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SIKKERHEDSINFORMATION 
 

Generelt 

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køleskabet tages i brug og følg instruktionerne 
i vejledningen. Gem brugervejledningen til senere brug. 

 

Risiko for børn 

• Dette køleskab 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 skabet på 

sikker måde og forstår farerne ved dette.  

• Børn må ikke lege med skabet.  

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 

• Fjern emballage fra børn, da der er risiko for kvælning. 

• Før køleskabet bortskaffes, skal strømledningen klippes af så tæt på køleskabet 

som muligt og døren skal fjernes. 

 

Advarsler 

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 andre elektroniske redskaber inde i køleskabet medmindre de er anbefalet af 

producenten. 
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ADVARSEL! 

Rør ikke ved lampen, der lyser, hvis den har været tændt længe, kan den være meget 

varm. 

ADVARSEL! 

Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når køleskabet placeres. 

ADVARSEL! 

Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af 

køleskabet. 

• Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosolbeholdere med brændbart 

drivmiddel i dette køleskab. 

• Køleskabet indeholder isobutan (R-600a). Isobutan er en naturlig gas med lav 

indvirkning på miljøet. Imidlertid er isobutan brandfarlig, vær derfor sikker på, 

at ingen rør i kølekredsløbet bliver ødelagt. 

• Vær opmærksom på, at ingen af komponenterne bliver beskadiget under 

transport og installation. 

Undgå åben ild og andre antændelseskilder.  

Sørg for god ventilation i det rum, hvor køleskabet er placeret. 

• Det er farligt at ændre specifikationerne eller ændre på produktet. Enhver 

beskadigelse af ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. 

• Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger til at holde 

madvarer, frugt og drikkevarer nedkølet. 

ADVARSEL! 

Elektriske komponenter skal udskiftes af en autoriseret elinstallatør.  

ADVARSEL! 

Køleskabet er udstyret med en special lampe, denne lampe kan ikke bruges til belysning 

i hjemmet.  

• Strømledningen må ikke forlænges. 

• Sørg for, at stikket ikke er klemt eller beskadiget på bagsiden. Et klemt eller 

beskadiget strømstik kan forårsage brand. 

• Sørg for at der er adgang til hovedstikket. 

• Træk ikke i kablerne. 
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• Hvis strømstikket er løst, skal du ikke sætte strømstikket i. Der er risiko for 

elektrisk stød eller brand. 

• Du skal ikke betjene køleskabet uden lampen. 

• Dette køleskab er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når det flyttes. 

• Køleskabet bør placeres i det køligste område af lokalet og væk fra varmekilder 

og direkte sollys. 

 

Brug 

• Sæt ikke noget varmt på plastdelene i køleskabet. 

• Sæt ikke fødevarer direkte mod bagsiden af køleskabet. 

• Undgå at åbne døren for ofte, specielt hvis omgivelsestemperaturen er høj, eller 

der er høj luftfugtighed. Når døren er åben, sørg for at lukke den igen hurtigst 

muligt.  

• Rengør regelmæssigt de overflader, der kommer i kontakt med mad. 

• Rå kød og fisk skal opbevares i beholdere, så det ikke kommer i kontakt med 

andre fødevarer. 

• Hvis køleskabet er tomt i længere tid, skal det slukkes, rengøres og døren skal 

stå åben. 

 

Rengøring og pleje 

• Inden rengøring skal køleskabet slukkes og stikket skal tages ud af stikkontakten. 

• Rengør ikke med metalgenstande. 

• Brug ikke skarpe genstande. 

• Undersøg regelmæssigt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rengør afløbet, hvis 

det er nødvendigt. Hvis afløbet stopper, samles der vand i bunden. 

 

Installation 

• Pak køleskabet ud og kontroller om der er skader. Tilslut ikke køleskabet, hvis 

der er skader på det. 

• Det anbefales at vente minimum 4 timer med at tilslutte strøm, fra produkter er 

blevet placeret på sin plads. 

• Der bør være tilstrækkelig ventilation i rummet for at undgå overophedning. 

• Hvor det er muligt, skal afstandsstykkerne på produktet, stå op ad en væg. 

• Køleskabet må ikke stå tæt på en radiator eller komfur. 

• Der skal være adgang til hovedstikket efter installation.  

 

Service 

• Alt elektrisk arbejde der kræves, for at udføre service på køleskabet, skal udføres 

af en autoriseret elektriker. 

• Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter og kun originale 

reservedele må bruges. 



6 
 

Energibesparelse  

• Mad skal afkøles til stuetemperatur, før det fyldes i køleskabet. 

• Stil ikke for meget mad i køleskabet, da det forhindrer luftcirkulation. 

• Mad må ikke røre bagsiden af køleskabet. 

• Hvis strømmen går, skal døren ikke åbnes. 

• Undgå at åbne døren for ofte. 

• Undgå at åbne døren i længere tid. 

• Indstil ikke termostaten til at overskride kolde temperaturer. 

• Alt tilbehør i form af skuffer og hylder skal blive i køleskabet, for at sikre et lavere 

energiforbrug. 

 

Beskyttelse af miljøet 

 

Bortskaffelse 

 

Dette symbol betyder, at maskinen ikke må bortskaffes med 

husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en genbrugsstation, så de 

genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og de ikke-genbrugelige dele 

kan bortskaffes på miljørigtig måde.  

 

1. Træk hovedstikket ud af stikkontakten.  

2. Klip hovedkablet af og kassér det. 

ADVARSEL! 

Vær opmærksom på dette symbol under brug, service og ved bortskaffelse. 

Dette symbol viser, hvilke dele der er brændbare. Der er brandfarlige materialer i rør 

og kompressor. Hold ild langt væk under brug, service og ved bortskaffelse. 

 

Emballage 

 Emballage og materialer med dette symbol er genanvendelige. 
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INSTALLATION 
 

Køleskabets dele 

 

 

Strømtilførsel 

Inden strømstikket bliver tilsluttet, skal du sikre, at spændingen og frekvensen i 

hjemmet er den samme, som den der er vist på skiltet bag på køleskabet. Køleskabet 

skal tilsluttes en godkendt jordforbindelse. Den elektriske sikkerhed kan kun 

garanteres, hvis køleskabet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse. 
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Ændring af dørens åbningsside 

Til at ændre dørens åbningsside, skal det rette værktøj findes frem: skruetrækker, 

krydsskruetrækker, skruenøgle og de små dele i posen.   
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9. Afmonter pakninger på køleskabsdøren og fastgør dem efter rotation. 
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Montering af håndtag 

 



13 
 

 

 

Krav til plads 

• Vælg en placering uden direkte sollys. 

• Vælg en placering, hvor der er plads til, at døren kan åbne. 

• Vælg en placering, hvor gulvet er i niveau. 

• Sørg for, at der er luft til højre, venstre, top og bund. Dette vil sikre et lavere 

energiforbrug. 

• Det anbefales at have minimum 50 mm til hver side. 

• Sørg for, at der kan cirkulere luft bag køleskabet. 

• Hvis køleskabet er placeret under et overhængt skab, skal der minimum være 50 

mm fra toppen af køleskabet til det overhængte skab. 

 

NOTE: Køleskabet er ikke egnet til indbygning. 
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Opstilling i vater 

Hvis køleskabet ikke er stillet i vater ved installation, skal det stilles i vater. Ellers kan 

dørens pakning risikere ikke at lukke korrekt, hvilket kan skabe rim- eller 

fugtproblemer. Derfor er det vigtigt, at køleskabet er i vater for at fungere korrekt. 

Der er to justerbare fødder på forsiden af køleskabet.  

 

 

BRUGER INTERFACE 
 

1.0 Bruger interface introduktion 
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1.1 Funktion knapper 

FRIDGE: Temperatur kontrol. 

SUPER: Vælg og fravælg super tilstand. 

ALARM/VACATION: Fjern alarm ved døråbning, vælg og fravælg ferie funktion. 

LOCK: Lås og fjern lås. 

 

1.2 LED display 

1. Temperatur. 

2. SUPER ikon. 

3. FERIE ikon. 

4. LÅS ikon. 

 

2.0 Illustration af knapper 

Alle knapper er tilgængelige, når låsen er slået fra. 

Der kommer en kort bippe-lyd, når man rører knapperne. 

 

2.1 FRIDGE: Temperaturkontrol  

Kun tilgængelig i brugerdefineret tilstand. 

Følg guide nedenfor, for at fravælge super- og ferie tilstand. Når dette er fravalgt, er 

brugerdefineret tilstand valgt. 

 

2.2 SUPER: Vælg eller fravælg super tilstand 

Tryk på ”SUPER” knappen og efter 5 sekunder lyser ikonet og super-tilstand er valgt. 

Når super-tilstand er valgt, vil ikonet lyse og displayet vil vise 2°C. I denne tilstand kan 

temperaturen ikke ændres. 

For at fravælge super-tilstand: 

• Tryk på ”SUPER”. 

• Eller efter 3 timer uden indstillinger, vil køleskabet automatisk stoppe super-

tilstand og gå tilbage til den tidligere indstilling.  

 

ADVARSEL: I denne tilstand vil køleskabet larme mere end normalt. 
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2.3 ALARM/VACATION: Fjern alarm ved døråbning, vælg og fravælg ferie-

funktion 

Tryk kort på ”ALARM/VACATION” knappen for at fjerne døralarmen. 

Tryk på ”ALARM/VACATION” knappen i 3 sekunder, for at vælge ferie-tilstand. Efter 5 

sekunder lyser ikonet.  

Når ferie-tilstand er valgt, vil ikonet lyse og displayet vil vise 17°C. I denne tilstand kan 

temperaturen ikke ændres.  

For at fravælge ferie-tilstand: 

• Et kort tryk på ”SUPER” kan fravælge ferie-tilstand og vælge super-tilstand. 

• Et tryk på ”ALARM/VACATION” knappen i 3 sekunder vil fravælge ferie-tilstand.  

 

2.4 LOCK: Lås og fjern lås 

Tryk på ”LOCK” knappen i 3 sekunder for at låse kontrolpanel. Ikonet vil lyse.  

Alle knapper er låst i denne tilstand og ved tryk på knapperne vil ikonet blinke 3 gange. 

Tryk på ”LOCK” knappen i 3 sekunder for at fjerne lås på kontrolpanel. Ikonet vil 

lyse.  

Alle knapper er tilgængelige igen. 

Hvis der ikke er nogen aktivitet i 25 sekunder vil kontrolpanelet automatisk blive låst. 

 

3.0 Alarm ved døråbning 

Hvis døren er åben i 90 sekunder vil alarmen lyde. 

Alarmen stopper, når døren lukkes. 

Eller tryk på ”ALARM/VACATION” knappen, for at fjerne alarm ved døråbning. 

 

Daglig brug 
 

Rengøring 

Før køleskabet tages i brug skal alt tilbehør vaskes i lunkent vand og neutral sæbe og 

tørres derefter. 

Brug ikke rengøringsmidler, da disse vil beskadige overfladen. 

• Juster fødderne, for at køleskabet står stabilt. 

• Tænd køleskabet i 2-3 timer inden det tages i brug. 
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Daglig brug 

 

Ruminddeling Type af mad 

 

Dør/lågehylder 

 

Syltetøj og drikkevarer.  
Opbevar ikke letfordærvelige fødevarer. 
 

 
Skuffer 

 
Frugt, urter og grøntsager, opbevares 

separat. 
Opbevar ikke bananer, løg, kartofler og 

hvidløg.  
 

 
Hylder 

 
Mejeriprodukter. 
Mad der ikke skal tilberedes. 

 

 

Anbefalet temperaturindstilling: 4°C. 

 

Flytbare hylder: 

Hylder kan placeres efter ønske. 

 

Lågehylder: 

Dør/lågehylder kan skilles ad ved rengøring. Træk hylden i pilens 

retning, indtil den er fri. Efter rengøring placeres den igen. 

 

Indstilling af luftfugtighed i skuffer: 

Lav luftfugtighed: Flyt regulator til venstre. 

Høj luftfugtighed: Flyt regulator til højre. 
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Nyttige tips og råd 

• Dette køleskab kan bruges til opbevaring af frugt, grøntsager, drikkevarer mv. 

Brug det ikke til opbevaring af noget med strenge krav til temperatur fx 

medicin. 

• Tilberedt mad skal nedkøles til stuetemperatur, før det stilles i køleskabet.  

• Det anbefales at pakke made ind. 

• Placer ikke mad direkte mod luftudtaget, da det blokerer luftudtaget og fryser 

maden. 

 

Rengøring 

Af hygiejnemæssige årsager anbefales det, at køleskabet og tilbehøret rengøres 

regelmæssigt. 

ADVARSEL! 

Køleskabet må ikke være tilsluttet til strøm under rengøring. Der er fare for at få 

elektrisk stød. Inden rengøring skal køleskabet slukkes og stikket tages ud. Rengør 

aldrig med en damprenser. Fugt kan ophobe sig i de elektriske komponenter. Varme 

dampe kan føre til beskadigelse af plastdele. Køleskabet skal være helt tørt, før det kan 

tændes igen. 

• Væske fx citron eller appelsinjuice kan angribe plastikdele. 

• Brug ikke slibende rengøringsmidler. 

• Fjern mad fra køleskabet og opbevar dem koldt og overdækket. 

• Sluk for køleskabet og tag stikket ud af stikkontakten. 

• Rengør køleskab og tilbehør i varmt vand og tør det af. 

• Når alt er tørt, kan køleskabet tændes igen. 

 

Udskiftning af lampe 

LED lampe skal udskiftes af en autoriseret elektriker. 

 

Problemløsning 

ADVARSEL! 

Inden problemløsning skal køleskabet tages fra strøm. Kun en autoriseret elektriker må 

løse andre problemstillinger, der ikke er med i denne manual.  

Note: Der er nogle lyde under normal brug (kompressor, cirkulation). 

Problem Mulig årsag Løsning 
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Virker ikke 

 
Hovedstikket er ikke sat i eller sidder 
løst. 
 

 
Sæt stikket i. 

 
Sikringen er sprunget eller defekt. 
 

 
Kontroller sikring og udskift hvis 
nødvendigt. 
 

 
Stikkontakt er defekt. 
 

 
Skal laves af en elektriker. 

 
Køler for meget 
 

Temperaturen er sat for koldt eller 
super-tilstand er slået til. 

Juster temperaturen. 

 
 
 
 
 
 
 
Køler for lidt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temperaturen er ikke justeret. 
 

 
Kig venligst i den oprindelige 
temperatur-indstilling.  
 

 
Døren har været åben for længe. 
 

 
Åben kun døren i begrænset tid. 

 
En stor mængde af varm mad er sat i 
køleskabet inden for de sidste 24 
timer. 
 

 
Sæt midlertidigt temperaturen lavere. 

 
Køleskabet står for tæt på en 
varmekilde. 
 

 
Find en anden plads til køleskabet. 

 
 
Unormale lyde 
 
 

 
Køleskabet står ikke i vater. 
 

 
Juster fødder. 

 
Køleskabet rører væggen eller andre 
objekter. 
 

 
Flyt køleskabet. 

 
En komponent fx et rør rører ved 
køleskabet 
 
 

 
Flyt køleskabet eller komponenten 
der rører ved køleskabet. 

 

Hvis fejlen opstår igen, prøv igen og kontakt derefter et servicecenter. 
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TEKNISK DATABLAD  
 

Leverandørens navn eller varemærke: Wasco 

 

Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30, 5250 Odense SV 
 

 

Modelidentifikation: K355W 
 

 

Type køle/fryseapparat: 
 

 

Støjsvagt apparat: Nej Type design: Fritstående  

Vinkøleskab: Nej Andre køle/fryseapparater: Ja  

Generelle produktparametre: 
 

 

Parameter Værdi Parameter Værdi  

Udvendige 
dimensioner 
(i mm) 

Højde 1850 

Samlet volumen (dm3 eller liter) 359 

 

Bredde 600  

Dybde 700  

EEI 100 Energieffektivitetsklasse E 
 

 

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

40 
Klasse for emission af luftbåren 
støj 

C 

 

 

Årligt energiforbrug (kWh/a) 118,08 Klimaklasse: SN/N/ST 
 

 

Minimumsomgivelsestemperatur 
(°C), 
som køle/fryseapparatet er 
egnet til 

10 
Maksimumsomgivelsestemperatur 
(°C), som køle/fryseapparatet er 
egnet til 

38 

 

 

 

Vinterdriftsindstilling Nej 
  

 

 

Rumparametre: 
 

 

Rumtype 

Rumparametre og værdier  

Rumvolumen 
(dm3 

eller liter) 

Anbefalet temperatur 
med henblik på opti 
mal opbevaring af 

fødevarer (°C). 
Indstillingen må ikke 
være i modstrid med 
opbevaringsbetingel 
ser fastsat i tabel 3 

i bilag IV 

Indfrysningskapacitet 
(kg/24h) 

Afrimningsmetode 
(automatisk afrim 
ning = A, manuel 
afrimning = M) 

 

 

Pantry Nej - - - - 
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Opbevaring af 
vin 

Nej - - - -  

Svale Nej - - - - 
 

 

Ferskvarer Ja 359,0 4 - A 
 

 

Friskkøl Nej - - - - 
 

 

Ingen stjerne og 
isboks 

Nej - - - - 
 

 

1 stjerne Nej - - - - 
 

 

2 stjerner Nej - - - - 
 

 

3 stjerner Nej - - - - 
 

 

4 stjerner Nej - - - - 
 

 

2-stjerneafdeling Nej - - - -  

Rum med varia 

bel temperatur 
Nej - - - - 

 

 

Hvad angår 4-stjernerum: 
 

 

Hurtig indfrysning  Nej 
 

 

Lyskildeparametre (a) (b): 
 

 

Type lyskilde LED 
 

 

Energieffektivitetsklasse  G 
 

 

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b): 
 

 

Yderligere oplysninger: 
 

 

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens 
forordning (EU) 2019/2019 (1) (b), forefindes: 

 

 

 

(a) Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2) 

 

 

(b)  
Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i 
forordning (EU) 2017/1369. 

 

 

(c)  
Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke 
indlæse denne oplysning. 

 

 

 


