KØLESKAB K131W
Varenr. 16974
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køleskabet tages i brug. Gem
brugervejledningen til senere brug.
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SIKKERHEDSADVARSLER

ADVARSEL:

Risiko for brand/brændbare materialer.

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Dette køleskab er ikke beregnet til brug af personer (også børn) med begrænsede

fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring med og viden
om køleskabet, medmindre de har fået vejledning og instruktion af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn

bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køleskabet.

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 dette apparat.

Stikket

skal tages ud af stikkontakten efter brug og før vedligeholdelse af

apparatet.

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 dette apparat,
medmindre de er anbefalet af producenten.
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ADVARSEL:

Bortskaf dette apparat i henhold til gældende lovgivning og
regler, da det indeholder brændbar gas og kølemiddel.

ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når
apparatet placeres.

ADVARSEL:

Placer ikke flere
strømforsyninger ved bagsiden af apparatet.

flytbare

stikkontakter

eller

flytbare

Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse.
FARE: Risiko for at børn bliver låst inde. Før apparatet bortskaffes:
•
•

Tag dørene af.
Lad hylderne blive i, så børn ikke let kan kravle ind i apparatet.

Strømmen

til apparatet skal være afbrudt, før der installeres eventuelt

tilbehør.

Kølemiddel og cyklopentan isoleringsmaterialet, der er i dette apparat, er
brændbare. Derfor skal apparatet holdes væk fra enhver varmekilde, når det bortskaffes,
og det skal bortskaffes på en miljørigtig måde på en genbrugsstation.

For EN standard: Dette apparat 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 apparatet på sikker
måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Følg de følgende anvisninger for at undgå kontaminering af maden:
•
•
•
•

Åbning af døren i lang tid kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i
apparatets rum.
Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, samt
tilgængelige afløbssystemer.
Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vandsystemer
forbundet til vandforsyningen, hvis der ikke har været brugt vand i 5 dage (kun for
apparater med vandsystem).
Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt
med eller drypper på andre madvarer (kun for apparater med køleskab).
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Betydningen af advarselssymboler
Dette symbol indikerer ting, man ikke må gøre. Hvis dette
ikke overholdes, kan det resultere i personskader eller
ødelæggelse af køleskabet.
Forbudt symbol

Dette symbol indikerer forhold, der skal følges, og som
skal overholdes i henhold til brugervejledningen. Hvis
brugervejledningen ikke følges, kan det resultere i
personskader og ødelæggelse af køleskabet.
Advarselssymbol

Bemærk symbol

Dette symbol indikerer forhold, man skal være
opmærksom på, og som specielt skal bemærkes. Disse
forholdsregler er nødvendige for at undgå mindre
personskader og ødelæggelse af køleskabet.

Denne manual indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes af brugeren.

Advarsler relateret til elektricitet
Træk ikke i strømkablet, når stikproppen skal trækkes ud af kontakten.
Tag fat i stikproppen, og træk den ud af kontakten.
Pas på ikke at ødelægge ledningen, så sikkerheden er i fare, og brug ikke
køleskabet, hvis ledningen eller stikproppen er beskadiget eller ødelagt.
Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af en fagmand.

Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer
overens med angivelserne på mærkepladen. Køleskabet er forsynet med
en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler.
Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse. Den
elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en
godkendt jordforbindelse. Der må ikke være tilsluttet andre elektriske
apparater til stikkontakten.
Stikproppen skal sidde fast i stikkontakten, da der ellers kan opstå
kortslutninger og brand.
Hvis der sker udsivning af gas fra andre komponenter i rummet, så åbn
døre og vinduer og luft ud. Træk ikke stikproppen på køleskabet ud, da
der kan trækkes en gnist.

For sikkerhedens skyld er det ikke tilladt at placere elektriske maskiner
og redskaber oven på køleskabet.
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Advarsler relateret til almindelig brug
Autoriseret adskillelse eller reparation af køleskabet er tilladt. Det er
forbudt at beskadige kølekredsløbet, idet kølemiddel, der sprøjter ud, kan
give øjenskader eller forårsage selvantændelse. Reparation og
vedligeholdelse af køleskabet skal foretages af fagfolk.
Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af fagfolk.

Køleskabets omgivelser må ikke blokeres, idet tilstrækkelig ventilation
altid skal være til stede.
Spalten mellem køleskabsdøren og køleskabet er meget lille. Hold ikke
hånden i disse områder, da fingrene kan blive klemt. Luk døren forsigtigt
for at undgå, at noget i køleskabet falder ned.

Giv ikke emballagen til børn til at lege med. Pappet og plastfilmen kan
føre til kvælning. Tillad ikke, at børn klatrer op på køleskabet, og lad ikke
børn sidde på køleskabet. Børn kan blive lukket inde i køleskabet eller få
skader, hvis køleskabet vælter.
Sprøjt ikke vand på og vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet i
fugtige områder, eller hvor der kan blive sprøjtet vand på det, da det kan
have indflydelse på den elektriske isolering.
Brug ikke køleskabet eller køleskabets dør til at stå på.

Placer ikke tunge ting på køleskabet, da de kan falde ned, når døren
åbnes med personskader til følge.
Tag stikproppen ud ved strømafbrydelse og ved rengøring. Tilslut ikke
strømmen igen før efter 5 minutters forløb, da det kan forstyrre
kompressorens startrytme og beskadige den.
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Advarsler relateret til placering af ting
Placer ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, ustabile eller korrosive
væsker eller substanser i køleskabet for at undgå skader på køleskabet
eller brandulykker.
Placer ikke brandfarlige ting ved siden af køleskabet.

Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger til
opbevaring af mad og drikkevarer.
Der må ikke opbevares biologiske produkter, blod eller medicin.

Advarsler relateret til energi
•
•
•
•

Køleskabet kører ikke konsekvent, hvis det i længere tid har været placeret koldere end
hvad køleskabet er egnet til.
Det anbefales at overholde producentens anbefalede opbevaringstid.
Vær opmærksom på fødevarernes temperatur, mens køleskabet bliver afrimet.
Hvis fødevarerne bliver for varme, mens køleskabet bliver afrimet, vedligeholdt eller
rengjort, kan det forkorte holdbarhedstiden.

Advarsler relateret til bortskaffelse
Kølemiddel og cyklopentan-skummet der er brugt i køleskabet er brandfarlige og skal
holdes væk fra enhver brandkilde.

Når køleskabet bortskaffes, skal døren afmonteres.

Bortskaffelse
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med
husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de
genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og de ikke-genbrugelige dele
kan bortskaffes på miljørigtig måde.
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KORREKT BRUG AF KØLESKABET
Placering af køleskabet
Før køleskabet tages i brug, skal al emballage tages af sammen med
puderne under køleskabet og skumplasten indvendigt i køleskabet. Træk
beskyttelsesfilmen af døren og af skabet.
Fjern al emballage og andre dele fra børn, da de udgør kvælningsfare.

Placer ikke køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder
som ovne og radiatorer
Spray eller vask ikke køleskabet.
Placer ikke køleskabet fugtige steder eller tæt på vand.

Køleskabet skal placeres på et godt ventileret sted, og underlaget skal
være plant og stabilt. Indstil fødderne, så skabet står i vater.

GENERELT

Der skal være 30 cm fra toppen af køleskabet til loftet og køleskabet skal
være placeret mod en væg med 10 cm fri.
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Justerbare fødder

1. Drej med uret, for at hæve køleskabet.
2. Drej mod uret, for at sænke køleskabet.
3. Juster begge fødder, for at køleskabet står i vater.

Ændring af dørens åbningsside
1. Sluk for køleskabet og fjern alt fra døren.
2. Afmonter det øverste dæksel, skruer fra det øverste hængsel og fjern det øverste
hængsel. Døren skal holdes vertikalt under hele processen, for at undgå at den
falder ned.

Øverste dæksel
Skruer
Øverste
hængsel
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3. Afmonter døren, det nederste hængsel og foden. Derefter monter det nederste hængsel
og foden på modsatte side.

Nederste
dæksel

Justerbar fod

4. Placer døren på det nederste hængsel og monter den øverste hængsel, skruer og det
øverste dæksel.

Udskiftning af lys
Udskiftning af LED lampe skal foretages af en fagmand.
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Start af køleskabet
Når køleskabet er placeret, skal det stå i 2 timer, før strømmen tilsluttes.
Køleskabet skal være tændt i minimum 2-3 timer, før køleskabet kan tages
i brug. Om sommeren hvor omgivelsestemperaturerne er høje, skal det
være tændt i minimum 4 timer.

Sørg for, at der er plads nok til at åbne døren.

Energisparetips
•
•
•
•
•

Køleskabet bør placeres i det køligste område af lokalet og væk fra varmekilder og direkte
sollys.
Lad varm mad afkøle til stuetemperatur, inden det placeres i køleskabet. Hvis der er for
meget mad i køleskabet, tvinges kompressoren til at køre i længere tid.
Sørg for at pakke madvarerne ordentligt ind, og aftør beholdere hvis nødvendigt. Dette
reducerer frostopbygning inde i skabet.
Beholdere til opbevaring af mad bør ikke fores med aluminiumsfolie, vokspapir eller
køkkenrulle, da det reducerer cirkulationen af den kolde luft og gør skabet mindre
effektivt.
Organiser og kom mærker på madvarerne, så de er nemmere at finde, og dørens
åbningstid dermed kan reduceres. Tag så mange af de nødvendige ting som muligt på én
gang, og luk døren igen hurtigst muligt.
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Køleskabets hoveddele

Temperaturkontrol

Flaskehylde
Glashylder

Frugt- og
grøntsagsskuffe

Justerbare fødder

•
•
•
•

Køleskabet er egnet til opbevaring af frugt, grøntsager, mad- og drikkevarer. Den
anbefalede opbevaringstid er 3-5 dage.
Tilberedt mad skal afkøles til stuetemperatur inden det sættes i køleskabet.
Pak madvarerne i lufttæt og fugttæt materiale. Derved undgås udbredelse af lugt og smag
i hele køleskabet.
Glashylder kan flyttes op og ned.

FUNKTIONER
Temperaturkontrol

Temperaturvælgeren er anbragt på højre side indvendigt i køleskabet.
Indstilling ”1”:
Varmeste temperatur.
Indstilling ”6”:
Koldeste temperatur.
Indstilling ”Off”:
Afbrudt.
Det anbefales at sætte termostaten i midten.
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VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støv bagved og under køleskabet skal fjernes med jævne mellemrum,
da dette hjælper til at optimere køleeffekten og spare energi.
Kontroller dørpakningen regelmæssigt, for at sikre, at der ikke er snavs.
Rengør dørpakningen med en blød fugtig klud med sæbevand eller
fortyndet rengøringsmiddel.
Køleskabet skal rengøres regelmæssigt, for at undgå dårlig lugt.
Sluk for køleskabet før rengøring. Fjern drikkevarer, hylder mv.
Brug en blød klud eller svamp til at rengøre indvendigt. Lad det tørre før
køleskabet tændes igen.
Til de områder der er svære at rengøre, anbefales det at bruge en blød
børste.
Brug ikke sæbe, rengøringsmiddel, skurecreme eller sprayrens til rengøring af køleskabet.
Rengør hylderne i sæbevand, skyl med vand og lad dem tørre.
Tør ydersiden af med en blød klud med sæbevand. Sørg for, at glasset ikke bliver ridset.
Brug ikke hårde børster, skuresvampe, slibende midler, organiske opløsningsmidler
(alkohol, acetone), kogende vand, syre eller alkaliske midler til rengøring. Disse midler
kan ødelægge køleskabet og dets ud- og indvendige
Skyl ikke direkte med vand eller andre væsker under rengøring, for at undgå kortslutning.

Afbryd strømmen til køleskabet, før rengøring og vedligeholdelse påbegyndes.

Afrimning
•
•
•
•

Afbryd strømmen.
Fjern alle mad- og drikkevarer fra køleskabet.
Brug et tørt håndklæde til at fjerne is eller varmt vand.
Sæt alle mad- og drikkevarer tilbage i køleskabet og tænd for strømmen.

Stop brugen af køleskabet
Strømafbrydelse: I tilfælde af strømafbrydelse kan mad- og drikkevarer stå i køleskabet i flere
timer, sørg for at døren ikke åbnes. Sæt ikke flere varer i køleskabet.
Stop brugen i længere tid: Afbryd strømmen til køleskabet, tag stikproppen ud af
stikkontakten. Rengør og aftør indvendigt som anbefalet under rengøring. Lad døren stå åben
for at undgå udvikling af ubehagelig lugt.
Køleskabet flyttes: Før køleskabet flyttes, skal alle varer og inventar tages ud. Luk døren.
Køleskabets hældning skal være mindre end 45°, mens det flyttes. Hold ikke i døren eller
hængsler, mens det flyttes.
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PROBLEMLØSNING
Før der tilkaldes service, så prøv følgende:
Køleskabet virker ikke

Kontroller om køleskabet er tilsluttet strøm.
Kontroller om spændingen er for lav.
Kontroller om der er strømsvigt.
Termostaten står på ”OFF”.

Lugt

Madvarer skal pakkes ind.
Kontroller om der er rådne madvarer.
Rengør køleskabet.

Kompressoren kører i lang tid

Det er normalt, at kompressoren kører i længere tid om
sommeren, når omgivelsestemperaturerne er høje.
Sæt ikke for mange madvarer i køleskabet på samme tid.
Mad skal afkøles til stuetemperatur, før det sættes i
køleskabet.
Døren er åben for ofte.

Lyset tænder ikke

Kontroller om køleskabet er tilsluttet strøm.
Lyskilden er defekt.

Døren vil ikke lukke tæt

For meget mad i køleskabet.
Køleskabet står ikke i vater på gulvet.

Høje lyde

Køleskabet står ikke i vater på gulvet.
Kontroller om inventaret er placeret korrekt.

Køleskabet afgiver vand

Det resulterer i frost, hvis der er for mange madvarer i
køleskabet eller hvis døren ikke er lukket tæt.

Varmeafledning

Køleskabet afgiver varme, når omgivelsestemperaturerne
bliver høje, det er normalt.
Sørg for god ventilation i rummet.

Kondens

Kondens kan forekomme, hvis luftfugtigheden er høj, det
er normalt. Tør af med en klud.

Unormal støj

Summen:
Dette skyldes kompressoren og sker oftest, når køleskabet
startes eller slukkes. Det er normalt.
Knirken:
Kølemiddel der løber i apparatet, kan lave knirkelyde. Det
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
I henhold til EU 2019/2016.
Leverandørens navn eller varemærke: Wasco
Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense
Modelidentifikation: K131W
Type køle/fryseapparat:
Støjsvagt apparat:

Nej

Type design:

Fritstående

Vinkøleskab:

Nej

Andre køle/fryseapparater:

Ja

Generelle produktparametre:
Parameter

Værdi

Udvendige
dimensioner
(i mm)

Højde

845

Bredde

553

Dybde

574

EEI

124,6

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

39

Årligt energiforbrug (kWh/a)

113

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

16

Vinterdriftsindstilling

Nej

Parameter

Værdi

Samlet volumen (dm3 eller liter)

131

Energieffektivitetsklasse

F

Klasse for emission af luftbåren
støj

C

Klimaklasse:

N/ST

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

38

Rumparametre:
Rumparametre og værdier

Rumtype

Pantry
Opbevaring af
vin

Nej
Nej

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

-

-

-

-

-

-

-

-
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Afrimningsmetode
Indfrysningskapacitet (automatisk afrim
(kg/24h)
ning = A, manuel
afrimning = M)

Svale

Nej

-

-

-

-

Ja

131

4

-

M

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

-

-

-

-

Ferskvarer

Hvad angår 4-stjernerum:
Hurtig indfrysning

Nej

Lyskildeparametre (a) (b):
Type lyskilde

LED

Energieffektivitetsklasse

-

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: https://www.harald-nyborg.dk/

(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.
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