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nogle af de mest almindelige

24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald

lignende

mærket med den  ”overkrydsede skraldespand”,
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Læs sikkerhedsinstruktionerne før brug

1 ADVARSEL Sørg for, at ventilationsåbningerne i udstyrets 
kabinet eller i indbygningsstrukturen ikke tillukkes.

2 ADVARSEL Anvend ikke noget mekanisk udstyr eller andet 
til at fremskynde afrimningsprocessen ud over dem, der 
anbefales af fabrikanten.

3 ADVARSEL Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

4 ADVARSEL  Anvend ikke elektriske apparater i udstyrets 
opbevaringsrum, medmindre de er af en type, der anbefales 
af fabrikanten.

5 Afbryd strømforsyningen efter brug, og før der udføres vedli-
geholdelse på udstyret.

6 Dette udstyr er ikke tiltænkt anvendelse af personer (her-
under børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funk-
tionsevne eller manglende erfaring eller viden, medmindre 
de er blevet vejledt eller instrueret i anvendelsen af udstyret 
af en ansvarlig person, der har ansvar for deres sikkerhed.

7 Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udsty-
ret.

8 Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabri-

personer for at undgå fare.

9 Køleskabets køleelement bortskaffes i henhold til gældende 
regler for brandfarlig gas og kølemiddel.

10 Afbryd strømforsyningen, før lyskilden udskiftes. 

11 Bortskaffes i henhold til gældende regler for brandfarlig gas 
og kølemiddel. Før du kasserer udstyret, tages dørene af for 
at forhindre, at børn indespærres.

Oversigt over dele
Ovenstående billede er kun til reference. Det faktiske produkt 
kan se anderledes ud.

Forberedelse før brug

Advarsel

• Anvend ikke andet elektrisk udstyr eller andre redskaber for 
at fremskynde afrimning end det, der anbefales af produ-
centen.

• Anvend ikke andet elektrisk udstyr inde i skabet end det, 
der anbefales af producenten. 

• Køleskabet er udstyret med R600a-kølemiddel og cyclopen-
tan-skummateriale, og begge er brændbare materialer. Kas-
serede køleskabe bør isoleres fra åben ild, og forbrænding 
er forbudt.

Nyt køleskab

• Fjern al emballage før brug, inklusive bundplade, skumpuder 
og tapestrimler indeni; 

• Rengør køleskabets yder- og inderside med en fugtig klud 
(tilføj lidt opvaskemiddel til varmt vand og tør efter med en 
klud opvredet i rent vand);

• Del ikke stikdåse med andre elektriske apparater.

• 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.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke 
respekteres og overholdes.
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Transport og placering af køleskabet

Transport

• -
tes, må det ikke tippes mere end 45°.

• 
eller topplade, da der kan forekomme deformering. 

• Tip køleskabet en smule bagover (mindre end 20°) for at 
rulle det et kort stykke.

Placering

• Placér køleskabet på et ventileret sted langt væk fra var-
mekilder og direkte sollys. For at undgå rust eller nedsætte 
isoleringsevnen bør køleskabet ikke placeres på et vådt eller 
fugtigt sted. 

• For at sikre køleskabets varmeafledning, skal der være luft 
omkring det. Sørg for, at der min. er 75 mm afstand til 
bagvæg, 30 mm afstand til loft samt 10 mm afstand til 
hver side.

• 
plan, kan du regulere benene).

Bemærk
Kontrollér, at ledningen ikke presses mod køleskabet eller andre 
apparater.

Før ledningen tilsluttes, kontrolleres det, at køleskabets spæn-
dingsinterval er i overensstemmelse med strømforsyningen. 

Korrekt installation af køleskabet
Kontrollér, at køleskabet er placeret korrekt og stabilt. 

Vær opmærksom på, at alle sikkerhedsforhold er opfyldt.

1. Tilslut strømmen

Efter tilslutning af strøm vil køleskabet gå i ex-fabrik-tilstand.

2. Læg madvarer i køleskabet

Forslag: Efter at have kørt i en periode, eller efter kompressorens 
første stop, vil køleskabet nå opbevaringstemperatur, og der kan 
lægges madvarer i køleskabet.

Bemærk: Hvis den indstillede temperatur ændres, eller der læg-
ges yderlige madvarer ind, vil der opnås balance i temperaturen 
efter et stykke tid. Denne periode bestemmes af temperaturæn-
dringen, temperaturen i det omliggende miljø, åbningsfrekvens, 
mængde af madvarer osv.

Display

Knapper

A Hi Humidity: Høj luftfugtighed (High Humidity Mode)

B ON/OFF: Tænd/sluk-funktion

C. Øger temperaturen i kølerummet

D. Sænker temperaturen i kølerummet

Funktionsnavne på displayet

1 Høj luftfugtighedsikon

2 Temperaturområde digitron

3 Temperatur ikon ( ℃)

Displaybetjening
• Tilslutning for første gang: Alle knapper lyser i tre sekunder, 

og startklokken ringer. Forudindstillet temperatur for kø-
lerummet er 5 ℃.

Normalt betjeningsdisplay:

Temperaturvisningsområde: Når der opstår en fejl, vises fejlko-
der i prioriteret orden; er der ingen fejl, vises den indstillede 
temperatur.

Høj luftfugtighedsikon: Lyser, når systemet kører High Humidity 
Mode.

Displaybetjening:

1 Ved normal brug vil displayet ikke lyse i mere end 30 
sekunder uden åbning eller knapbetjening.

2 Når døren er åben, lyser displayet hele tiden og slukker først 
30 sekunder efter, døren lukkes.

3 Når der opstår en fejl med en ”fejlkode”, lyser displayet 
i en time og slukker efter 30 sekunder (hvis alarmen har 
ringet i lang tid, tryk på en hvilken som helst knap for at 
nulstille alarmklokken).

Brugerbetjening

Tænd og sluk 

Er apparatet tændt, holdes knappen ON/OFF (knap B) inde i tre 
sekunder, startklokken ringer, og systemet lukker øjeblikkeligt 
ned.

Er apparatet slukket, holdes knappen ON/OFF (knap B) inde i tre 
sekunder, startklokken ringer, og systemet starter øjeblikkeligt 
op. 
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Bemærk:
Produktet er beregnet til brug i en normal husholdning. Ifølge 
nationale standarder kan husholdningskøleskabe kun anvendes 
til opbevaring af fødevarer og kan ikke bruges til andre formål 
såsom opbevaring af blod, lægemidler, biologiske produkter osv.

Vedligeholdelse

Rengøring

Disse fjernes med en tør klud.

Rengør jævnligt for støv både bagpå og under køleskabet.

Køleskabet bør ofte rengøres indvendigt for at undgå dårlig lugt. 
Efter strømmen er afbrudt, rengøres skabet med en blød klud 
opvredet i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med 
en klud opvredet i rent vand.

Følgende produkter må ikke anvendes til indvendig rengøring 
af køleskabet:  

• Basiske eller let basiske rengøringsmidler (kan forårsage 
revner i tætningsliste og plastikdele) 

• Sæbepulver, rensebenzin, amylacetat, alkohol, etc. (kan  
ødelægge plastikdelene)

• Hvis madolie eller krydderier pletter køleskabets yderside, 
bør disse aftørres omgående (kan forårsage revner i plastik -
delene)

Lampeudskiftning

Hvis der forekommer fejl på lampen, kontaktes det lokale ser-
vicecenter.

Pause

Bruges køleskabet ikke i længere perioder, afbryd strømforsy-
ningen og træk stikket ud af stikkontakten for at undgå elektrisk 
stød eller brand pga. ledningsældning, rengør køleskabet ind-
vendigt, lad døren stå åben, indtil kabinettet er fuldstændig tørt 
og luk først da døren.

Strømafbrydelse: Undgå at åbne køleskabet så meget som mu-
ligt, læg ikke friske madvarer i køleskabet.

Bortskaffelse: Ved bortskaffelse af køleskabet skal dørlåsen 
først afmonteres for at forhindre, at børn ved et uheld bliver in-
despærret.

Højre-/venstreåbning af døren
1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler fra topb-

jælken (åben døren mod højre)  

2 Fjern pyntelisten fra topbjælken 

3 Fjern de to skruer fra hængslerne, træk hængslerne ud 
fra siden og afmontér samtidig døren. Til sidst fjernes 
hængslerne fra døren.  

4 Montér det nederste hængsel igen: Afmontér det oprinde-
lige hængsel og montér det på den viste position.  



Afmont

t.

For at temperaturen kan forblive  

køleskabet
inde i produktet, skabe en let baggrundsstøj.

220-240V/50Hz

A++

som cirkulerer meget hurtigt i rørene,

6

snart køleskabet har nået den ønskede temperatur. Det drejer sig

  ,  ,
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Problem Mulig årsag

Køleskabet fungerer ikke. Ikke koblet til.

Der er slukket for apparatet.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Køleskabet er ikke koldt nok. Kontrollér indstillingen af temperaturstyringen.

Det eksterne miljø kræver måske en anden indstilling.

Døren åbnes for ofte.

Døren lukker ikke helt.

Dørpakningen lukker ikke tæt nok.

Slukker og tænder ofte. Temperaturen i lokalet er varmere end normalt.

En stor mængde madvarer er blevet lagt ind i køleskabet.

Døren åbnes for ofte.

Døren er ikke helt lukket.

Temperaturstyringen er ikke indstillet korrekt.

Dørpakningen er ikke tæt nok.

Lyset virker ikke. Ikke koblet til.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Lyskontakten er sat på “OFF”.

Vibrationer. Kontrollér for at sikre, at køleskabet er nivelleret.

Det virker, som om køleskabet larmer for meget. Den raslende lyd kan komme fra kølemidlet, som løber igennem, hvilket er nor-
malt. Når hver cyklus slutter, kan du høre gurglende lyde, som skyldes, at køle-
midlet løber igennem dit køleskab.

Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge kan forårsage en smæl-
dende eller knasende lyd.

Køleskabet er ikke nivelleret.

Døren lukker ikke ordentligt. Køleskabet er ikke nivelleret.

Døren er sat omvendt på eller ikke installeret korrekt.

Tætningen er snavset.

Hylderne sidder ikke ordentligt.

Læs følgende indhold nøje før eftersyn

Hvis der konstateres fejlfunktioner, så brug nedenstående skema til at identificere problemet og eventuelt 
løse det. Hvis problemet ikke lader sig løse, så kontakt et servicefirma.

En beskadiget ledning skal af sikkerhedsgrunde udskiftes af pro-
fessionelt personale.
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Sammenmontering af skabe
Det er muligt at sammenmontere skabene. Monteringsbesla -
gene er ekstraudstyr og skal bestilles hos din forhandler.



 
 
 
 
 
 

Varemærke WASCO 

Model HN 8499 – K350W/HN 5680 – K350SS 

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af 
ferske madvarer 

Energieffektivitetsklasse  A++ 

Årligt elforbrug i kWh  113 kWh 

Nettorumfang køl 350 L – no frost 

Nettorumfang frys og stjernemærkning - L 

Klimaklasse  SN/ST/T 

Emission af luftbåren støj 43 dB(A) re 1 pW 

Kan indbygges Nej 

Højde 185,5 cm 

Bredde 59,5 cm 

Dybde 68,5 cm 

Mærkespænding og frekvens 220-240V 50 Hz 
 
Note: 
 
 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse). 
 
 Elforbrug 113 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. 
    Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering. 
 
 Klimaklasse SN/ST/T. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 
    43 °C.  
     
 
 
 
Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 
 
Der tages forbehold for trykfejl. 
 
 

Teknisk datablad 
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