fryseren indvendigt. Lad døren stå lidt åben for at undgå 

lugt og mugdannelse. Sæt noget i klemme så døren ikke kan lukke helt. 

 

Flytning af fryseren 
 Tag alle madvarer ud. 

 Tape alle løse indvendige dele fast. 

 Tag hjulene af for at undgå skader. 

 Luk døren og tape den fast. 

 Sørg for at fryseren står oprejst under transporten. 

 

Råd til at spare energi 
 Fryseren bør opstilles det koldeste sted i rummet, væk fra varmekilder som direkte sollys og 

varmekanaler. 

 Lad varm mad køle af til rumtemperatur før den lægges i fryseren. Hvis der lægges for 

meget mad i fryseren, tvinges kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer der indfryses 

for langsomt mister kvalitet eller bliver ødelagt. 

 Husk at indpakke madvarer korrekt, og tør indpakningen af, før det kommer i fryseren. Dette 

reducerer isdannelsen i fryseren. 

 Frysebeholdere bør ikke fores med alufolie eller papirservietter. Omslag hindrer cirkulationen 

af kold luft og gør fryseren mindre effektiv. 

 Organiser og mærk madvarerne så det reducerer den tid som døren skal være åben. Tag så 

meget som muligt ud samtidigt og luk døren snarest muligt efterfølgende. 
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PROBLEMLØSNING 
Problem Mulig årsag/Mulig afhjælpning 

Fryseren kører ikke 

 

-Der er ikke tilsluttet strøm. 
-Der er gået en sikring. 
-Termostaten står på OFF 
 

Kompressoren starter og stopper hele tiden 

 

-Rumtemperaturen er højere end normalt. 
-Der er lagt en stor portion madvarer i fryseren. 
-Døren åbnes for tit. 
-Døren er ikke rigtigt lukket. 
-Dørpakningen lukker ikke rigtigt. 
-Termostaten er ikke indstillet korrekt. 
-Fryseren har ikke nok afstand til væg. 
-Fryseren har nyligt været afbrudt i et stykke tid. Der går 
4 timer før fryseren er kølet helt ned igen. 
 

Temperaturen indvendig er for høj  

 

-Termostaten er indstillet for varmt. Sæt termostaten til 
en koldere indstilling og afvent i nogle timer at 
temperaturen stabiliserer sig. 
-Døren er holdt åben for længe eller åbnet for ofte. Varm 
luft der kommer ind i fryseren hver gang døren åbnes. 
-Døren er ikke rigtigt lukket eller dørpakningen slutter 
ikke tæt. 
-Der er for nyligt sat en større mængde varm mad i 
fryseren. Vent til fryseren har fået en chance til at nå den 
valgte temperatur. 
-Fryseren har nyligt været afbrudt i et stykke tid. Der går 
4 timer før fryseren er kølet helt ned. 
 

Fryseren indvendig er for lav 

 

Termostaten er indstillet for koldt. Sæt termostaten til en 
varmere indstilling. Der kan gå adskillige timer før 
temperaturen har stabiliseret sig. 
 

Poppende eller knasende lyd når kompressoren starter 

 

Metaldele udvider sig og trækker sig sammen i rør med 
varm væske. Dette er normalt. Lyden vil minimeres eller 
helt forsvinde, når fryseren har kørt lidt længere. 
 

Boblende eller gurglende lyd som når vand koger 
 

Kølemidlet cirkulerer i systemet, dette er normalt. 
 

Vibrationer 

 

Kontroller at fryseren står i vater. Gulvet er uens eller 
svagt. Fryseren vipper på gulvet. Sæt fryseren i vater ved 
at lægge tynde træ- eller metalplader under dele af 
fryseren. 
Fryseren er for nær væggen bagved. Flyt den ud fra 
væggen, se ”installation”. 
 

Der dannes fugt på indersiden af fryserens vægge 

 

-Vejret er varmt og fugtigt, hvilket forøger rimdannelsen. 
Dette er normalt.  
-Døren er ikke lukket helt.  
-Døren er holdt åben for længe eller for ofte. Åbn ikke 
døren så ofte. 
-Dørens pakning slutter ikke tæt. 
 

Der dannes fugt på ydersiden af fryseren 

 

Døren er ikke lukket helt, kold luft inde fra fryseren, 
danner fugt på ydersiden. 
 

Døren vil ikke lukke helt 

 

-Fryseren er ikke i vater.  
-Pakningen er snavset. 
-Kurven er ikke placeret korrekt. 
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TIPS TIL ENERGIBESPARELSE 
 

 

Prøv at lade være med at åbne døren for ofte, specielt når vejret er varmt og fugtigt. 

Hver gang du åbner døren, så husk at lukke den hurtigt igen. 

 

Kontroller jævnligt, at fryseren har nok plads ved bagsiden til at få tilstrækkelig ventilation. 

 

Til almindeligt brug bør termostaten stå i middel position. 

 

Kontroller at madvarer er kølet ned til stuetemperatur før de lægges i fryseren. 

 

Belægning af rim og is forøger energiforbruget. Afrim fryseren når isen er 3-5 mm tyk. 

 

Den udvendige kondensator på bagsiden skal altid holdes fri for støv og snavs. 

 

Følg instruktionerne i ”opstilling” og i ”tips til energibesparelser”, ellers kan energiforbruget 

stige. 

 

 

 
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 Best.nr. 12408/FB60A 

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug Kummefrysere 

Energieffektivitetsklasse  A+ 

Årligt elforbrug i kWh  150 kWh 

Nettorumfang køl - L 

Nettorumfang frys og stjernemærkning 60 L **** 

Optøningstid ved strømafbrydelse 33 timer 

Indfrysningskapacitet 3 kg/24 t 

Klimaklasse  SN/N/ST/T 

Emission af luftbåren støj 42 dB(A) re 1 pW 

Kan indbygges Nej 

Højde 85,8 cm 

Bredde 49,9 cm 

Dybde 53,7 cm 

Mærkespænding og frekvens 220-240V 50Hz 

 

Note: 

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

 

 Elforbrug 150 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/T. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C 

og 43 °C.  

 
 

 
Dette symbol betyder, at fryseren ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres 
på en genbrugsstation. På denne måde sikres det, at genanvendelige materialer udtages til 
oparbejdning, og at ikke-genbrugelige materialer bortskaffes på miljørigtig måde. På denne måde 

undgås negative virkninger på miljøet. 


