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Hyresgästens underhåll i lägenheten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gångjärn till dörrar, luckor, fönstervred, spanjoletter och låskistor ska smörjas med
jämna mellanrum, med förslagsvis symaskinsolja.
Skruvar till dörr- och luckhandtag kan släppa något med tiden så att ett glapp uppstår.
Åtgärdas genom att skruva åt infästningsskruvarna.
Vattenlåsen vid tvättställ och under diskbänken ska rengöras när ni ser att vattnet inte
rinner undan som det ska.
Värmeelementen ska luftas om det inte blir varmt trots att termostatventilen är fullt
öppen. Utförs med luftningsnyckel. Detta gäller under förutsättning att det är kallare
än 21 grader en meter över golvet och en meter in från fönster.
För skötsel av vitvarorna samt köksfläkten, se anvisningarna bakom flikarna
3,4,5,7,10.
Skötsel av köksinredning och garderober framgår av anvisningarna bakom flik 6 i Bopärmen.
Skötsel av köks-, tvättställs-, badkars- alt. duschblandare framgår av anvisningarna
bakom flik 8, 9 i Bo-pärmen.
Skötsel av badrumsmöbler och duschväggar framgår av anvisningarna bakom flik 9 i
Bo-pärmen.
För skötsel av golv, väggar och tak, se bakom flik 11,12 i Bo-pärmen.
För byte av batteri i brandvarnare, se bakom flik 18 i Bo-pärmen.
För avstängning av vattnet i lägenheten finns det avstängningsventiler. Se flik 22 i Bopärmen.
För byte av belysningskällor till armaturer och spotlights, se bakom flik 20 i Bopärmen. För information om jordfelsbrytare, se bakom flik 21 i Bo-pärmen.

Tänk på att inte lämna eventuell fransk balkongdörr eller fönster i sidohängt öppet läge vid
regn. Parkettgolvet blir skadat om det kommer vatten på det.
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VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC,
Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
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eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•

•
•

•
•
•
•

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed
•

•

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
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opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller
drypper på andet mad.
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
–

•

•

•
•

•
•

•

•

•

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•

Fjern al emballagen.

•
•
•

Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
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•
•

•

•
•
•
•
•

Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.

2.2 Tilslutning, el

•
•

•
•

•

•

•

Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.

•

ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.

•

ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.

•

Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
mærkeværdier.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
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•

•

•

Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.

2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•

Vedrørende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
sælges separat: Disse lamper er
beregnet til at modstå ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, såsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
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beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

•

2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•

•

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.

•

2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•

2.6 Service

•

•

•

•

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.

3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse
reservedele kun er tilgængelige for
fagudlærte reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.

•

Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.

DANSK
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D3

D1

3.1 Mål

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Samlede mål ¹

Samlet plads påkrævet under brug ³

H1

mm

1860

H2

mm

1900

W1

mm

595

W3

mm

660

D1

mm

635

D3

mm

1213

¹ apparatets højde, bredde og dybde
uden håndtaget og fødderne
Påkrævet plads under brug ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til
fri cirkulation af den afkølende luft

³ apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til
fri cirkulation af den afkølende luft, samt
den nødvendige plads for at lågen kan
åbnes til den minimale vinkel, som gør
det muligt at fjerne alt internt udstyr

3.2 Placering
Se installationsvejledningen
vedr. installation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive
brugt som et indbygningsapparat.

8

www.electrolux.com

Hvis der foretages en anden installation
end fritstående i forbindelse med
påkrævet plads i brugsmål, vil apparatet
virke korrekt, men energiforbruget kan
stige en smule.

Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.

Med henblik på at sikre apparatets
bedste funktion bør du ikke installere
apparatet i nærheden af varmekilden
(ovn, komfurer, radiatorer eller
kogeplader) eller på et sted med direkte
sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit
omkring bagsiden af skabet.
Dette apparat bør installeres i en tør,
godt ventileret indendørs position.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal den minimale afstand
mellem apparatets topplade og
overskabets underside bevares. Så
fungerer apparatet optimalt Ideelt bør
apparatet dog ikke placeres under
overskabe. En eller flere justerbare
fødder på bunden af skabet sikrer, at
apparatet står lige.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsinstruktionerne.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, bedes
du se
installationsinstruktionerne
for at forstå den minimale
afstand mellem væggen og
siden af apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved
rengøring).

Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.

3.3 El-forbindelse
•

•

•
•

Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.

3.4 Bageste afstandsstykker
Du kan finde de to afstandsstykker i
posen med dokumentationen.
1. Løsn skruen.
2. Montér afstandsstykket under
skruen.
3. Drej afstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.

2

Dette apparat er beregnet til at blive
brugt ved omgivende temperatur fra
10°C til 43°C.
Der kan kun garanteres
korrekt drift af apparatet
inden for det specifikke
temperaturinterval.

1
4

3
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FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.

Se særskilt dokument med vejledning om
installation og vending af låge.

4. KONTROLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK

Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

samtidigt i nogle få sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.

4.1 Display
A

B C

D

Off
min

H

G F E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Timerindikator
FASTCOOL-funktion
Holiday-tilstand
Temperaturindikator
Advarselslampe
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion
DYNAMICAIR-funktion

4.2 Aktivering

4.3 Deaktivering

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.

1. Tryk på skabets ON/OFF i 3
sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.

Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".

4.4 Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Den anbefalede indstillingstemperatur er
som standard:
• +4 °C i køleskabet
Temperaturintervallet kan variere mellem
2 °C og 8 °C for køleskabet.
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Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.

Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov eller manuelt.

Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.

Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende symbol vises i displayet.
DYNAMICAIR-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
DYNAMICAIR-lampen vises.

4.5 FASTCOOL-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer, f.eks. efter
indkøb, anbefales det at aktivere
FASTCOOL-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i
køleskabet.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
FASTCOOL-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
FASTCOOL-lampen vises. Blæseren
aktiveres automatisk gennem
funktionens varighed.
Funktionen standser automatisk efter ca.
6 timer.
Du kan deaktivere FASTCOOLfunktionen, inden den slutter automatisk,
ved at gentage proceduren eller ved at
vælge en anden indstillet
køleskabstemperatur.

4.6 Holiday-tilstand
Tilstanden giver mulighed for at holde
apparatet tomt i en længere ferieperiode,
hvor skabet er tømt, så dannelsen af
dårlige lugte reduceres.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Holiday-lampen blinker.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-lampen vises.
Denne tilstand slås fra efter
at have valgt en anden
temperatur.

4.7 DYNAMICAIR-funktion
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder mere
ensartet temperatur i skabet.

Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DYNAMICAIRindikatorikonet slukkes.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises
DYNAMICAIR-indikatoren
ikke (se "Daglig brug").
Aktiveringen af
DYNAMICAIR-funktionen
øger energiforbruget.
Den dynamiske luftenhed slås fra, når
lågen åbnes, og slås automatisk til igen,
når lågen lukkes.

4.8 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
ChildLock-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-lampen vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.

4.9 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.

DANSK
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Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker "0
min"-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.

4.10 Alarm for åben låge

Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.

Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lyden afbrydes ved at
trykke på en vilkårlig knap.

Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.

Hvis køleskabets låge står åben i ca. 5
minutter, tændes lyden, og
advarselslampen blinker.

Hvis du ikke trykker på
nogen knap, slukkes lyden
automatisk efter ca. en time
for at undgå forstyrrelse.

5. DAGLIG BRUG
FORSIGTIG!
Dette køleapparat er ikke
velegnet til at nedfryse
madvarer.

5.1 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.

Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.

5.3 Grøntsagsskuffer
Der er specielle skuffer i den nederste
del af apparatet, som er velegnet til
opbevaring af frugt og grønt.

5.4 DYNAMICAIR
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder mere
ensartet temperatur i skabet.

1

2

5.2 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.

Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov.
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Du kan også slå enheden til manuelt
efter behov (se under "DYNAMICAIRfunktion").
Blæseren fungerer kun, når
lågen er lukket.

2. Denne hylde kan vippes for at lagre
uforseglede flasker. For at opnå dette
resultat skal du placere hyldens
forreste kroge et niveau højere end
de bageste kroge.

5.5 Flaskestativ
1. Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad).
Hvis hylden placeres
vandret, skal flaskerne
være lukkede.

6. RÅD OG TIPS
6.1 Energisparetips
•

•
•
•

Den mest effektive energianvendelse
sikres i konfigurationen med skufferne
i den nederste del af apparatet og
hylderne jævnt fordelt.
Dørbeholdernes placering påvirker
ikke energiforbruget.
Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
Stil ikke en for høj temperatur for at
spare energi, med mindre det kræves
af madens karakteristika.
Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis

•

konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. I så fald bør du stille
termostatknappen på en højere
temperatur for at tillade automatisk
afrimning og for at spare energi på
denne måde.
Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.

6.2 Råd om køling af friske
madvarer
•

God temperaturindstilling, der sikrer,
at opbevaring af friske madvarer er
ved en temperatur på under eller lig
med +4 °C.

DANSK

•
•
•

•
•
•

En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed af mad.
Dæk maden med emballage for at
bevare dens friskhed og aroma.
Brug altid lukkede beholdere til væske
og til mad for at undgå smage eller
lugte i afdelingen.
For at undgå krydskontaminering
mellem tilberedt og rå mad bør du
dække den tilberedte mad og adskille
den fra den rå.
Det anbefales at optø maden inden i
køleskabet.
Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg
for, at den er kølet ned til
stuetemperatur, inden den indsættes.
For at forhindre madspild bør den nye
mad altid stilles bag den gamle.

6.3 Råd om køling af madvarer
•

Kød (alle slags): pakkes ind i
passende emballage og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.

•
•
•
•

•
•

•
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Frugt og grønt: rens grundigt (fjern
jorden) og placer i en speciel skuffe
(grøntsagsskuffe).
Det anbefales ikke at opbevare
eksotisk frugt såsom bananer,
mangoer, papayaer osv. i køleskabet.
Grøntsager som tomater, kartofler,
løg og hvidløg bør ikke opbevares i
køleskabet.
Smør og ost: anbring det i en lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie
eller i en polyætylenpose for at
udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevar dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
For at accelerere nedkøling af varerne
anbefales det at tænde for blæseren.
Aktiveringen af dynamisk luft giver
større homogenisering af indvendige
temperaturer.
Se altid produkternes udløbsdato for
at vide, hvor længe de kan
opbevares.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
FORSIGTIG!
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.

7.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:

1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.

7.3 Afrimning af køleskabet
Der fjernes automatisk rim fra
køleafdelingens fordamper under normal
brug. Afrimningsvandet ledes ud gennem
en rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
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7.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.

Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågen stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.

8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

8.1 Hvis noget går galt
Problem

Mulige årsager

Opløsning

Apparatet virker ikke.

Der er slukket for appara‐
tet.

Tænd for køleskabet.

Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.

Sæt stikket helt ind i stik‐
kontakten.

Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.

Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.

Apparatet støjer.

Apparatet står ikke stabilt.

Kontrollér, om apparatet
står stabilt.

Lydsignalet eller den visu‐
elle alarm er slået til.

Skabet er for nylig blevet
tændt.

Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".

Temperaturen i apparatet
er for høj.

Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".

Døren står åben.

Luk lågen.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.

Vent nogle få timer, og
kontrollér så temperaturen
igen.

Kompressoren kører hele
tiden.

Der er for høj stuetempera‐ Se kapitlet "Installation".
tur.

DANSK
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Opløsning

Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme
da de blev lagt i apparatet. ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FASTCOOL", eller når
temperaturen er ændret.

Funktionen FASTCOOL er
tændt.

Se afsnittet ”FASTCOOLfunktion".

Kompressoren går i gang
efter et stykke tid.

Det er normalt og skyldes
ikke fejl.

Lågen flugter ikke med
Apparatet er ikke i vater.
skabet eller støder på ven‐
tilationsristen.

Se installationsinstruktio‐
nerne.

Lågen åbner ikke nemt.

Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.

Vent nogle få sekunder
mellem lukning og genåb‐
ning af lågen.

Pæren lyser ikke.

Pæren er i standby.

Luk lågen, og åbn den.

Pæren er defekt.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter.

Der er for meget rim og is.

Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Lågepakningen er defekt
eller snavset.

Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.

Pak madvarerne rigtigt ind.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Apparatet er helt fuldt og
Vælg en højere tempera‐
står på den laveste tempe‐ tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
ratur.
nel".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.

Vælg en højere tempera‐
tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
nel".

Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.

Rimen smelter på bagpla‐
den under den automati‐
ske afrimningsproces.

Det er korrekt.

Der er for meget konden‐
seret vand på køleskabets
bageste væg.

Lågen blev åbnet for hyp‐
pigt.

Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
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Problem

Mulige årsager

Opløsning

Lågen blev ikke lukket helt. Sørg for, at lågen er helt
lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Der løber vand inde i køle‐
skabet.

Pak mad ind i velegnet
emballage, inden det op‐
bevares i apparatet.

Madvarer forhindrer, at
Sørg for, at madvarerne ik‐
vandet løber ned i vandbe‐ ke rører ved bagpladen.
holderen.
Vandafløbet er tilstoppet.

Rens vandafløbet.

Der løber vand ud på gul‐
vet.

Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet
tilsluttet fordampningsbak‐ til fordampningsbakken.
ken over kompressoren.

Temperaturen kan ikke
indstilles.

"FASTCOOL-funktion" er
slået til.

Sluk for "FASTCOOL-funk‐
tion" manuelt, eller vent,
indtil funktionen deaktive‐
res automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se af‐
snittet "FASTCOOL-funkti‐
on".

Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.

Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.

Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.

Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned
for høj.
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad
der madvarer i på samme gangen.
tid.

DEMO vises på displayet.

Lågen er blevet åbnet for
tit.

Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.

Funktionen FASTCOOL er
tændt.

Se afsnittet ”FASTCOOLfunktion".

Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.

Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se ka‐
pitlet "Nyttige oplysninger
og råd".

Apparatet er i demo-til‐
stand.

Hold OK -tasten nede i ca.
10 sekunder, indtil der ly‐
der en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik.

DANSK

Problem
Der vises et

- eller

-

eller -symbol i tempera‐
turdisplayet i stedet for tal.

Mulige årsager

Opløsning

Problem med temperatur‐
føler.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke mu‐
ligt at regulere temperatu‐
ren).

Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.

8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.

8.3 Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter
tæt. Se installationsinstruktionerne.
3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.

Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.

9. STØJ
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!
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10. TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der leveres
med apparatet, indeholder et weblink til
oplysningerne relateret til apparatets
ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar
energimærket til reference sammen med
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der følger med dette
apparat.

Det er også muligt at finde de samme
oplysninger i EPREL ved hjælp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og
modelnavnet og produktnummeret, som
du finder på apparatets typeskilt.
Se linket www.theenergylabel.eu for
detaljerede oplysninger om
energimærket.

11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal
være i overensstemmelse med EN
62552. Ventilationskrav, mål af
fordybning og minimale afstande bagpå
skal være som angivet i denne

brugervejledning i kapitel 3. Kontakt
producenten vedrørende andre
yderligere oplysninger, herunder
fyldningsplaner.

12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.

SUOMI
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.electrolux.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
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virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•
•

•
•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

•

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden
pilaantumisen välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki
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elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
– säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa
astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi
kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin
elintarvikkeisiin.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista
ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei
synny laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–

•

•

•
•

•
•

•

•
•

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.

•
•
•
•

Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
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•

•
•
•
•
•
•

Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.

2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•

•
•

Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.

•

Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•

•

•
•
•
•

Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.

2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•

Lisätietoa tämän tuotteen sisällä
olevista lampuista sekä erikseen
myytävistä varalampuista: Kyseiset
lamput on suunniteltu kestämään
kodinkoneissa vaativia fyysisiä
olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä,
kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen
toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu
muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne
sovi huoneiden valaisemiseen.

SUOMI

2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•

•

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.

•

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

2.6 Huolto
•

•

•

•

3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

lopettamisesta: termostaatit,
lämpötila-anturit, piirilevyt,
valonlähteet, ovenkahvat, oven
saranat, telineet ja korit. Huomaa, että
jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja
kaikki varaosat eivät välttämättä
koske kaikkia malleja.
Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.

2.7 Hävittäminen

•
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
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•

•

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
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D3

D1

3.1 Mitat

W1

D2

W3

H2

W2

H1
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Kokonaismitat ¹

Käytön vaatima kokonaistila ³

H1

mm

1860

H2

mm

1900

W1

mm

595

W3

mm

660

D1

mm

635

D3

mm

1213

¹ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman
kahvaa ja jalkoja
Käytön vaatima tila ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman
vapaaseen kiertoon vaadittu tila

³ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman
vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven
vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima
tila kaikkien sisävarusteiden poistamista
varten

3.2 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
kalusteeseen asennettavaksi.

SUOMI

Mikäli asennus poikkeaa vapaasti
seisovasta laitteesta ja vaadittua
käyttötilaa ei noudateta, laite toimii
virheettömästi, mutta energiankulutus voi
kasvaa hiukan.

Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.

Varmista laitteen optimaalinen toiminta
asentamalla se kauas lämpölähteistä
(uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot)
ja suojaamalla se suoralta
auringonvalolta. Tarkista, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana.
Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja
hyvin tuuletettuun sisätilaan.
Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee
säilyttää laitteen yläreunaan parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, katso
asennusohjeista laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän välinen
vähimmäisetäisyys, jotta ovi
voidaan avata riittävästi
sisävarusteiden poistamisen
yhteydessä (esim.
puhdistamisen aikana).
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Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.

3.3 Sähköliitäntä
•

•

•
•

Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.

3.4 Takavälikappaleet
Kaksi välikappaletta toimitetaan
asiakirjapussin mukana.
1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin
alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan
asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötilassa 10°C - 43°C.

2

Laitteen virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä.

1
4

3
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HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.

3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet.

4. KÄYTTÖPANEELI
1

6

1
2
3
4

5

Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja

lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.

4.1 Näyttö
A

B C

D

Off
min

H

G F E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Ajastimen näyttö
FASTCOOL -toiminto
Holiday -tila
Lämpötilan merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
ChildLock -toiminto
DrinksChill -toiminto
DYNAMICAIR -toiminto

4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan

4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta, jos
näyttö ei ole päällä. Lämpötilanäytöt
näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".

1. Paina laitteen ON/OFF-painiketta 3
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.

Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".

Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Suositeltu lämpötilan oletusasetus:

4.4 Lämpötilan säätäminen

SUOMI

• jääkaappi +4 °C
Jääkaapin lämpötila voi vaihdella välillä
2 °C - 8 °C.
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.

4.5 FASTCOOL -toiminto
Jos laitat jääkaappiosastoon paljon
tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä FASTCOOLtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FASTCOOL vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FASTCOOL-merkkivalo syttyy. Puhallin
käynnistyy automaattisesti toiminnon
ajaksi.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta noin 6 tunnin kuluttua.
FASTCOOL-toiminto voidaan kytkeä pois
toiminnasta ennen kuin se sammuu
automaattisesti toistamalla toimenpide tai
valitsemalla toinen lämpötila-asetus
jääkaappiin.

4.6 Holiday -tila
Tämä tila mahdollistaa laitteen pitämisen
tyhjänä loma-aikoina vähentäen
epämiellyttävien hajujen muodostumista.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Holiday vilkkuu.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Holiday-merkkivalo syttyy.
Tämä tila kytkeytyy pois
päältä, kun lämpötilaa on
muutettu.
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4.7 DYNAMICAIR -toiminto
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu tarvittaessa
automaattisesti tai manuaalisesti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DYNAMICAIR vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
DYNAMICAIR-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DYNAMICAIR sammuu.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti,
DYNAMICAIR-merkkivalo ei
pala (katso kohta
"Päivittäinen käyttö").
DYNAMICAIR-toiminnon
käyttäminen lisää
energiankulutusta.
Dynamic Air -laite pysähtyy, kun ovi on
auki, ja käynnistyy uudelleen oven
sulkemisen jälkeen.

4.8 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.

4.9 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
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Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla ajastimen
säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
"0 min” -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina OK-painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja
toiminnon lopettamiseksi.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DrinksChill sammuu.

4.10 Ovihälytys
Jos jääkaapin ovi jätetään auki noin 5
minuutin ajaksi, äänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
Jos mitään painiketta ei
paineta, äänimerkki sammuu
automaattisesti noin yhden
tunnin kuluttua häiriön
välttämiseksi.

Aika-asetusta voidaan
muuttaa milloin tahansa
ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta
ja lämpötilan
lisäyspainiketta.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
HUOMIO!
Jääkaappi ei sovi
elintarvikkeiden
pakastamiseen.

5.1 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.

1

2

5.2 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.

SUOMI
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Jos hylly on
vaakasuorassa, laita
siihen vain suljettuja
pulloja.

Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.

5.3 Vihanneslaatikot
Laitteen alaosassa on erityisiä laatikoita
hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

5.4 DYNAMICAIR
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu tarvittaessa
automaattisesti.

Laite voidaan myös kytkeä manuaalisesti
päälle tarvittaessa (katso kohta
"DYNAMICAIR-toiminto").
Puhallin toimii vain oven
ollessa kiinni.

5.5 Pulloteline
1. Sijoita pullot valmiiksi asetettuun
hyllyyn (avattava puoli laitteen
etuosaan päin).

2. Hyllyä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää tiivistämättömiä
pulloja. Aseta tällöin hyllyn etukoukut
yhden kerroksen verran takakoukkuja
korkeammalle.
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6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Energiansäästövinkkejä

•

•

•

•
•
•

•

Tehokkain energiankulutus on taattu
laatikoiden ollessa laitteen alaosassa
ja hyllyjen ollessa tasaisesti
paikoillaan. Ovilokeroiden sijainti ei
vaikuta energiankulutukseen.
Älä avaa ovea usein tai pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa
energian säästämiseksi, ellei ruoka
sitä vaadi.
Jos ympäristön lämpötila on korkea ja
lämpötilan säädin on säädetty hyvin
kylmäksi laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin höyrystimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi ja täten energian
säästämiseksi.
Varmista hyvä ilmankierto. Älä peitä
ilmanvaihtoritilöitä tai reikiä.

6.2 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•

•
•
•

Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen on
korkeintaan +4 °C.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
Pakkaa elintarvikkeet niiden
tuoreuden ja aromien säilyttämiseksi.
Pakkaa nesteet ja elintarvikkeet aina
suljettuihin astioihin, jotta maut ja
hajut vältettäisiin laitteessa.
Jotta kypsennettyjen ja raakojen
ruokien kontaminaatiot vältettäisiin,
peitä kypsennetyt ruoat ja erota ne
tuoreista elintarvikkeista.

•

Pakasteet on suositeltavaa sulattaa
jääkaapissa.
Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina.
Varmista, että ne ovat jäähtyneet
huoneen lämpötilaan ennen niiden
asettamista jääkaappiin.
Aseta uudet elintarvikkeet aina
aikaisempien taakse ruokajätteen
vähentämiseksi.

6.3 Elintarvikkeiden säilytys
•

•

•
•
•

•
•

•

Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella (poista multa) ja aseta
erityiseen laatikkoon
(vihanneslaatikkoon).
Eksoottisten hedelmien (esim.
banaanit, mangot, papaijat jne.)
säilytystä jääkaapissa ei suositella.
Vihanneksia, kuten tomaatteja,
perunoita, sipuleita ja valkosipulia ei
saa säilyttää jääkaapissa.
Voi ja juusto: aseta ilmatiiviiseen
rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai
polyeteenipussiin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Puhallin on suositeltavaa kytkeä
toimintaan elintarvikkeiden
nopeampaa jäähdytystä varten.
Dynamic Air -toiminnon avulla
voidaan varmistaa tasaisempi
sisälämpötila.
Tarkista aina elintarvikkeiden
viimeinen käyttöpäivämäärä niiden
säilytysajan määrittämiseksi.

7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi

SUOMI

uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
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Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.

HUOMIO!
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.

7.2 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.

7.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.

Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi raolleen, jotta laitteen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.

8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei toimi lainkaan.

Virta on katkaistu laittees‐
ta.

Kytke laitteeseen virta.

Pistoke ei ole kunnolla kiin‐ Kiinnitä pistoke oikein pis‐
ni pistorasiassa.
torasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.

Kokeile kytkemällä pistora‐
siaan jokin toinen sähkölai‐
te. Ota yhteys sähköasen‐
tajaan.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laitteen käyntiääni on ko‐
va.

Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.

Tarkista, onko laite vakaa.

Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.

Laite on kytketty vasta toi‐
mintaan.

Katso kohta "Ovihälytys"
tai "Korkean lämpötilan hä‐
lytys".

Laitteen lämpötila on liian
korkea.

Katso kohta "Ovihälytys"
tai "Korkean lämpötilan hä‐
lytys".

Ovi on jätetty auki.

Sulje ovi.

Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Kompressori käy jatkuvas‐
ti.

Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja
nia elintarvikkeita samanai‐ tarkista lämpötila uudel‐
kaisesti.
leen.

Kompressori ei käynnisty
heti "FASTCOOL"-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.

Huoneen lämpötila on liian
korkea.

Lue ohjeet ”Asennus”-lu‐
vusta.

Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.

Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen
pakastamista.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

FASTCOOL-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FASTCOOLtoiminto".

Kompressori käynnistyy
jonkin ajan kuluttua.

Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.

Ovi on kohdistettu virheelli‐ Laite ei ole oikein tasapai‐
sesti tai se on ilmanvaihto‐ notettu.
säleikön tiellä.

Lue asennusohjeet.

Ovi ei avaudu helposti.

Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.

Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen
ennen kuin avaat oven uu‐
delleen.

Valo ei syty.

Lamppu on valmiustilassa.

Sulje ja avaa ovi.

Lamppu on palanut.

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Laitteessa on liikaa huur‐
retta ja jäätä.

SUOMI
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Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tiiviste on vioittunut tai li‐
kainen.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Elintarvikkeita ei ole pakat‐ Pakkaa ruoat oikein.
tu kunnolla.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".

Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäris‐
tölämpötila liian korkea.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".

Vettä valuu jääkaapin taka‐ Automaattisen sulatuksen
seinää pitkin.
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.

Tämä on normaalia.

Jääkaapin takaseinässä on Ovea on avattu liian tihe‐
liikaa lauhdevettä.
ään.

Avaa ovi vain tarvittaessa.

Ovea ei ole suljettu kunnol‐ Varmista, että ovi on suljet‐
la.
tu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.

Kääri elintarvikkeet asian‐
mukaiseen pakkaukseen
ennen niiden asettamista
kaappiin.

Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.

Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.

Veden tyhjennysaukko on
tukossa.

Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.

Vettä valuu lattialle.

Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.

Kiinnitä sulatusveden pois‐
toputki haihdutusastiaan.

Lämpötilaa ei voi säätää.

"FASTCOOL-toiminto" on
kytketty päälle.

Kytke "FASTCOOL-toimin‐
to" pois päältä manuaali‐
sesti tai odota, kunnes toi‐
minto kytkeytyy automaatti‐
sesti pois päältä lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FASTCOOL-toiminto".

Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.

Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.

Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Ruoat ovat liian lämpimiä.

Anna ruokien lämpötilan
laskea huoneen lämpöti‐
laan ennen kuin laitat ruoat
laitteeseen.

Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.

Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.

Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
FASTCOOL-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FASTCOOLtoiminto".

Laitteen kylmän ilman kier‐ Tarkista kylmän ilman kier‐
to ei toimi.
to. Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.

Laite on esitystilassa.

Pidä OK -painiketta painet‐
tuna noin 10 sekunnin
ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sam‐
muu lyhyeksi ajaksi.

Lämpötilanäytössä näkyy

Lämpötila-anturin häiriö.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (jäähdy‐
tysjärjestelmä pitää elintar‐
vikkeet kylminä, mutta läm‐
pötilaa ei voi säätää).

symboli
tai
tai
numeroiden sijaan.

Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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9. ÄÄNET
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä https://
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla osoitteesta
www.theenergylabel.eu.

11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552
mukaisesti. Noudatettavat
ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan

mitat sekä takaosan
vähimmäisetäisyydet on annettu tämän
ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on
saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.
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12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.

NORSK
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer fler tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er
designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på
at du får gode resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettsiden vår for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
opplysninger for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.

1.

SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
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montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•

•

•

•
•
•
•

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.

1.2 Generell sikkerhet
•

•

Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
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oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i
kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt
med, eller drypper på, annen mat.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–

•

•

•
•

•
•

•

•

•

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•

Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.

•
•
•
•

Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
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•
•
•
•
•
•

strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling

•
•

•
•

•

ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

•

ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.

•

ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•

2.3 Bruk

Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.

•
•

•

Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.

2.4 Innvendig lys
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•

Angående lampen(e) i dette produktet
og reservedeler som selges separat:
Disse lampene er ment å motstå
ekstreme fysiske forhold i
husholdningsprodukter, for eksempel
temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller
er ment å signalisere informasjon om
produktets driftsstatus. De er ikke
ment å brukes i andre bruksområder
og egner seg ikke til rombelysning.
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2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•

•

Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.

2.6 Service
•

•

•

Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen er

3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

•
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avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,
skuffer og kurver. Vær oppmerksom
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.

2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•

•

Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
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D3

D1

3.1 Dimensjoner

W1

D2

W3

H2

W2

H1
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Utvendige dimensjoner ¹

Totalt plass som kreves ved bruk ³

H1

mm

1860

H2

mm

1900

W1

mm

595

W3

mm

660

D1

mm

635

D3

mm

1213

¹ høyden, bredden og dybden på
produktet uten håndtak og føtter
Plass som kreves ved bruk ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² høyden, bredden og dybden på
produktet inkludert håndtaket, pluss
plassen som er nødvendig for fri
sirkulasjon av kjøleluft

³ høyden, bredden og dybden på
produktet inkludert håndtaket, pluss
plassen som er nødvendig for fri
sirkulasjon av kjøleluft, pluss den
plassen som er nødvendig for å åpne
døren til minste vinkel som gjør det mulig
å fjerne alt internt utstyr

3.2 Sted
Se etter i
monteringsinstruksjonene for
installasjon.
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Dette produktet er ikke ment å brukes
som et innebygd produkt.

Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.

Ved en montering som ikke er
frittstående og som ikke følger
dimensjonskravene til ventilasjon, vil
apparatet fremdeles fungere riktig, men
energiforbruket kan være noe høyere.
For å sikre at produktet fungerer optimalt,
bør du ikke montere produktet i
nærheten av varmekilder (stekeovn,
komfyrer, radiatorer, komfyrer eller
kokeplater) eller på et sted med direkte
sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet.
Produktet skal monteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av skapet
opprettholdes. Ideelt sett skal apparate
ikke plasseres under overskap. En eller
flere justerbare føtter på bunnen av
skapet sørger for at produktet står stabilt.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
monteringsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
se monteringsinstruksjonene
for å forstå
minimumsavstanden mellom
veggen og den siden av
produktet hvor dørhengslene
behøver nok plass til å åpne
døren når det interne
utstyret er tatt ut (f.eks.
under rengjøring).

Det må være mulig å kople
produktet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.

3.3 Elektrisk tilkopling
•

•

•
•

Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.

3.4 Avstandsstykker bak
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.

2

Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Korrekt bruk av produktet
kan bare garanteres innenfor
det angitte
temperaturområdet.
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3.5 Omhengsling av døren

FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.

Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.

4. KONTROLLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Skjerm
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et

par sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.

4.1 Skjerm
A

B C

D

Off
min

H

G F E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Tidsurindikator
FASTCOOL-funksjon
Holiday-modus
Temperaturindikator
Alarmindikator
ChildLock-funksjon
DrinksChill-funksjon
DYNAMICAIR-funksjon

4.2 Slik slår du på produktet

4.3 Slå av

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
«Temperaturjustering».

1. Trykk på produktets ON/OFF i 3
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».

4.4 Temperaturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Anbefalt standard innstilt temperatur er:
• +4 °C i kjøleskapet
Temperaturområdet kan variere mellom
2 °C og 8 C for kjøleskap.
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Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.

4.5 FASTCOOL-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
varm mat i kjølerommet, for eksempel
etter at du har handlet, foreslår vi at du
aktiverer FASTCOOL-funksjonen, slik at
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet, blir
oppvarmet.
1. Trykk på Mode til tilsvarende ikon
vises.
FASTCOOL-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FASTCOOL-indikatoren vises. Viften
aktiveres automatisk i løpet av
funksjonens varighet.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter omtrent 6 timer.
Du kan deaktivere FASTCOOLfunksjonen før den automatiske slutten
ved å gjenta prosedyren eller ved å velge
en annen innstilt temperatur for
kjøleskap.

4.6 Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet tomt under en lang
ferieperiode for å redusere dannelsen av
vond lukt.
1. Trykk på Mode til tilsvarende ikon
vises.
Holiday-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Holiday-indikatoren vises.
Denne modusen slås av
etter valg av annen
temperatur.

4.7 DYNAMICAIR-funksjon
Kjølerommet er utstyrt med en enhet
som gir mulighet for rask nedkjøling av
mat og en jevnere temperatur i skapet.
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Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov eller manuelt.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til
tilsvarende ikon vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
DYNAMICAIR-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til indikatoren DYNAMICAIR
slukkes.
Hvis funksjonen blir
automatisk aktivert vil ikke
DYNAMICAIR-indikatoren
vises (se «Daglig bruk»).
Strømforbruket øker når du
aktiverer DYNAMICAIRfunksjonen.
Dynamisk luft-enheten stopper når døren
er åpen og starter på nytt straks døren er
lukket.

4.8 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen,
gjenta prosedyren til indikatoren
ChildLock slås av.

4.9 DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
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Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker «0
min»-indikatoren og det høres en alarm.
Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under
nedtellingen og på slutten,
ved å trykke på minus eller
pluss.

Alarmen stopper etter at døren lukkes.
Under alarmen kan lyden dempes ved å
trykke på en hvilken som helst knapp.
Hvis du ikke trykker på noen
knapp, slås lyden av
automatisk etter rundt en
time for å unngå
forstyrrelser.

4.10 Døren er åpen-alarm
Hvis kjøleskapsdøren blir stående åpen i
omtrent 5 minutter, er lyden på og
alarmindikatoren blinker.

5. DAGLIG BRUK
FORSIKTIG!
Dette kjøleproduktet er ikke
egnet til å fryse matvarer.

5.1 Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.

Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.

5.3 Grønnsaksskuffer
Det er spesielle skuffer i den nederste
delen av produktet som er egnet for
oppbevaring av frukt og grønnsaker.

5.4 DYNAMICAIR
1

2

5.2 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.

Kjølerommet er utstyrt med en enhet
som gir mulighet for rask nedkjøling av
mat og en jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov.
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2. Denne hyllen kan vippes for å
oppbevare åpnede flasker. For å
oppnå dette resultatet, må du
plassere de fremre krokene i hyllen
på ett nivå høyere enn de bakre
krokene.

Det er også mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se «funksjonen
DYNAMICAIR»).
Viften er kun i drift når døren
er stengt.

5.5 Flaskehylle
1. Plasser flaskene (med åpningen
pekende fremover) i den
forhåndsplasserte hyllen.
Hvis flaskeholderen er
plassert horisontalt, kan
du kun plassere
uåpnede flasker.

6. RÅD OG TIPS
6.1 Tips for strømsparing
•

Mest effektiv energibruk er sikret i
konfigurasjonen med skuffene i den
nederste delen av produktet og
hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av

•
•

dørhyllene påvirker ikke
energiforbruket.
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
For å spare energi unngå å sette for
høy temperatur, med mindre matens
egenskaper krever det.
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•

•

Dersom romtemperaturen er høy,
temperaturkontrollen står på lav
temperatur og produktet er fullt av
mat, vil kompressoren gå uavbrutt.
Dette fører til at det dannes rim eller is
på fordamperen. I så fall må
temperaturkontrollen stilles på en
høyere temperatur, for å muliggjøre
automatiske avriming og for å spare
energi på denne måten.
Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.

6.2 Tips til kjøling av ferske
matvarer
•

•
•
•
•
•

En god temperaturinnstilling som
sikrer konservering av fersk mat er en
temperatur under eller lik +4 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet på maten.
Dekk maten med emballasje for å
bevare dens friskhet og aroma.
Bruk alltid lukkede beholdere til
væsker til mat, for å unngå smaker
eller dårlig lukt i rommet.
For å unngå krysskontaminering
mellom tilberedt og rå mat, dekk til
tilberedt mat og skiller den fra rå mat.
Det anbefales å tine maten inni
kjøleskapet.
Ikke sett varm mat i produktet.
Forsikre deg om at den er avkjølt ved
romtemperatur før du setter den inn.

•

For å forhindre matsvinn bør alltid ny
mat plasseres bak gammel mat.

6.3 Tips til kjøling av matvarer
•

•
•
•
•

•
•

•

Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
Frukt og grønnsaker: vask godt (fjern
jorden) og plasser i en spesiell skuff
(grønnsaksskuff).
Det anbefales ikke å oppbevare
eksotiske frukter som bananer,
mango, papaya osv. i kjøleskapet.
Grønnsaker som tomater, poteter, løk
og hvitløk skal ikke oppbevares i
kjøleskapet.
Smør og ost: plasseres i en lufttett
boks eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Flasker: lukk dem med en kork og sett
dem i flaskehyllen i døren, eller (hvis
det følger med) på flaskehyllen.
For å akselerere kjøling av varene,
anbefales det å slå på viften.
Aktivering av dynamisk luft muliggjør
større homogenisering av indre
temperaturer.
Henvis alltid til utløpsdatoen for
produktene for å vite hvor lenge de
skal oppbevares.

7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

7.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.

FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
FORSIKTIG!
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.

7.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
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2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.

7.4 Perioder uten bruk

7.3 Avising av kjøleskapet

1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La døren stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.

Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet under
normal bruk. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
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Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:

Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.

8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem

Mulig årsak

Løsning

Produktet fungerer ikke.

Produktet er slått av.

Slå på produktet.

Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.

Sett støpselet ordentlig inn
i stikkontakten.

Stikkontakten er ikke spen‐ Koble et annet elektrisk
ningsførende.
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elek‐
triker.
Produktet er støyintensivt.

Produktet står ikke stødig.

Kontroller at produktet står
stabilt.
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Akustisk eller visuell alarm
er på.

Skapet er nettopp slått på.

Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".

Temperaturen i produktet
er for høy.

Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".

Døren er åpen.

Lukk døren.

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.

Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.

Romtemperaturen er for
høy.

Se "Montering"-kapittelet.

Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.

La matprodukter avkjøle
seg til romtemperatur før
du legger den i fryseren.

Kompressoren arbeider
uavbrutt.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Funksjonen FASTCOOL er Se avsnittet "FASTCOOLslått på.
funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FAST‐
COOL", eller etter at tem‐
peraturen er endret.

Kompressoren starter etter Dette er normalt, det har
en viss tid.
ikke oppstått en feil.

Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.

Produktet står ikke plant.

Se monteringsinstruksjo‐
ner.

Vanskelig å åpne døren.

Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.

Vent noen sekunder før du
åpner døren på nytt.

Lampen lyser ikke.

Lampen er i standby-mo‐
dus.

Lukk døren og åpne den
igjen.

Lampen er defekt.

Kontakt nærmeste autori‐
serte serviceverksted.

Det er for mye rim og is.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Pakningen er deformert el‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ler skitten.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.

Pakk maten bedre inn.
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Problem

Det renner vann på bak‐
veggen i kjøleskapet.

Mulig årsak

Løsning

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Temperaturen i produktet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Under den automatiske av‐ Dette er korrekt.
rimingsprosessen smelter
rimet på bakveggen.

Det er for mye kondensert Døren ble åpnet for ofte.
vann på bakveggen i kjøle‐
skapet.

Det renner vann inne i kjø‐
leskapet.
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Åpne produktets dør kun
når det er nødvendig.

Døren ble ikke ordentlig
lukket.

Påse at døren er ordentlig
lukket.

Lagret mat ble ikke pakket
inn.

Pakk inn mat i egnet em‐
ballasje før du legger det i
skapet.

Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vann‐
oppsamlingsbeholderen.

Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.

Vannavløpet er tilstoppet.

Rengjør vannavløpet.

Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til
ke koblet til fordamperbret‐ fordamperbrettet.
tet over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stil‐ Funksjonen "FASTCOOL"
les inn.
er slått på.

Temperaturen i produktet
er for høy/lav.

Slå av "FASTCOOL-funk‐
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen deaktiveres
automatisk for å velge tem‐
peraturen. Se avsnittet
"FASTCOOL-funksjonen".

Temperaturen er ikke riktig Still inn en lavere/høyere
innstilt.
temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Matvarene har for høy tem‐ La matvarene avkjøle seg
peratur.
til romtemperatur før du
legger til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn Legg færre matvarer inn i
i produktet samtidig.
produktet på samme tid.
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Døren har vært åpnet for
ofte.

Åpne døren bare hvis det
er nødvendig.

Funksjonen FASTCOOL er Se avsnittet "FASTCOOLslått på.
funksjonen".

DEMO vises på displayet.

Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.

Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapit‐
telet "Råd og tips".

Produktet er i demonstra‐
sjonsmodus.

Hold OK -knappen nede i
ca. 10 sek. til det høres en
lang lyd og displayet slås
av en kort stund.

Et
eller eller -sym‐ Temperatursensor-pro‐
bol vises i stedet for tall på blem.
temperaturdisplayet.

Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.

8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.

Kontakt nærmeste autori‐
serte servicesenter (kjøle‐
systemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
er ikke mulig å justere tem‐
peraturen).

8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
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9. STØY
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen
av dette produktet i EU EPRELdatabasen. Oppbevar energietiketten
kun for henvisning med denne
brukerhåndboken samt alle andre

dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
produktet.
Se koblingen www.theenergylabel.eu for
detaljert informasjon om energietiketten.

11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552.
Ventilasjonskrav, spordimensjoner og
minste avstand bak skal være som angitt

i denne brukerhåndboken i kapittel 3.
Kontakt produsenten for ytterligere
informasjon, inkludert lasteplaner.
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12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

SVENSKA
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
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som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•

•
•

•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med
mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar under förutsättning att de har
fått korrekta instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
– rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,

SVENSKA
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förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
–

•
•

•
•

•
•

•

•
•

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.

•
•
•

Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
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•
•
•
•
•
•

Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.

•
•
•
•

•
•

•

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•

•
•
•

VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

•

Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

•

Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.

2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•

När det gäller lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
säljs separat: Dessa lampor är
avsedda att tåla extrema fysiska
förhållanden i hushållsapparater,
såsom temperatur, vibration, fuktighet
eller är avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De är inte avsedda att
användas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
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•
•

•

Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.

•

•

•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:
termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.

2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

2.6 Underhåll
•
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•
•
•
•
•

•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
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D3

D1

3.1 Mått

W1

D2

W3

H2

W2

H1
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Generella mått ¹
H1

mm

1860

W1

mm

595

D1

mm

635

¹ höjd, bredd och djup på produkten utan
handtag och fötter
Utrymme som krävs under använd‐
ning ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² höjd, bredd och djup på produkten
inklusive handtaget, plus utrymmet som
krävs för fri cirkulation av kylluften

Allmänt utrymme som krävs under
användning ³
H2

mm

1900

W3

mm

660

D3

mm

1213

³ höjd, bredd och djup på produkten
inklusive handtaget, plus utrymmet som
krävs för fri cirkulation av kylluften, plus
det utrymme som krävs för att tillåta
lucköppning till minsta vinkel som tillåter
borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering
Se
installationsanvisningarna
för installationen.
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Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.

Korrekt funktion av
produkten kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde.

Vid en annan installation än fristående,
med respekt för utrymme som krävs i
användningsdimensionerna, kommer
produkten att fungera korrekt men
energiförbrukningen kan öka något.

Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.

För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.

Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt efter
installation.

Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att uppmärksamma
minimiavståndet mellan
väggen och den sida av
produkten där gångjärnen
sitter som ska ge tillräckligt
med utrymme för att dörren
ska kunna öppnas helt när
vissa delar inuti kylskåpet
ska tas bort (t ex vid
rengöring).
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
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3.3 Elektrisk anslutning
•

•

•
•

Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

3.4 Bakre distanshållare
De två distanshållarna finns i påsen med
dokumentationen.
1.
2.
3.
4.

Lossa skruven.
Sätt distanshållaren under skruven.
Vrid distanshållaren till rätt läge.
Dra åt skruvarna igen.
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3.5 Omhängning av dörr

2

Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.

1
3

4

4. KONTROLLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Display
Knapp för att höja temperaturen
Knapp för att sänka temperaturen
OK

Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.

4.1 Display
A

B C

D

Off
min

H

G F E

4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Timerdisplay
FASTCOOL-funktion
Holiday-läge
Temperaturindikator
Larmindikator
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion
DYNAMICAIR-funktion

Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.

4.3 Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 3
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
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4.4 Temperaturreglering

4.7 DYNAMICAIR-funktion

Ställ in temperaturen genom att trycka på
temperaturreglaget.
Rekommenderad inställd
standardtemperatur är:
• +4 °C i kylen
Temperaturen kan variera mellan 2 °C
och 8 °C i kylen.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.

Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.

Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.

4.5 FASTCOOL-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror i kylfacket när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar FASTCOOL-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i produkten.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
FASTCOOL-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
FASTCOOL-indikatorn visas. Fläkten
aktiveras automatiskt under
funktionstiden.
Funktionen stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
Du kan avaktivera funktionen
FASTCOOL-funktionen den stängs av
automatiskt genom att upprepa
proceduren eller välja en annan inställd
temperatur för kylen.

4.6 Holiday-läge
I detta läge kan produkten vara tom
under en lång semesterperiod utan att
dålig lukt bildas.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Holiday-indikatorn blinkar.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-indikatorn visas.
Detta läge stängs av efter att
en annan temperatur har
valts.

Denna produkt aktiveras automatiskt vid
behov eller manuellt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills
motsvarande symbol visas.
DYNAMICAIR-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
DYNAMICAIR-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DYNAMICAIR-indikatorn
slocknar.
Om funktionen aktiveras
automatiskt visas inte
indikatorn DYNAMICAIR (se
"Daglig användning").
Om du aktiverar
DYNAMICAIR-funktionen
ökar energiförbrukningen.
Den dynamiska luftenheten stannar när
dörren är öppen och startar omedelbart
efter att dörren stängs.

4.8 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Bekräfta genom att trycka på OK.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.

4.9 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
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2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90
minuter.
3. Bekräfta genom att trycka på OK.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar "0 min"indikatorn och ett ljudlarm hörs. Tryck på
OK-knappen för att stänga av ljudet och
avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den
inställda tiden när som helst
under nedräkningen och
innan den är över genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.

4.10 Larm vid öppen dörr
Om kylskåpsdörren lämnas öppen i
ungefär 5 minuter, hörs en ljudsignal och
larmindikatorn blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas
av genom att trycka på vilken knapp som
helst.
Om du inte trycker på någon
knapp stängs ljudet av
automatiskt efter cirka en
timme för att undvika
störningar.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET!
Detta kylskåp är inte lämplig
för frysning av livsmedel.

5.1 Placering av dörrfacken

5.2 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.

För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.

För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.

5.3 Grönsakslåda
Det finns en särskild låda längst ner som
är lämplig för förvaring av frukt och
grönsaker.

1

2

5.4 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.

SVENSKA

Denna produkt aktiveras automatiskt vid
behov.
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2. Denna hylla kan lutas för förvaring av
icke förslutna flaskor. För att göra det
ska de främre hakarna på hyllan
placeras en nivå högre än de bakre
hakarna.

Du kan också slå på funktionen manuellt
vid behov (se "DYNAMICAIR-funktion").
Fläkten är bara igång när
dörren är stängd.

5.5 Flaskhylla
1. Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.
Lägg endast in förslutna
flaskor om hyllan är
placerad horisontellt.

6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
•

Den mest effektiva
energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i
produktens nedre del och med

•

hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna
är placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.
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•
•

•

Ställ inte in för hög temperatur för att
spara energi om det inte behövs för
matens egenskaper.
Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.
Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.

6.2 Tips för kylning av färska
livsmedel
•

•
•
•

Bra temperaturinställning som
säkerställer bra förvaring av färsk mat
är en temperatur lägre än eller exakt
+4 °C.
Högre temperaturinställning inuti
produkten kan leda till kortare
hållbarhet av matvarorna.
Täck alltid maten för att bevara
färskheten och aromen.
Använd alltid stängda behållare för
vätskor och livsmedel för att undvika
smaker eller lukt i facket.
För att undvika korskontaminering
mellan kokt och rå mat, täck den
kokta maten och separera den från
den råa maten.

•
•
•

Det bästa är att tina maten i kylen.
Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se
till att den har svalnat vid
rumstemperatur innan du sätter i den.
För att förhindra att mat kastas ska ny
mat alltid placeras bakom den gamla.

6.3 Tips för kylning av mat
•

•
•
•
•

•
•

•

Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Frukt och grönsaker: rengör noggrant
(ta bort jord) och lägg dem i en
särskild låda (grönsakslåda).
Exotiska frukter som banan, mango,
papaya etc. ska helst inte förvaras i
kylen.
Grönsaker som tomater, potatis, lök
och vitlök ska inte förvaras i kylen.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
För att påskynda nedkylningen av
varorna rekommenderar vi att fläkten
slås på. Aktiveringen av dynamisk luft
tillåter större homogenisering av
innertemperaturer.
Titta alltid på livsmedlens
utgångsdatum för att veta hur länge
de kan förvaras.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
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7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
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vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.

1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.

7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost elimineras automatiskt från
kylfackets förångare vid normal
användning. Det avfrostade vattnet töms
ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att

7.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.

Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren stå öppna så att inte dålig
lukt bildas.

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Om produkten inte fungerar ...
Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Produkten fungerar inte.

Produkten är avstängd.

Slå på produkten.

Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.

Eluttaget är strömlöst.

Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.

Produkten står ostadigt.

Kontrollera om produkten
står stabilt.

Produkten bullrar.

Ljudligt eller visuellt larm är Skåpet har nyligen satts
på.
på.
Temperaturen i produkten
är för hög.

Se "Larm för öppen dörr"
eller "Larm för hög tempe‐
ratur".
Se "Larm för öppen dörr"
eller "Larm för hög tempe‐
ratur".

Dörren har lämnats öppen. Stäng dörren.
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Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Kompressorn arbetar utan
uppehåll.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Många matvaror har lagts
in samtidigt.

Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.

Rumstemperaturen är för
hög.

Se kapitlet "Installation".

Alltför varm mat har lagts
in.

Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före förvaring.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Funktionen FASTCOOL är
på.

Se avsnittet "FASTCOOLfunktion".

Kompressorn startar inte
omedelbart när "FAST‐
COOL" trycks in eller när
temperaturen ändras.

Kompressorn startar efter
en stund.

Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.

Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.

Produkten står inte i våg.

Se Installationsanvisning‐
ar.

Det är svårt att öppna dör‐
ren.

Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.

Vänta några sekunder mel‐
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.

Lampan fungerar inte.

Lampan är i standby-läge.

Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Dörrtätningen är deforme‐
rad eller smutsig.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna or‐
dentligt.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Det har bildats för mycket
frost och is.
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Möjlig orsak
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Åtgärd

Vatten rinner på den bakre Under den automatiska av‐ Detta är normalt.
väggen i kylskåpet.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Dörren stängdes inte or‐
dentligt.

Se till att dörren är ordent‐
ligt stängd.

Mat som lagts in är inte or‐ Förpacka maten på lämp‐
dentligt förpackad.
ligt sätt innan den läggs in.
Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.

Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.

Kontrollera att inga matva‐
ror har kontakt med den
bakre väggen.

Vattenutloppet är igen‐
täppt.

Rengör vattenutloppet.

Vatten rinner ut på golvet.

Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.

Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.

Temperaturen kan inte
ställas in.

Funktionen "FASTCOOL"
är påslagen.

Stäng av "FASTCOOLfunktionen" manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen
har stängts av automatiskt.
Se avsnittet "FASTCOOLfunktion".

Temperaturen i produkten
är för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐
för hög.
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Funktionen FASTCOOL är
på.

Se avsnittet "FASTCOOLfunktion".

Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.

Se till att kalluft kan cirkule‐
ra i produkten. Se kapitlet
"Råd och tips".
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Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

DEMO visas på displayen.

Produkten är i demonstra‐
tionsläge.

Håll OK -knappen intryckt i
ca 10 sek tills en lång ljud‐
signal hörs och displayen
släcks en stund.

En -, - eller -sym‐
bol visas istället för siffror
på temperaturdisplayen.

Problem med temperatur‐
sensorn.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad
(kylsystemet fortsätter att
hålla matvarorna kalla,
men temperaturen kan inte
justeras).

Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.

8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.

8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.

SVENSKA
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9. BULLER
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.

Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.

11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som

anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
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12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

280158757-A-262020

www.electrolux.com/shop

LUT5NF26W
LUT5NF26X

DA
FI
NO
SV

Fryser
Pakastin
Fryser
Frysskåp

Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning

2
19
36
53

2
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VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC,
Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation

DANSK

3

eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•

•
•

•
•
•
•

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed
•

•

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
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•

•

•
•

•
•

•

•

•

ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•

Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.

•
•
•

Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
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•

•
•
•
•
•

Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.

2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•

•
•

•
•

•

Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
mærkeværdier.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
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2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.

2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
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•

Vedrørende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
sælges separat: Disse lamper er
beregnet til at modstå ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, såsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•

•

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.

•

•

2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•

2.6 Service
•

•

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en

3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse
reservedele kun er tilgængelige for
fagudlærte reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.

•

Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
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D3

D1

3.1 Mål

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Samlede mål ¹

Samlet plads påkrævet under brug ³

H1

mm

1860

H2

mm

1900

W1

mm

595

W3

mm

660

D1

mm

635

D3

mm

1213

¹ apparatets højde, bredde og dybde
uden håndtaget og fødderne
Påkrævet plads under brug ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til
fri cirkulation af den afkølende luft

³ apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til
fri cirkulation af den afkølende luft, samt
den nødvendige plads for at lågen kan
åbnes til den minimale vinkel, som gør
det muligt at fjerne alt internt udstyr

3.2 Placering
Se installationsvejledningen
vedr. installation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive
brugt som et indbygningsapparat.

8
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Hvis der foretages en anden installation
end fritstående i forbindelse med
påkrævet plads i brugsmål, vil apparatet
virke korrekt, men energiforbruget kan
stige en smule.

Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.

Med henblik på at sikre apparatets
bedste funktion bør du ikke installere
apparatet i nærheden af varmekilden
(ovn, komfurer, radiatorer eller
kogeplader) eller på et sted med direkte
sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit
omkring bagsiden af skabet.
Dette apparat bør installeres i en tør,
godt ventileret indendørs position.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal den minimale afstand
mellem apparatets topplade og
overskabets underside bevares. Så
fungerer apparatet optimalt Ideelt bør
apparatet dog ikke placeres under
overskabe. En eller flere justerbare
fødder på bunden af skabet sikrer, at
apparatet står lige.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsinstruktionerne.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, bedes
du se
installationsinstruktionerne
for at forstå den minimale
afstand mellem væggen og
siden af apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved
rengøring).

Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.

3.3 El-forbindelse
•

•

•
•

Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.

3.4 Bageste afstandsstykker
Du kan finde de to afstandsstykker i
posen med dokumentationen.
1. Løsn skruen.
2. Montér afstandsstykket under
skruen.
3. Drej afstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.

2

Dette apparat er beregnet til at blive
brugt ved omgivende temperatur fra
10°C til 43°C.
Der kan kun garanteres
korrekt drift af apparatet
inden for det specifikke
temperaturinterval.

1
4

3
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3.5 Vending af dør
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FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.

Se særskilt dokument med vejledning om
installation og vending af låge.

4. KONTROLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK

Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

samtidigt i nogle få sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.

4.1 Display
A

B

C

F E D

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Timerindikator
FastFreeze-funktion
Temperaturindikator
Advarselslampe
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion

4.2 Aktivering

2. Træk stikket ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.

4.4 Indstilling af temperatur

Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".

4.3 Deaktivering
1. Tryk på skabets ON/OFF i 3
sekunder.
Displayet slukkes.

Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Den anbefalede indstillingstemperatur er
som standard:
• -18 °C i fryseren
Temperaturintervallet kan variere mellem
-15 °C og -24 °C for fryseren.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.

10
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Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.

4.5 FastFreeze-funktion
FastFreeze bruges til at udføre
forhåndsfrysning og lynfrysning i
frysersekvens. Denne funktion bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
Inden indfrysning af friske
madvarer startes
FastFreeze-funktionen
mindst 24 timer, før
madvarerne afslutter
forhåndsfrysning.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
FastFreeze-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FastFreeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Du kan deaktivere FastFreezefunktionen, inden den slutter automatisk,
ved at gentage proceduren, indtil
FastFreeze-lampen slukkes, eller ved at
vælge en anden indstillet temperatur.

4.6 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
ChildLock-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-lampen vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.

4.7 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en

opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
Det er også praktisk, når der er brug for
en påmindelse for ikke at glemme de
flasker eller dåser, der stilles i fryseren
med henblik på hurtig afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker "0
min"-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.

4.8 Alarm for høj temperatur
Når der er en temperaturstigning i
fryseren (f.eks. pga. et tidligere
strømsvigt), blinker advarsels- og
frysertemperaturlamperne, og lyden
tændes.
Sådan deaktiveres alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
Lyden slukkes.
2. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i
nogle få sekunder, og derefter viser
displayet den indstillede temperatur
igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de
normale forhold er
genoprettet.
Hvis du ikke trykker på
nogen knap, slukkes lyden
automatisk efter ca. en time
for at undgå forstyrrelse.

DANSK

4.9 Alarm for åben låge
Hvis fryserens låge står åben i ca. 90
sekunder, tændes lyden, og
advarselslampen blinker.
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Hvis du ikke trykker på
nogen knap, slukkes lyden
automatisk efter ca. en time
for at undgå forstyrrelse.

Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lyden afbrydes ved at
trykke på en vilkårlig knap.

5. DAGLIG BRUG
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Opbevar den friske mad jævnt fordelt i
den første og anden afdeling eller skuffe
fra oven.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses, uden at tilføje andre friske
madvarer i løbet af 24 timer, står på
typepladen (et mærkat indvendig i
apparatet).

undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
FORSIGTIG!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den viste værdi
på typeskiltet under
"temperaturstigningstid",
skal madvarerne enten
spises eller tilberedes med
det samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen. Se
under "Alarm for høj
temperatur".

5.3 Optøning

Når indfrysningen er slut, vender
apparatet automatisk tilbage til den
tidligere temperaturindstilling (se
"FastFreeze-funktionen").

Inden frostvarer og dybfrossen mad
spises, kan det optøs i køleskabet eller i
en plastikpose under koldt vand.

5.2 Opbevaring af frosne
madvarer

Dette afhænger af den tilgængelige tid
og af madtypen. Små stykker kan endda
tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.

Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 3 timer med funktionen
FastFreeze slået til, inden der lægges
madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,

5.4 Kuldeakkumulatorer
Dette apparat er udstyret med
kuldeakkumulatorer, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
For at sikre den bedste
akkumulatorydeevne bør de placeres i
apparatets forreste øverste område.

12
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6. RÅD OG TIPS
6.1 Energisparetips
•
•
•
•
•
•

Den interne konfiguration af apparatet
er den, der sikrer den meste effektive
energianvendelse.
Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
Jo koldere temperaturindstilling, des
højere er energiforbruget.
Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.
Sørg for, at madprodukter inden i
apparatet lader luften cirkulere
gennem særlige huller bagest på
apparatets inderside.

6.2 Råd om frysning
•
•

•
•

•

•

•
•

Aktiver FastFreeze-funktionen mindst
24 timer inden der lægges mad i
fryseren.
Inden nedfrysning skal friske
madvarer pakkes ind og forsegles i:
aluminiumsfolie, plastikfilm eller poser, lufttætte beholdere med låg.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Det anbefales at sætte mærkater og
datoer på alle dine frosne madvarer.
Dette vil hjælpe med at identificere
mad og vide, hvornår det bør bruges,
inden det bliver dårligt.
Maden bør være frisk, når den fryses
ned, for at bevare god kvalitet. Især
frugt og grønt bør fryses ned efter
høsten for at bevare alle deres
næringsstoffer.
Nedfrys ikke flasker eller dåser med
væsker, især drikkevarer
indeholdende kuldioxid - de kan
eksplodere under nedfrysning.
Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl
den ved stuetemperatur, inden den
placeres i afdelingen.
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den. Placer mad ved
stuetemperatur i den del af fryseren,
hvor der ikke er noget frossen mad.

•

•

Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden
er blevet optøet, skal den tilberedes,
nedkøles og derefter fryses ned.

6.3 Tips om opbevaring af
frostvarer
•

•
•
•
•

God temperaturindstilling, der sikrer,
at opbevaring af frosne madvarer er
ved en temperatur på under eller lig
med -18 °C.
En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed.
Hele fryseren er velegnet til
opbevaring af frosne madvarer.
Lad der være nok plads omkring
maden, til at luften kan cirkulere frit.
For passende opbevaring bedes du
se madens holdbarhed på mærkaten
på madvarens emballage.
Det er vigtigt at pakke mad ind på en
sådan måde, at det forhindrer vand,
fugt eller kondensvand i at trænge
ind.

6.4 Tips til indkøb
Efter indkøb:
•

•

•
•
•

Sørg for, at emballagen ikke er
beskadiget - maden kan blive
forringet. Hvis emballagen er
opsvulmet eller våd, er den muligvis
ikke blevet opbevaret under optimale
forhold, og optøningen er muligvis
allerede gået i gang.
Med henblik på at begrænse
optøningen bør du købe frosne varer
som det sidste under dit indkøb og
transportere dem i en termisk og
isoleret køletaske.
Placer de frosne varer i fryseren med
det samme, så snart du kommer
tilbage fra butikken.
Hvis mad er blevet optøet, selv
delvist, bør du ikke genindfryse den.
Spis det så hurtigt som muligt.
Overhold udløbsdatoen og
opbevaringsoplysningerne på
emballagen.
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6.5 Holdbarhed
Madvare

Holdbarhed (måne‐
der)

Brød

3

Frugt (bortset fra citrus)

6 - 12

Grøntsager

8 - 10

Rester uden kød

1-2

Mejeriprodukter:
Smør
Blød ost (f.eks. mozzarella)
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)

6-9
3-4
6

Skaldyr:
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)
Rejer
Afskallede muslinger
Kogt fisk

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Kød:
Fjerkræ
Oksekød
Svin
Lam
Pølse
Skinke
Rester med kød

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.

FORSIGTIG!
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.

7.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
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7.3 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.

7.4 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.

Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågen stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.

8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

8.1 Hvis noget går galt
Problem

Mulige årsager

Opløsning

Apparatet virker ikke.

Der er slukket for appara‐
tet.

Tænd for køleskabet.

Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.

Sæt stikket helt ind i stik‐
kontakten.

Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.

Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.

Apparatet støjer.

Apparatet står ikke stabilt.

Kontrollér, om apparatet
står stabilt.

Lydsignalet eller den visu‐
elle alarm er slået til.

Skabet er for nylig blevet
tændt.

Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".

Temperaturen i apparatet
er for høj.

Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".

Døren står åben.

Luk lågen.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.

Vent nogle få timer, og
kontrollér så temperaturen
igen.

Kompressoren kører hele
tiden.

Der er for høj stuetempera‐ Se kapitlet "Installation".
tur.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme
da de blev lagt i apparatet. ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
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Opløsning

Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FastFreeze", eller når
temperaturen er ændret.

Funktionen FastFreeze er
tændt.

Se afsnittet ”FastFreezefunktion".

Kompressoren går i gang
efter et stykke tid.

Det er normalt og skyldes
ikke fejl.

Lågen flugter ikke med
Apparatet er ikke i vater.
skabet eller støder på ven‐
tilationsristen.

Se installationsinstruktio‐
nerne.

Lågen åbner ikke nemt.

Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.

Vent nogle få sekunder
mellem lukning og genåb‐
ning af lågen.

Apparatets sidepaneler er
varme.

Dette er en normal tilstand,
der forårsages af varme‐
vekslerens drift.

Pæren lyser ikke.

Pæren er i standby.

Luk lågen, og åbn den.

Pæren er defekt.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter.

Der er for meget rim og is.

Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Lågepakningen er defekt
eller snavset.

Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.

Pak madvarerne rigtigt ind.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Apparatet er helt fuldt og
Vælg en højere tempera‐
står på den laveste tempe‐ tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
ratur.
nel".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Der løber vand ud på gul‐
vet.

Vælg en højere tempera‐
tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
nel".

Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet
tilsluttet fordampningsbak‐ til fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
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Problem

Mulige årsager

Opløsning

Temperaturen kan ikke
indstilles.

"FastFreeze-funktion" er
slået til.

Sluk for "FastFreeze-funk‐
tion" manuelt, eller vent,
indtil funktionen deaktive‐
res automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se af‐
snittet "FastFreeze-funkti‐
on".

Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.

Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.

Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.

Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned
for høj.
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad
der madvarer i på samme gangen.
tid.
Lågen er blevet åbnet for
tit.

Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.

Funktionen FastFreeze er
tændt.

Se afsnittet ”FastFreezefunktion".

Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.

Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se ka‐
pitlet "Nyttige oplysninger
og råd".

DEMO vises på displayet.

Apparatet er i demo-til‐
stand.

Hold OK -tasten nede i ca.
10 sekunder, indtil der ly‐
der en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik.

Der vises et

Problem med temperatur‐
føler.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke mu‐
ligt at regulere temperatu‐
ren).

- eller

-

eller -symbol i tempera‐
turdisplayet i stedet for tal.

Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.

8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.

DANSK

8.3 Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter
tæt. Se installationsinstruktionerne.
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3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.

9. STØJ
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der leveres
med apparatet, indeholder et weblink til
oplysningerne relateret til apparatets
ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar
energimærket til reference sammen med
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der følger med dette
apparat.

Det er også muligt at finde de samme
oplysninger i EPREL ved hjælp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og
modelnavnet og produktnummeret, som
du finder på apparatets typeskilt.
Se linket www.theenergylabel.eu for
detaljerede oplysninger om
energimærket.

11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal

være i overensstemmelse med EN
62552. Ventilationskrav, mål af
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fordybning og minimale afstande bagpå
skal være som angivet i denne
brugervejledning i kapitel 3. Kontakt
producenten vedrørende andre

yderligere oplysninger, herunder
fyldningsplaner.

12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.

SUOMI
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.electrolux.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
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virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•
•

•
•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

•

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden
pilaantumisen välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki

SUOMI
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elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista
ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei
synny laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–

•

•

•
•

•
•

•

•
•

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.

•
•

•
•

Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
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•
•
•
•

Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.

2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•

•
•

•

Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.

Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.

2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•

Lisätietoa tämän tuotteen sisällä
olevista lampuista sekä erikseen
myytävistä varalampuista: Kyseiset
lamput on suunniteltu kestämään
kodinkoneissa vaativia fyysisiä
olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä,
kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen
toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu
muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne
sovi huoneiden valaisemiseen.

SUOMI

2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•

•

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.

•

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

2.6 Huolto
•

•

•

•

3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

lopettamisesta: termostaatit,
lämpötila-anturit, piirilevyt,
valonlähteet, ovenkahvat, oven
saranat, telineet ja korit. Huomaa, että
jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja
kaikki varaosat eivät välttämättä
koske kaikkia malleja.
Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.

2.7 Hävittäminen

•
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
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•

•

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
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D3

D1

3.1 Mitat

W1

D2

W3

H2

W2

H1

24

Kokonaismitat ¹

Käytön vaatima kokonaistila ³

H1

mm

1860

H2

mm

1900

W1

mm

595

W3

mm

660

D1

mm

635

D3

mm

1213

¹ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman
kahvaa ja jalkoja
Käytön vaatima tila ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman
vapaaseen kiertoon vaadittu tila

³ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman
vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven
vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima
tila kaikkien sisävarusteiden poistamista
varten

3.2 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
kalusteeseen asennettavaksi.

SUOMI

Mikäli asennus poikkeaa vapaasti
seisovasta laitteesta ja vaadittua
käyttötilaa ei noudateta, laite toimii
virheettömästi, mutta energiankulutus voi
kasvaa hiukan.

Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.

Varmista laitteen optimaalinen toiminta
asentamalla se kauas lämpölähteistä
(uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot)
ja suojaamalla se suoralta
auringonvalolta. Tarkista, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana.
Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja
hyvin tuuletettuun sisätilaan.
Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee
säilyttää laitteen yläreunaan parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, katso
asennusohjeista laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän välinen
vähimmäisetäisyys, jotta ovi
voidaan avata riittävästi
sisävarusteiden poistamisen
yhteydessä (esim.
puhdistamisen aikana).
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Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.

3.3 Sähköliitäntä
•

•

•
•

Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.

3.4 Takavälikappaleet
Kaksi välikappaletta toimitetaan
asiakirjapussin mukana.
1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin
alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan
asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötilassa 10°C - 43°C.

2

Laitteen virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä.

1
4

3
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HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.

3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet.

4. KÄYTTÖPANEELI
1

6

1
2
3
4

5

Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja

lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.

4.1 Näyttö
A

B

C

F E D

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ajastimen näyttö
FastFreeze -toiminto
Lämpötilan merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
ChildLock -toiminto
DrinksChill -toiminto

4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan

4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta, jos
näyttö ei ole päällä. Lämpötilanäytöt
näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".

1. Paina laitteen ON/OFF-painiketta 3
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.

Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".

Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Suositeltu lämpötilan oletusasetus:
• pakastin -18 °C

4.4 Lämpötilan säätäminen

SUOMI

Pakastimen lämpötila voi vaihdella välillä
-15 °C - -24 °C.
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.

4.5 FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toimintoa käytetään esi- ja
pikapakastamiseen pakastinosaston
toimintajaksoilla. Tämä toiminto
nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden
pakastumista suojaten samalla jo
pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.
Kun pakastat tuoretta
ruokaa, aktivoi FastFreezetoiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden
asettamista laitteeseen
esipakastusta varten.
1. Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FastFreeze vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FastFreeze-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
FastFreeze-toiminto voidaan kytkeä pois
toiminnasta ennen kuin se sammuu
automaattisesti toistamalla toimenpide,
kunnes FastFreeze-merkkivalo sammuu
tai valitsemalla toinen lämpötila-asetus.

4.6 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
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4.7 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
Se on hyödyllinen myös silloin, kun
tarvitset muistutuksen pakastimeen
pikajäähdytystä varten asetettujen
pullojen tai tölkkien poistamiseksi.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla ajastimen
säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
"0 min” -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina OK-painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja
toiminnon lopettamiseksi.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DrinksChill sammuu.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa milloin tahansa
ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta
ja lämpötilan
lisäyspainiketta.

4.8 Korkean lämpötilan hälytys
Kun pakastinosaston lämpötila nousee
(esimerkiksi aikaisemman sähkökatkon
vuoksi), hälytysmerkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäyttö vilkkuvat ja laitteesta
kuuluu äänimerkki.
Hälytyksen sammuttaminen:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
Äänimerkki sammuu.
2. Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan ja sen
jälkeen lämpötila-asetuksen
uudelleen.
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Hälytysmerkkivalo vilkkuu,
kunnes normaalit olosuhteet
palautuvat.
Jos mitään painiketta ei
paineta, äänimerkki sammuu
automaattisesti noin yhden
tunnin kuluttua häiriön
välttämiseksi.

4.9 Ovihälytys

Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
Jos mitään painiketta ei
paineta, äänimerkki sammuu
automaattisesti noin yhden
tunnin kuluttua häiriön
välttämiseksi.

Jos pakastimen ovi jätetään auki noin 90
sekunnin ajaksi, äänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti
ensimmäiseen ja toiseen lokeroon tai
laatikkoon ylhäältä.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen (sijaitsee laitteen
sisäpuolella).
Kun pakastuminen on päättynyt, laite
palauttaa lämpötilan automaattisesti
edelliseen lämpötila-asetukseen (katso
kohta "FastFreeze-toiminto").

5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 3
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla
ennen tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.

Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm
päässä ovesta.
HUOMIO!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin arvokilvessä
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi ja sitten
jäähdytettävä, minkä jälkeen
ne voidaan pakastaa
uudelleen. Katso kohta
"Korkean lämpötilan
hälytys".

5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai muovipussissa
kylmän veden alla.
Valitse sopivin menettely käytettävissä
olevan ajan ja elintarvikkeiden laadun
mukaan. Pienempiä paloja voidaan
kypsentää myös jäisinä.

5.4 Kylmävaraajat
Laite sisältää kylmävaraajia, jotka
pidentävät kylmäsäilytysaikaa
sähkökatkon tai toimintahäiriön
sattuessa.

SUOMI

29

Voit varmistaa kylmävaraajien parhaan
tehon sijoittamalla ne laitteen etuosaan
ylös.

6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Energiansäästövinkkejä
•
•
•
•
•
•

Laitteen sisäinen kokoonpano takaa
tehokkaimman energiankulutuksen.
Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
Älä avaa ovea usein tai pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä
suurempi energiankulutus.
Varmista hyvä ilmankierto. Älä peitä
ilmanvaihtoritilöitä tai reikiä.
Varmista, että laitteen sisällä olevat
elintarvikkeet mahdollistavat
ilmankierron laitteen takaosassa
olevien reikien kautta.

•
•

6.3 Pakasteiden säilytysohjeita
•

6.2 Pakastusohjeita
•

•

•
•

•

•

•
•

Kytke FastFreeze-toiminto päälle
vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet
ennen pakastamista alumiinifolioon,
muovikelmuun tai -pusseihin,
ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa
lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä
helpottaa elintarvikkeiden
tunnistamista ja mahdollistaa
pakasteiden käyttämisen ennen
niiden pilaantumista.
Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina
hyvän laadun varmistamiseksi.
Erityisesti hedelmät ja vihannekset
tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden
kaikki ravintoaineet säilyisivät.
Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja
tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia
juomia - ne voivat räjähtää
pakastuksen aikana.
Älä laita ruokia pakastimeen kuumina.
Anna niiden jäähtyä huoneen
lämpötilassa ennen pakastamista.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien

viereen välttääksesi pakastettujen
ruokien lämpötilan nousun. Aseta
huoneenlämpöiset ruoat pakastimen
kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Älä pakasta sulaneita ruokia
uudelleen. Jos ruoka on sulanut,
kypsennä ja jäähdytä se ennen
pakastamista.

•
•
•
•

Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden
säilyttämiseen on korkeintaan -18 °C.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla
pakastinosastossa.
Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa
vapaan ilmankierron
mahdollistamiseksi.
Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä.
Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin,
että ne on suojattu vedeltä,
kosteudelta ja kosteuden
tiivistymiseltä.

6.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin
Kaupassakäynnin jälkeen:
•

•

•
•

Varmista, ettei pakkaus ole
vaurioitunut - muutoin vaarana on
ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on
paisunut tai märkä, sitä ei ole
välttämättä säilytetty optimaalisissa
olosuhteissa ja se voi olla jo osittain
sulanut.
Jotta pakasteiden sulaminen
vältettäisiin, hae pakasteet vasta
ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne
eristetyssä kylmäkassissa.
Aseta pakasteet pakastimeen
välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
Jos pakasteet ovat sulaneet
osittainkin, niitä ei saa pakastaa
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uudelleen. Käytä ne mahdollisimman
pian.

•

Noudata pakkaukseen merkittyä
viimeistä käyttöpäivämäärää ja
säilytysohjeita.

6.5 Säilytysaika
Ruokalaji

Säilytysaika (kuu‐
kautta)

Leipä

3

Hedelmät (ei koske sitrushedelmiä)

6 - 12

Vihannekset

8 - 10

Ruoantähteet ilman lihaa

1-2

Maitotuotteet:
Voi
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)

6-9
3-4
6

Merenherkut:
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)
Katkaravut
Simpukat ilman kuoria
Keitetty kala

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Liha:
Lintupaisti
Naudanliha
Porsaanliha
Lammas
Makkarat
Kinkku
Ruoantähteet lihalla

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
HUOMIO!
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.

7.2 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:

SUOMI

1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

7.3 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
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7.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.

Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi raolleen, jotta laitteen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.

8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei toimi lainkaan.

Virta on katkaistu laittees‐
ta.

Kytke laitteeseen virta.

Pistoke ei ole kunnolla kiin‐ Kiinnitä pistoke oikein pis‐
ni pistorasiassa.
torasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.

Kokeile kytkemällä pistora‐
siaan jokin toinen sähkölai‐
te. Ota yhteys sähköasen‐
tajaan.

Laitteen käyntiääni on ko‐
va.

Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.

Tarkista, onko laite vakaa.

Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.

Laite on kytketty vasta toi‐
mintaan.

Katso kohta "Ovihälytys"
tai "Korkean lämpötilan hä‐
lytys".

Laitteen lämpötila on liian
korkea.

Katso kohta "Ovihälytys"
tai "Korkean lämpötilan hä‐
lytys".

Ovi on jätetty auki.

Sulje ovi.

Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Kompressori käy jatkuvas‐
ti.

Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja
nia elintarvikkeita samanai‐ tarkista lämpötila uudel‐
kaisesti.
leen.
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Ongelma

Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze"-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Huoneen lämpötila on liian
korkea.

Lue ohjeet ”Asennus”-lu‐
vusta.

Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.

Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen
pakastamista.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FastFreezetoiminto".

Kompressori käynnistyy
jonkin ajan kuluttua.

Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.

Ovi on kohdistettu virheelli‐ Laite ei ole oikein tasapai‐
sesti tai se on ilmanvaihto‐ notettu.
säleikön tiellä.

Lue asennusohjeet.

Ovi ei avaudu helposti.

Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.

Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen
ennen kuin avaat oven uu‐
delleen.

Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.

Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.

Valo ei syty.

Lamppu on valmiustilassa.

Sulje ja avaa ovi.

Lamppu on palanut.

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Tiiviste on vioittunut tai li‐
kainen.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Laitteessa on liikaa huur‐
retta ja jäätä.

Elintarvikkeita ei ole pakat‐ Pakkaa ruoat oikein.
tu kunnolla.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".

Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäris‐
tölämpötila liian korkea.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Vettä valuu lattialle.

Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.

Kiinnitä sulatusveden pois‐
toputki haihdutusastiaan.

Lämpötilaa ei voi säätää.

"FastFreeze -toiminto" on
kytketty päälle.

Kytke "FastFreeze-toimin‐
to" pois päältä manuaali‐
sesti tai odota, kunnes toi‐
minto kytkeytyy automaatti‐
sesti pois päältä lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FastFreeze -toiminto".

Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.

Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Ruoat ovat liian lämpimiä.

Anna ruokien lämpötilan
laskea huoneen lämpöti‐
laan ennen kuin laitat ruoat
laitteeseen.

Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.

Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.

Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FastFreezetoiminto".

Laitteen kylmän ilman kier‐ Tarkista kylmän ilman kier‐
to ei toimi.
to. Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.

Laite on esitystilassa.

Pidä OK -painiketta painet‐
tuna noin 10 sekunnin
ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sam‐
muu lyhyeksi ajaksi.

Lämpötilanäytössä näkyy

Lämpötila-anturin häiriö.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (jäähdy‐
tysjärjestelmä pitää elintar‐
vikkeet kylminä, mutta läm‐
pötilaa ei voi säätää).

symboli
tai
tai
numeroiden sijaan.

Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.

3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9. ÄÄNET
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä https://
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla osoitteesta
www.theenergylabel.eu.
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11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552
mukaisesti. Noudatettavat
ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan

mitat sekä takaosan
vähimmäisetäisyydet on annettu tämän
ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on
saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer fler tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er
designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på
at du får gode resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettsiden vår for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
opplysninger for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.

1.

SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
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montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•

•

•

•
•
•
•

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.

1.2 Generell sikkerhet
•

•

Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
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•

•

•
•

•
•

•

•

•

ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•

Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

•
•

•
•
•

Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
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•
•
•

Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.

kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•

2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•

•
•

•
•

•

Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.

2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.

2.4 Innvendig lys
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•

Angående lampen(e) i dette produktet
og reservedeler som selges separat:
Disse lampene er ment å motstå
ekstreme fysiske forhold i
husholdningsprodukter, for eksempel
temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller
er ment å signalisere informasjon om
produktets driftsstatus. De er ikke
ment å brukes i andre bruksområder
og egner seg ikke til rombelysning.

2.5 Stell og rengjøring
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
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ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
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•
•

•

Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.

2.6 Service
•

•

•

Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen er
avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,

3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

•

skuffer og kurver. Vær oppmerksom
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.

2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•

•

Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
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D3

D1

3.1 Dimensjoner

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Utvendige dimensjoner ¹
H1

mm

1860

W1

mm

595

D1

mm

635

¹ høyden, bredden og dybden på
produktet uten håndtak og føtter
Plass som kreves ved bruk ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² høyden, bredden og dybden på
produktet inkludert håndtaket, pluss
plassen som er nødvendig for fri
sirkulasjon av kjøleluft

Generell plass som kreves ved bruk
³
H2

mm

1900

W3

mm

660

D3

mm

1213

³ høyden, bredden og dybden på
produktet inkludert håndtaket, pluss
plassen som er nødvendig for fri
sirkulasjon av kjøleluft, pluss den
plassen som er nødvendig for å åpne
døren til minste vinkel som gjør det mulig
å fjerne alt internt utstyr

3.2 Sted
Se etter i
monteringsinstruksjonene for
installasjon.
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Dette produktet er ikke ment å brukes
som et innebygd produkt.

Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.

Ved en montering som ikke er
frittstående og som ikke følger
dimensjonskravene til ventilasjon, vil
apparatet fremdeles fungere riktig, men
energiforbruket kan være noe høyere.
For å sikre at produktet fungerer optimalt,
bør du ikke montere produktet i
nærheten av varmekilder (stekeovn,
komfyrer, radiatorer, komfyrer eller
kokeplater) eller på et sted med direkte
sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet.
Produktet skal monteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av skapet
opprettholdes. Ideelt sett skal apparate
ikke plasseres under overskap. En eller
flere justerbare føtter på bunnen av
skapet sørger for at produktet står stabilt.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
monteringsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
se monteringsinstruksjonene
for å forstå
minimumsavstanden mellom
veggen og den siden av
produktet hvor dørhengslene
behøver nok plass til å åpne
døren når det interne
utstyret er tatt ut (f.eks.
under rengjøring).

Det må være mulig å kople
produktet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.

3.3 Elektrisk tilkopling
•

•

•
•

Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.

3.4 Avstandsstykker bak
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.

2

Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Korrekt bruk av produktet
kan bare garanteres innenfor
det angitte
temperaturområdet.

1
4

3
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3.5 Omhengsling av døren
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FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.

Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.

4. KONTROLLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Skjerm
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et

par sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.

4.1 Skjerm
A

B

C

F E D

4.2 Slik slår du på produktet
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
«Temperaturjustering».
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».

4.3 Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 3
sekunder.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tidsurindikator
FastFreeze-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
ChildLock-funksjon
DrinksChill-funksjon

Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

4.4 Temperaturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Anbefalt standard innstilt temperatur er:
• -18°C i fryseren
Temperaturen i fryseren kan variere
mellom -15 °C og -24 °C for fryser.
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
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Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.

4.5 FastFreeze-funksjon
FastFreeze brukes til å utføre
forhåndsfrysing og hurtigfrysing av
fryserommet i rekkefølge. Denne
funksjonen fremskynder innfrysingen av
ferske matvarer og beskytter samtidig
mat som allerede er frossen, mot
uønsket temperaturøkning.
Når du vil fryse ferske
matvarer, må FastFreezefunksjonen aktiveres minst
24 timer før varene legges
inn for å fullføre
forhåndsfrysing.
1. Trykk på Mode-knappen til
tilsvarende ikon vises for å slå på
funksjonen.
FastFreeze-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FastFreeze-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Du kan deaktivere FastFreezefunksjonen før den automatiske slutten
ved å gjenta prosedyren til FastFreezeindikatoren slås av eller ved å velge en
annen innstilt temperatur.

4.6 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen,
gjenta prosedyren til indikatoren
ChildLock slås av.

4.7 DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel

når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker
eller bokser som du har satt i fryseren så
de skal bli fort kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker «0
min»-indikatoren og det høres en alarm.
Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under
nedtellingen og på slutten,
ved å trykke på minus eller
pluss.

4.8 Alarm ved høy temperatur
Når det er temperaturøkning i
fryserommet (for eksempel på grunn av
en tidligere strømbrudd), blinker alarmog frysetemperaturindikatorene og lyden
er på.
For å deaktivere alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
Lyden slås av.
2. Fryserens temperaturindikator viser
den høyest oppnådde temperaturen i
noen sekunder, og viser deretter stilt
temperaturen på nytt.
Alarmindikatoren fortsetter å
blinke til normale forhold
gjenopprettes.
Hvis du ikke trykker på noen
knapp, slås lyden av
automatisk etter rundt en
time for å unngå
forstyrrelser.
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45

Hvis du ikke trykker på noen
knapp, slås lyden av
automatisk etter rundt en
time for å unngå
forstyrrelser.

Hvis fryserdøren blir stående åpen i
omtrent 90 sekunder, er lyden på og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes.
Under alarmen kan lyden dempes ved å
trykke på en hvilken som helst knapp.

5. DAGLIG BRUK
5.1 Frysing av fersk mat

Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
FORSIKTIG!
Dersom det oppstår utilsiktet
tining, f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført på typeskiltet under
«stigetid», må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på
nytt. Se «Alarm ved høy
temperatur».

Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt
i det første og andre rommet eller skuffen
fra toppen.
Maksimal mengde mat som kan fryses
uten å legge til annen fersk mat i løpet av
24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en
etikett som sitter inne i produktet).
Når fryseprosessen er fullført, går
produktet automatisk tilbake til forrige
temperaturinnstilling (se «FastFreeze
Funksjon»).

5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på produktet for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 3 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon.

5.3 Tining
Dypfryste eller frosne matvarer kan tines
i kjøleskapet eller inne i en plastpose
under kaldt vann før de spises.
Denne operasjonen avhenger av
tilgjengelig tid og type mat. Små stykker
kan også tilberedes mens de ennå er
frosne.

5.4 Fryseelementer
Dette produktet er utstyrt med
fryseelementer som øker
oppbevaringstiden i tilfelle strømbrudd.
For å sikre at fryseelementene fungerer
optimalt, plasser de i den øvre delen av
produktet.

6. RÅD OG TIPS
6.1 Tips for strømsparing

•

•

•

Produktets interne konfigurasjon er
den som sikrer mest mulig effektiv
energibruk.

Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
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•
•
•

Jo kaldere temperaturinnstilling, jo
høyere energiforbruk.
Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.
Forsikre deg om at matvareprodukter
inne i produktet tillater luftsirkulasjon
gjennom egne hull på baksiden av
produktet.

6.2 Tips til frysing
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Aktiver FastFreeze-funksjonen minst
24 timer før maten i fryserommet.
Før du fryser, må du pakke inn og
forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie,
plastfilm eller poser, lufttette
beholdere med lokk.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Det anbefales å sette etiketter og
datoer på all den frosne maten. Dette
vil gjøre det lettere å identifisere
matvarer og til å vite når de skal
brukes før de forderver.
Maten skal være fersk når den fryses
for å bevare god kvalitet. Særlig frukt
og grønnsaker bør fryses etter
høsting for å bevare alle
næringsstoffene deres.
Frys ikke flasker eller bokser med
væsker, spesielt drikke som
inneholder karbondioksid – de kan
eksplodere under frysing.
Ikke sett varm mat inn i fryserommet.
Avkjøl den ved romtemperatur før du
legger den inn i rommet.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den. Plasser mat ved romtemperatur i
den rommet av fryserommet der det
ikke er frossen mat.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint,
koker, avkjøler og fryser du den.

6.3 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•

•
•
•
•

En god temperaturinnstilling som
sikrer konservering av frosne
matvarer er en temperatur under eller
lik -18 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet.
Hele fryserommet er egnet for lagring
av frosne matvarer.
La det være nok plass rundt maten
slik at luften kan sirkulere fritt.
For tilstrekkelig oppbevaring se
etiketten med matens holdbarhet på
matemballasjen.
Det er viktig å pakke inn maten slik
måte at vann, fuktighet eller kondens
ikke kommer inn.

6.4 Handletips
Etter dagligvarehandel:
•

•

•
•
•

Forsikre deg om at emballasjen ikke
er skadet – maten kan bli fordervet.
Hvis pakningen er hoven eller våt, kan
det hende at den ikke har blitt lagret
under optimale forhold, og tiningen
kan allerede ha startet.
For å begrense tineprosessen, kjøp
frosne varer på slutten av
dagligvarehandelen og transporter
dem i en termisk og isolert kjølebag.
Plasser den frosne maten umiddelbart
i fryseren etter at du kom tilbake fra
butikken.
Hvis maten har blitt tint i noen grad,
må du ikke fryse den på nytt. Spis den
så snart som mulig.
Respekter utløpsdatoen og
lagringsinformasjonen på pakken.

6.5 Holdbarhetstid
Matvaretype

Holdbarhet (måne‐
der)

Brød

3
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Matvaretype

Holdbarhet (måne‐
der)

Frukt (unntatt sitrus)

6 - 12

Grønnsaker

8 - 10

Rester uten kjøtt

1-2

Meierimat:
Smør
Bløtost (f.eks. mozzarella)
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)

6-9
3-4
6

Sjømat:
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)
Reker
Muslinger og blåmuslinger uten skall
Kokt fisk

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Kjøtt:
Fjærfe
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Lammekjøtt
Pølse
Skinke
Rester med kjøtt

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

7.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.

FORSIKTIG!
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.

7.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.

7.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens produktet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
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7.4 Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:

2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La døren stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.

1. Koble produktet fra
strømforsyningen.

8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem

Mulig årsak

Løsning

Produktet fungerer ikke.

Produktet er slått av.

Slå på produktet.

Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.

Sett støpselet ordentlig inn
i stikkontakten.

Stikkontakten er ikke spen‐ Koble et annet elektrisk
ningsførende.
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elek‐
triker.
Produktet er støyintensivt.

Produktet står ikke stødig.

Kontroller at produktet står
stabilt.

Akustisk eller visuell alarm
er på.

Skapet er nettopp slått på.

Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".

Temperaturen i produktet
er for høy.

Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".

Døren er åpen.

Lukk døren.

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.

Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.

Romtemperaturen er for
høy.

Se "Montering"-kapittelet.

Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.

La matprodukter avkjøle
seg til romtemperatur før
du legger den i fryseren.

Kompressoren arbeider
uavbrutt.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Funksjonen FastFreeze er
slått på.

Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".
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Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FastFree‐
ze", eller etter at tempera‐
turen er endret.

Kompressoren starter etter Dette er normalt, det har
en viss tid.
ikke oppstått en feil.

Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.

Produktet står ikke plant.

Se monteringsinstruksjo‐
ner.

Vanskelig å åpne døren.

Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.

Vent noen sekunder før du
åpner døren på nytt.

Produktets sidepaneler er
varme.

Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av var‐
meveksleren.

Lampen lyser ikke.

Lampen er i standby-mo‐
dus.

Lukk døren og åpne den
igjen.

Lampen er defekt.

Kontakt nærmeste autori‐
serte serviceverksted.

Det er for mye rim og is.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Pakningen er deformert el‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ler skitten.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.

Pakk maten bedre inn.

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Temperaturen i produktet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til
ke koblet til fordamperbret‐ fordamperbrettet.
tet over kompressoren.
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Temperaturen kan ikke stil‐ Funksjonen "FastFreeze"
les inn.
er slått på.

Temperaturen i produktet
er for høy/lav.

Slå av "FastFreeze-funk‐
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen deaktiveres
automatisk for å velge tem‐
peraturen. Se avsnittet
"FastFreeze-funksjonen".

Temperaturen er ikke riktig Still inn en lavere/høyere
innstilt.
temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Matvarene har for høy tem‐ La matvarene avkjøle seg
peratur.
til romtemperatur før du
legger til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn Legg færre matvarer inn i
i produktet samtidig.
produktet på samme tid.

DEMO vises på displayet.

Døren har vært åpnet for
ofte.

Åpne døren bare hvis det
er nødvendig.

Funksjonen FastFreeze er
slått på.

Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".

Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.

Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapit‐
telet "Råd og tips".

Produktet er i demonstra‐
sjonsmodus.

Hold OK -knappen nede i
ca. 10 sek. til det høres en
lang lyd og displayet slås
av en kort stund.

Et
eller eller -sym‐ Temperatursensor-pro‐
bol vises i stedet for tall på blem.
temperaturdisplayet.

Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.

8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.

Kontakt nærmeste autori‐
serte servicesenter (kjøle‐
systemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
er ikke mulig å justere tem‐
peraturen).

8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
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9. STØY
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen
av dette produktet i EU EPRELdatabasen. Oppbevar energietiketten
kun for henvisning med denne
brukerhåndboken samt alle andre

dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
produktet.
Se koblingen www.theenergylabel.eu for
detaljert informasjon om energietiketten.

11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552.
Ventilasjonskrav, spordimensjoner og
minste avstand bak skal være som angitt

i denne brukerhåndboken i kapittel 3.
Kontakt produsenten for ytterligere
informasjon, inkludert lasteplaner.
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12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

SVENSKA
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
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som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•

•
•

•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med
mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar under förutsättning att de har
fått korrekta instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
– rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
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•

•
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VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.

•

•
•
•
•
•

Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
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•

När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•

•
•

•

Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•

Ändra inte produktens specifikationer.

Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.

När det gäller lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
säljs separat: Dessa lampor är
avsedda att tåla extrema fysiska
förhållanden i hushållsapparater,
såsom temperatur, vibration, fuktighet
eller är avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De är inte avsedda att
användas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•

Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
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•

•

Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.

•

•

•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:
termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.

2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

2.6 Underhåll
•
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•
•
•
•
•

•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
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D3

D1

3.1 Mått

W1

D2

W3

H2

W2

H1

58

Generella mått ¹
H1

mm

1860

W1

mm

595

D1

mm

635

¹ höjd, bredd och djup på produkten utan
handtag och fötter
Utrymme som krävs under använd‐
ning ²
H2

mm

1900

W2

mm

600

D2

mm

706

² höjd, bredd och djup på produkten
inklusive handtaget, plus utrymmet som
krävs för fri cirkulation av kylluften

Allmänt utrymme som krävs under
användning ³
H2

mm

1900

W3

mm

660

D3

mm

1213

³ höjd, bredd och djup på produkten
inklusive handtaget, plus utrymmet som
krävs för fri cirkulation av kylluften, plus
det utrymme som krävs för att tillåta
lucköppning till minsta vinkel som tillåter
borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering
Se
installationsanvisningarna
för installationen.
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Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.

Korrekt funktion av
produkten kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde.

Vid en annan installation än fristående,
med respekt för utrymme som krävs i
användningsdimensionerna, kommer
produkten att fungera korrekt men
energiförbrukningen kan öka något.

Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.

För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.

Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt efter
installation.

Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att uppmärksamma
minimiavståndet mellan
väggen och den sida av
produkten där gångjärnen
sitter som ska ge tillräckligt
med utrymme för att dörren
ska kunna öppnas helt när
vissa delar inuti kylskåpet
ska tas bort (t ex vid
rengöring).
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
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3.3 Elektrisk anslutning
•

•

•
•

Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

3.4 Bakre distanshållare
De två distanshållarna finns i påsen med
dokumentationen.
1.
2.
3.
4.

Lossa skruven.
Sätt distanshållaren under skruven.
Vrid distanshållaren till rätt läge.
Dra åt skruvarna igen.
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3.5 Omhängning av dörr

2

Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.

1
4

3

4. KONTROLLPANEL
1

6

1
2
3
4

5

Display
Knapp för att höja temperaturen
Knapp för att sänka temperaturen
OK

Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att

4

3

2

5 Mode
6 ON/OFF

sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.

4.1 Display
A

B

C

F E D

4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Timerdisplay
FastFreeze-funktion
Temperaturindikator
Larmindikator
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion

Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.

4.3 Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 3
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
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4.4 Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka på
temperaturreglaget.
Rekommenderad inställd
standardtemperatur är:
• -18 °C i frysen
Temperaturen kan variera mellan -15 °C
och -24 °C i frysen.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.

4.5 FastFreeze-funktion
FastFreeze används för förfrysning och
snabbfrysning i följd i frysfacket. Den här
funktionen accelererar infrysningen av
färska livsmedel och skyddar på samma
gång maten som redan frysts från att bli
för varm.
För frysning av färska
livsmedel, aktivera
funktionen FastFreeze minst
24 timmar innan maten
läggs till förfrysning.
1. Aktivera den här funktionen genom
att trycka på Mode tills motsvarande
symbol visas.
FastFreeze-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
FastFreeze-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
Du kan avaktivera FastFreeze-funktionen
innan den stängs av automatiskt genom
att upprepa proceduren tills FastFreezeindikatorn släcks eller genom att välja en
annan inställd temperatur.

4.6 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Bekräfta genom att trycka på OK.
ChildLock-indikatorn visas.
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Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.

4.7 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna
eller burkarna i frysen som snabbkyls.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90
minuter.
3. Bekräfta genom att trycka på OK.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar "0 min"indikatorn och ett ljudlarm hörs. Tryck på
OK-knappen för att stänga av ljudet och
avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den
inställda tiden när som helst
under nedräkningen och
innan den är över genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.

4.8 Larm vid för hög temperatur
När temperaturen ökar i frysfacket (till
exempel på grund av ett tidigare
strömavbrott), blinkar larmet och frysens
temperaturindikatorer och ljudet är på.
Stänga av larmet:
1. Tryck på valfri knapp.
Ljudet stängs av.
2. Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i
några sekunder och sedan visas den
inställda temperaturen igen.
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Larmindikatorn fortsätter att
blinka tills normala
förhållanden råder igen.
Om du inte trycker på någon
knapp stängs ljudet av
automatiskt efter cirka en
timme för att undvika
störningar.

4.9 Larm vid öppen dörr

Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas
av genom att trycka på vilken knapp som
helst.
Om du inte trycker på någon
knapp stängs ljudet av
automatiskt efter cirka en
timme för att undvika
störningar.

Om frysens dörr lämnas öppen i ungefär
90 sekunder, hörs en ljudsignal och
larmindikatorn blinkar.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
Förvara den färska maten jämnt fördelad
i det första och andra facket eller lådan
uppifrån.
Den största mängd mat som kan frysas
in utan att lägga till mer mat inom 24
timmar anges på typskylten (en etikett
som finns på insidan av produkten).
När infrysningen är klar återgår
produkten automatiskt till föregående
temperaturinställning (se "FastFreezefunktion").

5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst tre timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om
stora mängder mat skall förvaras, plocka
ur alla lådor utom den nedre lådan.
Denna måste vara på plats för att
säkerställa god luftcirkulation.

Maten får inte placeras närmare än 15
mm från dörren.
FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges på typskylten under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat). Se
avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".

5.3 Upptining
Djupfryst eller fryst mat kan, innan den
konsumeras, tinas i kylen eller i en
plastpåse under kallt vatten.
Detta beror på den tillgängliga tiden och
vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas
om de är frysta.

5.4 Kylackumulatorer
Den här produkten är utrustad med kalla
ackumulatorer som ökar lagringstiden i
händelse av strömavbrott eller haveri.
För att säkerställa bästa prestanda hos
ackumulatorerna, placera dem i den
främre övre delen av produkten.
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6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
•
•
•
•
•
•

Produktens interna konfiguration är
det som säkerställer en effektiv
energianvändning.
Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.
Ju kallare temperaturinställning, desto
högre energiåtgång.
Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.
Se till att livsmedelsprodukter inuti
produkten tillåter att luften kan
cirkulera genom särskilda hål i bakre
delen av produkten.

6.2 Tips för infrysning
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Aktivera FastFreeze-funktionen minst
24 timmar innan du lägger in mat i
frysen.
Innan mat läggs in i frysen ska den
packas in och förslutas i:
aluminiumfolie, plastfolie eller påsar,
lufttäta behållare med lock.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Det är bra att sätta etiketter och
datum på all fryst mat. Detta hjälper
till att identifiera maten och veta när
den bör ätas.
Maten ska vara färsk när den fryses in
för att bevara den goda kvaliteten.
Särskilt frukt och grönsaker ska frysas
efter skörd för att alla näringsämnen
ska bevaras.
Frys inte in flaskor eller burkar med
vätska, särskilt inte de som innehåller
kolsyra - de kan explodera i frysen.
Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt
varm mat svalna till rumstemperatur
innan de läggs in i frysen.
Undvik att lägga in färsk icke fryst mat
bredvid redan fryst mat, eftersom den
frysta maten då kan tina upp. Lägg in
färsk icke fryst mat i den del av frysen
där det inte finns någon fryst mat.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.

•

Frys inte om mat som har tinat. Om
maten har tinat, tillaga den, låt den
svalna och frys därefter in den.

6.3 Tips för förvaring av fryst
mat
•

•
•
•
•

Bra temperaturinställning som
garanterar konservering av färsk mat
är en temperatur som är mindre än
eller lika med -18 °C.
Högre temperaturinställning i
produkten kan leda till kortare
hållbarhet.
Hela frysfacket är lämpligt för
förvaring av frysta
livsmedelsprodukter.
Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maten så att luft kan
cirkulera fritt.
För korrekt förvaring, se etiketten på
livsmedelsförpackningar där
livsmedlets hållbarhet finns.
Det är viktigt att förpacka maten på ett
sådant sätt att vatten, fukt eller
kondens inte kan komma in.

6.4 Shoppingtips
När du har handlat mat:
•

•

•
•
•

Se till att förpackningen är hel annars kan maten bli dålig. Om
förpackningen har svällt eller är våt,
kanske det inte har förvarats under
optimala förhållanden och upptining
kan ha börjat.
För att undvika att fryst mat börjar tina
ska du köpa frysta varor precis innan
du lämnar livsmedelsbutiken och
transportera dem i en termisk och
isolerad kylväska.
Lägg omedelbart in den frysta maten i
frysen när du har kommit tillbaka från
butiken.
Om maten har tinat helt eller bara lite,
får den inte frysas om igen. Ät den så
snart som möjligt.
Respektera sista förbrukningsdag och
förvaringsinformationen på
förpackningen.
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6.5 Hållbarhet
Typ av mat

Hållbarhet (måna‐
der)

Bröd

3

Frukt (ej citrus)

6 - 12

Grönsaker

8 - 10

Rester utan kött

1-2

Mejeriprodukter:
Smör
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)

6-9
3-4
6

Skaldjur:
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)
Räkor
Musslor utan skal
Kokt fisk

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Kött:
Fågel
Nötkött
Fläsk
Lamm
Korv
Skinka
Rester med kött

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.

7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:

SVENSKA

1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.

7.3 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
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7.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.

Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren stå öppna så att inte dålig
lukt bildas.

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Om produkten inte fungerar ...
Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Produkten fungerar inte.

Produkten är avstängd.

Slå på produkten.

Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.

Eluttaget är strömlöst.

Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.

Produkten står ostadigt.

Kontrollera om produkten
står stabilt.

Produkten bullrar.

Ljudligt eller visuellt larm är Skåpet har nyligen satts
på.
på.
Temperaturen i produkten
är för hög.

Se "Larm för öppen dörr"
eller "Larm för hög tempe‐
ratur".
Se "Larm för öppen dörr"
eller "Larm för hög tempe‐
ratur".

Dörren har lämnats öppen. Stäng dörren.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Många matvaror har lagts
in samtidigt.

Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.

Rumstemperaturen är för
hög.

Se kapitlet "Installation".
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Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Alltför varm mat har lagts
in.

Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före förvaring.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" trycks in eller när tem‐
peraturen ändras.

Kompressorn startar efter
en stund.

Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.

Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.

Produkten står inte i våg.

Se Installationsanvisning‐
ar.

Det är svårt att öppna dör‐
ren.

Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.

Vänta några sekunder mel‐
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.

Sidopanelerna är varma.

Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.

Lampan fungerar inte.

Lampan är i standby-läge.

Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Dörrtätningen är deforme‐
rad eller smutsig.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna or‐
dentligt.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.

Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.

Det har bildats för mycket
frost och is.

Vatten rinner ut på golvet.
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Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Temperaturen kan inte
ställas in.

Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.

Stäng av "FastFreezefunktionen" manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen
har stängts av automatiskt.
Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Temperaturen i produkten
är för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐
för hög.
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.

Se till att kalluft kan cirkule‐
ra i produkten. Se kapitlet
"Råd och tips".

DEMO visas på displayen.

Produkten är i demonstra‐
tionsläge.

Håll OK -knappen intryckt i
ca 10 sek tills en lång ljud‐
signal hörs och displayen
släcks en stund.

En -, - eller -sym‐
bol visas istället för siffror
på temperaturdisplayen.

Problem med temperatur‐
sensorn.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad
(kylsystemet fortsätter att
hålla matvarorna kalla,
men temperaturen kan inte
justeras).

Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.

8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.

Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.

8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
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9. BULLER
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.

Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.

11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som

anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
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12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

280158803-A-262020

www.electrolux.com/shop

LNT5NF33W3
LNT5NF33X3

DA
FI
NO
SV

Køle-/fryseskab
Jääpakastin
Kombiskap
Kyl-frys

Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning

2
20
38
56

2

www.electrolux.com

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................9
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................11
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 14
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. STØJ.................................................................................................................18
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 18
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER...................................................... 18

VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC,
Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
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eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•

•
•

•
•
•
•

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed
•

•

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;

4
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opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller
drypper på andet mad.
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
–

•

•

•
•

•
•

•

•

•

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.

•
•
•

Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.

2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•

•
•

Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
mærkeværdier.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en

•
•

•
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elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
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•
•

Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.

2.4 Indvendig belysning

•

•

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•

Det type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.

2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•

•

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.

2.6 Service
•

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.

3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

•

Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse
reservedele kun er tilgængelige for
fagudlærte reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.

2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•

•

Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
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D3

D1

3.1 Mål

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Samlede mål1)

Samlet plads påkrævet under brug1)

H1

mm

1850

H2

mm

1950

W1

mm

595

W3

mm

795

D1

mm

647

D3

mm

1189

1) apparatets højde, bredde og dybde uden
håndtaget og fødderne

Påkrævet plads under brug1)
H2

mm

1950

W2

mm

660

D2

mm

684

1) apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til fri
cirkulation af den afkølende luft

1) apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til fri
cirkulation af den afkølende luft, samt den
nødvendige plads for at lågen kan åbnes til
den minimale vinkel, som gør det muligt at
fjerne alt internt udstyr

3.2 Placering
Se installationsvejledningen
vedr. installation.
Med henblik på at sikre apparatets
bedste funktion bør du ikke installere
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apparatet i nærheden af varmekilden
(ovn, komfurer, radiatorer eller
kogeplader) eller på et sted med direkte
sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit
omkring bagsiden af skabet.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal den minimale afstand
mellem apparatets topplade og
overskabets underside bevares. Så
fungerer apparatet optimalt Ideelt bør
apparatet dog ikke placeres under
overskabe. En eller flere justerbare
fødder på bunden af skabet sikrer, at
apparatet står lige.

3.3 Opstilling
Dette apparat er ikke beregnet til at blive
brugt som et indbygningsapparat.
Dette apparat bør installeres i en tør,
godt ventileret indendørs position.

FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, bedes
du se
installationsinstruktionerne
for at forstå den minimale
afstand mellem væggen og
siden af apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved
rengøring).

3.4 El-forbindelse
•

•

Dette apparat er beregnet til at blive
brugt ved omgivende temperatur fra
10°C til 43°C.
Hvis de korrekte ventilationskrav ikke
overholdes pga. en anden installation, vil
apparatet fungere korrekt, men
energiforbruget kan stige en smule.
Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsinstruktionerne.

•
•

Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.

3.5 Vending af dør
Se særskilt dokument med vejledning om
installation og vending af låge.
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
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4. KONTROLPANEL
1

2

1. Tryk på temperaturknappen.
Den aktuelle temperaturindikator blinker.
Hver gang du trykker på
temperaturknappen, bevæger
indstillingen sig én position. Den
tilsvarende LED blinker et stykke tid.
2. Rør temperaturknappen, indtil den
ønskede temperatur er valgt.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.

4

1.
2.
3.
4.

3

Temperaturkontrollampe
FastFreeze-lampe
FastFreeze-knap
Termostatknap
Tænd/sluk-knap

4.1 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på termostatknappen, hvis alle
kontrollamper er slukket.

4.2 Deaktivering
Bliv ved med at trykke på
termostatknappen i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukker.

4.3 Indstilling af temperatur
Apparatet betjentes ved at trykke på
termostatknappen, indtil LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er
progressivt, og det varierer fra 2 °C til
8 °C. Den anbefalede indstilling er 4 °C.

5. DAGLIG BRUG
5.1 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.

4.4 FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen bruges til at
udføre forhåndsfrysning og lynfrysning i
frysersekvens. Denne funktion bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer i fryserafdelingen.
Inden indfrysning af friske
madvarer startes
FastFreeze-funktionen
mindst 24 timer, før
madvarerne afslutter
forhåndsfrysning.
For at aktivere FastFreeze-funktionen
skal du trykke på knappen FastFreeze.
Lampen FastFreeze tændes.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst
ved at trykke på FastFreeze-knappen
igen. FastFreeze-lampen slukkes.
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1

2

5.2 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.

2. Denne hylde kan vippes for at lagre
uforseglede flasker. For at opnå dette
resultat skal du placere hyldens
forreste kroge et niveau højere end
de bageste kroge.

Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.

5.3 Grøntsagsskuffer
Der er specielle skuffer i den nederste
del af apparatet, som er velegnet til
opbevaring af frugt og grønt.

5.4 Flaskestativ
1. Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad).
Hvis hylden placeres
vandret, skal flaskerne
være lukkede.

5.5 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24

DANSK

timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Opbevar den friske mad jævnt fordelt i
den første og anden afdeling eller skuffe
fra oven.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses, uden at tilføje andre friske
madvarer i løbet af 24 timer, står på
typepladen (et mærkat indvendig i
apparatet).

Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
FORSIGTIG!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den viste værdi
på typeskiltet under
"temperaturstigningstid",
skal madvarerne enten
spises eller tilberedes med
det samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen.

Når indfrysningen er slut, vender
apparatet automatisk tilbage til den
tidligere temperaturindstilling (se
"FastFreeze-funktionen").
I denne tilstand kan
temperaturen i køleskabet
ændre sig en smule.

5.6 Opbevaring af frosne
madvarer
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 3 timer med funktionen
FastFreeze slået til, inden der lægges
madvarer ind.
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Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.

5.7 Optøning
Inden frostvarer og dybfrossen mad
spises, kan det optøs i køleskabet eller i
en plastikpose under koldt vand.
Dette afhænger af den tilgængelige tid
og af madtypen. Små stykker kan endda
tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.

Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.

6. RÅD OG TIPS
6.1 Energisparetips
•
•

•
•
•

Fryser: Den interne konfiguration af
apparatet er den, der sikrer den
meste effektive energianvendelse.
Køleskab: Den mest effektive
energianvendelse sikres i
konfigurationen med skufferne i den
nederste del af apparatet og hylderne
jævnt fordelt. Dørbeholdernes
placering påvirker ikke
energiforbruget.
Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
Fryser: Jo koldere
temperaturindstilling, des højere er
energiforbruget.
Køleskab: Stil ikke en for høj
temperatur for at spare energi, med

•

•
•

mindre det kræves af madens
karakteristika.
Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. I så fald bør du stille
termostatknappen på en højere
temperatur for at tillade automatisk
afrimning og for at spare energi på
denne måde.
Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.
Sørg for, at madprodukter inden i
apparatet lader luften cirkulere
gennem særlige huller bagest på
apparatets inderside.
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6.2 Råd om frysning
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Aktiver FastFreeze-funktionen mindst
24 timer inden der lægges mad i
fryseren.
Inden nedfrysning skal friske
madvarer pakkes ind og forsegles i:
aluminiumsfolie, plastikfilm eller poser, lufttætte beholdere med låg.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Det anbefales at sætte mærkater og
datoer på alle dine frosne madvarer.
Dette vil hjælpe med at identificere
mad og vide, hvornår det bør bruges,
inden det bliver dårligt.
Maden bør være frisk, når den fryses
ned, for at bevare god kvalitet. Især
frugt og grønt bør fryses ned efter
høsten for at bevare alle deres
næringsstoffer.
Nedfrys ikke flasker eller dåser med
væsker, især drikkevarer
indeholdende kuldioxid - de kan
eksplodere under nedfrysning.
Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl
den ved stuetemperatur, inden den
placeres i afdelingen.
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den. Placer mad ved
stuetemperatur i den del af fryseren,
hvor der ikke er noget frossen mad.
Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden
er blevet optøet, skal den tilberedes,
nedkøles og derefter fryses ned.

6.3 Tips om opbevaring af
frostvarer
•

Middeltemperaturindstillingen sikrer
en god opbevaring af frosne
madvarer.

•
•
•
•

En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed.
Hele fryseren er velegnet til
opbevaring af frosne madvarer.
Lad der være nok plads omkring
maden, til at luften kan cirkulere frit.
For passende opbevaring bedes du
se madens holdbarhed på mærkaten
på madvarens emballage.
Det er vigtigt at pakke mad ind på en
sådan måde, at det forhindrer vand,
fugt eller kondensvand i at trænge
ind.

6.4 Tips til indkøb
Efter indkøb:
•

•

•
•
•

Sørg for, at emballagen ikke er
beskadiget - maden kan blive
forringet. Hvis emballagen er
opsvulmet eller våd, er den muligvis
ikke blevet opbevaret under optimale
forhold, og optøningen er muligvis
allerede gået i gang.
Med henblik på at begrænse
optøningen bør du købe frosne varer
som det sidste under dit indkøb og
transportere dem i en termisk og
isoleret køletaske.
Placer de frosne varer i fryseren med
det samme, så snart du kommer
tilbage fra butikken.
Hvis mad er blevet optøet, selv
delvist, bør du ikke genindfryse den.
Spis det så hurtigt som muligt.
Overhold udløbsdatoen og
opbevaringsoplysningerne på
emballagen.
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6.5 Holdbarhed for fryserafdeling
Madvare

Holdbarhed (måne‐
der)

Brød

3

Frugt (bortset fra citrus)

6 - 12

Grøntsager

8 - 10

Rester uden kød

1-2

Mejeriprodukter:
Smør
Blød ost (f.eks. mozzarella)
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)

6-9
3-4
6

Skaldyr:
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)
Rejer
Afskallede muslinger
Kogt fisk

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Kød:
Fjerkræ
Oksekød
Svin
Lam
Pølse
Skinke
Rester med kød

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

6.6 Råd om køling af friske
madvarer

•

•

•

•
•
•

•

God temperaturindstilling, der sikrer,
at opbevaring af friske madvarer er
ved en temperatur på under eller lig
med +4 °C.
En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed af mad.
Dæk maden med emballage for at
bevare dens friskhed og aroma.
Brug altid lukkede beholdere til væske
og til mad for at undgå smage eller
lugte i afdelingen.
For at undgå krydskontaminering
mellem tilberedt og rå mad bør du
dække den tilberedte mad og adskille
den fra den rå.
Det anbefales at optø maden inden i
køleskabet.

Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg
for, at den er kølet ned til
stuetemperatur, inden den indsættes.
For at forhindre madspild bør den nye
mad altid stilles bag den gamle.

6.7 Råd om køling af madvarer
•

•
•
•

Kød (alle slags): pakkes ind i
passende emballage og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Frugt og grønt: rens grundigt (fjern
jorden) og placer i en speciel skuffe
(grøntsagsskuffe).
Det anbefales ikke at opbevare
eksotisk frugt såsom bananer,
mangoer, papayaer osv. i køleskabet.
Grøntsager som tomater, kartofler,
løg og hvidløg bør ikke opbevares i
køleskabet.
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•

•

Smør og ost: anbring det i en lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie
eller i en polyætylenpose for at
udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevar dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.

•

Se altid produkternes udløbsdato for
at vide, hvor længe de kan
opbevares.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.

brug. Afrimningsvandet ledes ud gennem
en rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.

FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
FORSIGTIG!
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.

7.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.

7.3 Afrimning af køleskabet
Der fjernes automatisk rim fra
køleafdelingens fordamper under normal

8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.

7.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.

Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågerne stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
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8.1 Hvis noget går galt
Problem

Mulige årsager

Løsning

Apparatet virker ikke.

Der er slukket for appara‐
tet.

Tænd for apparatet.

Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.

Sæt stikket helt ind i stik‐
kontakten.

Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.

Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.

Apparatet støjer.

Apparatet står ikke stabilt.

Kontrollér, om apparatet
står stabilt.

Kompressoren kører hele
tiden.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.

Vent nogle få timer, og
kontrollér så temperaturen
igen.

Der er for høj stuetempera‐ Se kapitlet "Installation".
tur.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme
da de blev lagt i apparatet. ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FastFreeze", eller når
temperaturen er ændret.

Funktionen FastFreeze er
tændt.

Se afsnittet ”FastFreezefunktion".

Kompressoren går i gang
efter et stykke tid.

Det er normalt og skyldes
ikke fejl.

Lågen flugter ikke med
Apparatet er ikke i vater.
skabet eller støder på ven‐
tilationsristen.

Se installationsinstruktio‐
nerne.

Lågen åbner ikke nemt.

Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.

Vent nogle få sekunder
mellem lukning og genåb‐
ning af lågen.

Apparatets sidepaneler er
varme.

Dette er en normal tilstand, Sørg for, at der er et mel‐
der forårsages af varme‐
lemrum på mindst 30 mm
vekslerens drift.
mellem hver side af appa‐
ratet og det omgivende
møbel.

Pæren lyser ikke.

Pæren er i standby.

Luk lågen, og åbn den.
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Problem

Der er for meget rim og is.

Mulige årsager

Løsning

Pæren er defekt.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter.

Lågen er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Lågepakningen er defekt
eller snavset.

Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".

Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.

Pak madvarerne rigtigt ind.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se kapitlet "Kontrolpanel".

Apparatet er helt fuldt og
Vælg en højere tempera‐
står på den laveste tempe‐ tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
ratur.
nel".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.

Vælg en højere tempera‐
tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
nel".

Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.

Rimen smelter på bagpla‐
den under den automati‐
ske afrimningsproces.

Det er korrekt.

Der er for meget konden‐
seret vand på køleskabets
bageste væg.

Lågen blev åbnet for hyp‐
pigt.

Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.

Lågen blev ikke lukket helt. Sørg for, at lågen er helt
lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.

Pak mad ind i velegnet
emballage, inden det op‐
bevares i apparatet.

Der løber vand ud på gul‐
vet.

Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet
tilsluttet fordampningsbak‐ til fordampningsbakken.
ken over kompressoren.

Temperaturen kan ikke
indstilles.

"FastFreeze-funktion" er
slået til.

Sluk for "FastFreeze-funk‐
tion" manuelt, eller vent,
indtil funktionen deaktive‐
res automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se af‐
snittet "FastFreeze-funkti‐
on".

Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.

Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.

Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.

Lågen er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
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Løsning

Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned
for høj.
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad
der madvarer i på samme gangen.
tid.
Lågen er blevet åbnet for
tit.

Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.

Funktionen FastFreeze er
tændt.

Se afsnittet ”FastFreezefunktion".

Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.

Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se ka‐
pitlet "Nyttige oplysninger
og råd".

Nogle specifikke overflader
i køleafdelingen er ind
imellem varmere.

Det er en normal tilstand.

Kontrollamper for tempera‐ Der er sket en fejl under
turindstillingen blinker sam‐ temperaturmålingen.
tidigt.

Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke mu‐
ligt at regulere temperatu‐
ren.

Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.

8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.

8.3 Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter
tæt. Se installationsinstruktionerne.
3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
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9. STØJ
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der leveres
med apparatet, indeholder et weblink til
oplysningerne relateret til apparatets
ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar
energimærket til reference sammen med
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der følger med dette
apparat.

Det er også muligt at finde de samme
oplysninger i EPREL ved hjælp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og
modelnavnet og produktnummeret, som
du finder på apparatets typeskilt.
Se linket www.theenergylabel.eu for
detaljerede oplysninger om
energimærket.

11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal
være i overensstemmelse med EN
62552. Ventilationskrav, mål af
fordybning og minimale afstande bagpå
skal være som angivet i denne

brugervejledning i kapitel 3. Kontakt
producenten vedrørende andre
yderligere oplysninger, herunder
fyldningsplaner.

DANSK
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12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.electrolux.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat

SUOMI
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virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•
•

•
•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

•

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden
pilaantumisen välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki
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elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
– säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa
astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi
kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin
elintarvikkeisiin.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista
ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei
synny laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–

•

•

•
•

•
•

•

•
•

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.

•
•
•
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.

2.2 Sähköliitäntä

•

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•

VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•

•
•

Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
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laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
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2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•

Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•

•

•

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.

•

2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•

2.6 Huolto
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat

3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta: termostaatit,
lämpötila-anturit, piirilevyt,
valonlähteet, ovenkahvat, oven
saranat, telineet ja korit. Huomaa, että
jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja
kaikki varaosat eivät välttämättä
koske kaikkia malleja.
Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.

•

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.

SUOMI
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D3

D1

3.1 Mitat

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Kokonaismitat1)

Käytön vaatima kokonaistila1)

H1

mm

1850

H2

mm

1950

W1

mm

595

W3

mm

795

D1

mm

647

D3

mm

1189

1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman
kahvaa ja jalkoja

Käytön vaatima tila1)
H2

mm

1950

W2

mm

660

D2

mm

684

1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman va‐
paaseen kiertoon vaadittu tila

1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva
mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman va‐
paaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vä‐
himmäiskulmaan avaamisen vaatima tila
kaikkien sisävarusteiden poistamista varten

3.2 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet.
Varmista laitteen optimaalinen toiminta
asentamalla se kauas lämpölähteistä
(uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot)

26

www.electrolux.com

ja suojaamalla se suoralta
auringonvalolta. Tarkista, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana.
Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee
säilyttää laitteen yläreunaan parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.

3.3 Sijoittaminen
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
kalusteeseen asennettavaksi.
Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja
hyvin tuuletettuun sisätilaan.

HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, katso
asennusohjeista laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän välinen
vähimmäisetäisyys, jotta ovi
voidaan avata riittävästi
sisävarusteiden poistamisen
yhteydessä (esim.
puhdistamisen aikana).

3.4 Sähköliitäntä
•

•

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötilassa 10°C - 43°C.
Jos asianmukaisia
ilmanvaihtovaatimuksia ei noudateta
poikkeavan asennuksen vuoksi, laite
toimii virheettömästi, mutta sen
energiankulutus voi olla suurempi.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.

•
•

Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.

3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet.
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.

SUOMI
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4. KÄYTTÖPANEELI
1

2

1. Kosketa lämpötilan säädintä.
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
kosketuskerralla. Vastaava LEDmerkkivalo vilkkuu hetken aikaa.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.

4

1.
2.
3.
4.

3

Lämpötilan LED-merkkivalo
FastFreeze -merkkivalo
FastFreeze -painike
Lämpötilan säädin
Virtapainike

4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, jos
kaikki LED-merkkivalot ovat
sammuneet.

4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina lämpötilan säädintä 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat.

4.3 Lämpötilan säätäminen
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
Suositeltu asetus on 4 °C.

4.4 FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toimintoa käytetään esi- ja
pikapakastamiseen pakastinosaston
toimintajaksoilla. Tämä toiminto
nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden
pakastumista suojaten samalla jo
pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.
Kun pakastat tuoretta
ruokaa, aktivoi FastFreezetoiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden
asettamista laitteeseen
esipakastusta varten.
FastFreeze-toiminto otetaan käyttöön
painamalla FastFreeze-painiketta.
FastFreeze-toiminnon merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin
tahansa painamalla FastFreezetoiminnon painiketta uudelleen.
FastFreeze-toiminnon merkkivalo
sammuu.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
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1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.

1

Jos hylly on
vaakasuorassa, laita
siihen vain suljettuja
pulloja.

2

5.2 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.

2. Hyllyä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää tiivistämättömiä
pulloja. Aseta tällöin hyllyn etukoukut
yhden kerroksen verran takakoukkuja
korkeammalle.

Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.

5.3 Vihanneslaatikot
Laitteen alaosassa on erityisiä laatikoita
hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

5.4 Pulloteline
1. Sijoita pullot valmiiksi asetettuun
hyllyyn (avattava puoli laitteen
etuosaan päin).

5.5 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä

SUOMI

valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti
ensimmäiseen ja toiseen lokeroon tai
laatikkoon ylhäältä.

Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm
päässä ovesta.
HUOMIO!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin arvokilvessä
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi ja sitten
jäähdytettävä, minkä jälkeen
ne voidaan pakastaa
uudelleen.

24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen (sijaitsee laitteen
sisäpuolella).
Kun pakastuminen on päättynyt, laite
palauttaa lämpötilan automaattisesti
edelliseen lämpötila-asetukseen (katso
kohta "FastFreeze-toiminto").
Jääkaapin sisälämpötila voi
tällöin muuttua hiukan.

5.6 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 3
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla
ennen tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
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nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.

5.7 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai muovipussissa
kylmän veden alla.
Valitse sopivin menettely käytettävissä
olevan ajan ja elintarvikkeiden laadun
mukaan. Pienempiä paloja voidaan
kypsentää myös jäisinä.

6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Energiansäästövinkkejä
•
•

•
•
•

Pakastin: Laitteen sisäinen
kokoonpano takaa tehokkaimman
energiankulutuksen.
Jääkaappi: Tehokkain
energiankulutus on taattu laatikoiden
ollessa laitteen alaosassa ja hyllyjen
ollessa tasaisesti paikoillaan.
Ovilokeroiden sijainti ei vaikuta
energiankulutukseen.
Älä avaa ovea usein tai pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötilaasetus, sitä suurempi
energiankulutus.
Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa
lämpötilaa energian säästämiseksi,
ellei ruoka sitä vaadi.

•

•
•

Jos ympäristön lämpötila on korkea ja
lämpötilan säädin on säädetty hyvin
kylmäksi laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin höyrystimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi ja täten energian
säästämiseksi.
Varmista hyvä ilmankierto. Älä peitä
ilmanvaihtoritilöitä tai reikiä.
Varmista, että laitteen sisällä olevat
elintarvikkeet mahdollistavat
ilmankierron laitteen takaosassa
olevien reikien kautta.
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6.2 Pakastusohjeita

6.3 Pakasteiden säilytysohjeita

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

Kytke FastFreeze-toiminto päälle
vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet
ennen pakastamista alumiinifolioon,
muovikelmuun tai -pusseihin,
ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa
lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä
helpottaa elintarvikkeiden
tunnistamista ja mahdollistaa
pakasteiden käyttämisen ennen
niiden pilaantumista.
Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina
hyvän laadun varmistamiseksi.
Erityisesti hedelmät ja vihannekset
tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden
kaikki ravintoaineet säilyisivät.
Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja
tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia
juomia - ne voivat räjähtää
pakastuksen aikana.
Älä laita ruokia pakastimeen kuumina.
Anna niiden jäähtyä huoneen
lämpötilassa ennen pakastamista.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastettujen
ruokien lämpötilan nousun. Aseta
huoneenlämpöiset ruoat pakastimen
kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Älä pakasta sulaneita ruokia
uudelleen. Jos ruoka on sulanut,
kypsennä ja jäähdytä se ennen
pakastamista.

•
•
•
•

Keskikorkea lämpötila-asetus
varmistaa pakasteiden hyvän
säilyvyyden.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla
pakastinosastossa.
Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa
vapaan ilmankierron
mahdollistamiseksi.
Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä.
Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin,
että ne on suojattu vedeltä,
kosteudelta ja kosteuden
tiivistymiseltä.

6.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin
Kaupassakäynnin jälkeen:
•

•

•
•

•

Varmista, ettei pakkaus ole
vaurioitunut - muutoin vaarana on
ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on
paisunut tai märkä, sitä ei ole
välttämättä säilytetty optimaalisissa
olosuhteissa ja se voi olla jo osittain
sulanut.
Jotta pakasteiden sulaminen
vältettäisiin, hae pakasteet vasta
ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne
eristetyssä kylmäkassissa.
Aseta pakasteet pakastimeen
välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
Jos pakasteet ovat sulaneet
osittainkin, niitä ei saa pakastaa
uudelleen. Käytä ne mahdollisimman
pian.
Noudata pakkaukseen merkittyä
viimeistä käyttöpäivämäärää ja
säilytysohjeita.

6.5 Säilytysaika pakastinosastossa
Ruokalaji

Säilytysaika (kuu‐
kautta)

Leipä

3

Hedelmät (ei koske sitrushedelmiä)

6 - 12

Vihannekset

8 - 10

SUOMI

Ruokalaji

Säilytysaika (kuu‐
kautta)

Ruoantähteet ilman lihaa

1-2
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Maitotuotteet:
Voi
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)

6-9
3-4
6

Merenherkut:
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)
Katkaravut
Simpukat ilman kuoria
Keitetty kala

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Liha:
Lintupaisti
Naudanliha
Porsaanliha
Lammas
Makkarat
Kinkku
Ruoantähteet lihalla

6.6 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•

•
•
•

•
•

•

Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen on
korkeintaan +4 °C.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus
voi johtaa elintarvikkeiden
nopeampaan pilaantumiseen.
Pakkaa elintarvikkeet niiden
tuoreuden ja aromien säilyttämiseksi.
Pakkaa nesteet ja elintarvikkeet aina
suljettuihin astioihin, jotta maut ja
hajut vältettäisiin laitteessa.
Jotta kypsennettyjen ja raakojen
ruokien kontaminaatiot vältettäisiin,
peitä kypsennetyt ruoat ja erota ne
tuoreista elintarvikkeista.
Pakasteet on suositeltavaa sulattaa
jääkaapissa.
Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina.
Varmista, että ne ovat jäähtyneet
huoneen lämpötilaan ennen niiden
asettamista jääkaappiin.
Aseta uudet elintarvikkeet aina
aikaisempien taakse ruokajätteen
vähentämiseksi.

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

6.7 Elintarvikkeiden säilytys
•

•

•
•
•

•
•

Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella (poista multa) ja aseta
erityiseen laatikkoon
(vihanneslaatikkoon).
Eksoottisten hedelmien (esim.
banaanit, mangot, papaijat jne.)
säilytystä jääkaapissa ei suositella.
Vihanneksia, kuten tomaatteja,
perunoita, sipuleita ja valkosipulia ei
saa säilyttää jääkaapissa.
Voi ja juusto: aseta ilmatiiviiseen
rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai
polyeteenipussiin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Tarkista aina elintarvikkeiden
viimeinen käyttöpäivämäärä niiden
säilytysajan määrittämiseksi.
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7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.

HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
HUOMIO!
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.

7.2 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä. Sulatusvesi valuu laitteen

8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.

7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.

Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
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8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei toimi lainkaan.

Virta on katkaistu laittees‐
ta.

Kytke laitteeseen virta.

Pistoke ei ole kunnolla kiin‐ Kiinnitä pistoke oikein pis‐
ni pistorasiassa.
torasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.

Kokeile kytkemällä pistora‐
siaan jokin toinen sähkölai‐
te. Ota yhteys sähköasen‐
tajaan.

Laitteen käyntiääni on ko‐
va.

Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.

Tarkista, onko laite vakaa.

Kompressori käy jatkuvas‐
ti.

Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja
nia elintarvikkeita samanai‐ tarkista lämpötila uudel‐
kaisesti.
leen.

Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze"-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.

Huoneen lämpötila on liian
korkea.

Lue ohjeet ”Asennus”-lu‐
vusta.

Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.

Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen
pakastamista.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FastFreezetoiminto".

Kompressori käynnistyy
jonkin ajan kuluttua.

Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.

Ovi on kohdistettu virheelli‐ Laite ei ole oikein tasapai‐
sesti tai se on ilmanvaihto‐ notettu.
säleikön tiellä.

Lue asennusohjeet.

Ovi ei avaudu helposti.

Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.

Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen
ennen kuin avaat oven uu‐
delleen.

Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.

Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.

Varmista, että etäisyys ka‐
lusteisiin on vähintään 30
mm laitteen molemmilla
puolilla.

Valo ei syty.

Lamppu on valmiustilassa.

Sulje ja avaa ovi.
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Ongelma

Laitteessa on liikaa huur‐
retta ja jäätä.

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Lamppu on palanut.

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Tiiviste on vioittunut tai li‐
kainen.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.

Elintarvikkeita ei ole pakat‐ Pakkaa ruoat oikein.
tu kunnolla.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.

Katso kohta "Käyttöpanee‐
li".

Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".

Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäris‐
tölämpötila liian korkea.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyt‐
töpaneeli".

Vettä valuu jääkaapin taka‐ Automaattisen sulatuksen
seinää pitkin.
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.

Tämä on normaalia.

Jääkaapin takaseinässä on Ovea on avattu liian tihe‐
liikaa lauhdevettä.
ään.

Avaa ovi vain tarvittaessa.

Ovea ei ole suljettu kunnol‐ Varmista, että ovi on suljet‐
la.
tu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.

Kääri elintarvikkeet asian‐
mukaiseen pakkaukseen
ennen niiden asettamista
kaappiin.

Vettä valuu lattialle.

Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.

Kiinnitä sulatusveden pois‐
toputki haihdutusastiaan.

Lämpötilaa ei voi säätää.

"FastFreeze -toiminto" on
kytketty päälle.

Kytke "FastFreeze-toimin‐
to" pois päältä manuaali‐
sesti tai odota, kunnes toi‐
minto kytkeytyy automaatti‐
sesti pois päältä lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FastFreeze -toiminto".

Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.

Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.

Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
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Mahdollinen syy

Ratkaisu

Ruoat ovat liian lämpimiä.

Anna ruokien lämpötilan
laskea huoneen lämpöti‐
laan ennen kuin laitat ruoat
laitteeseen.

Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.

Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.

Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.

Katso kohta "FastFreezetoiminto".

Laitteen kylmän ilman kier‐ Tarkista kylmän ilman kier‐
to ei toimi.
to. Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
Jotkin jääkaappiosaston si‐
säpinnat ovat joskus lämpi‐
mämpiä.

Tämä on normaalia.

Lämpötila-asetuksen LED- On tapahtunut lämpötilan
valot vilkkuvat samanaikai‐ mittausvirhe.
sesti.

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jäähdy‐
tysjärjestelmä pitää elintar‐
vikkeet kylminä, mutta läm‐
pötilaa ei voi säätää.

Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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9. ÄÄNET
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä https://
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla osoitteesta
www.theenergylabel.eu.

11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552
mukaisesti. Noudatettavat
ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan

mitat sekä takaosan
vähimmäisetäisyydet on annettu tämän
ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on
saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.
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12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettsiden vår for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.

1.

SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
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montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•

•

•

•
•
•
•

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.

1.2 Generell sikkerhet
•

•

Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
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oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i
kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt
med, eller drypper på, annen mat.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–

•

•

•
•

•
•

•

•

•

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•

Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.

•
•
•
•

Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
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•
•
•
•
•
•

timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling

•
•

•
•

•
•

•

2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

•

ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.

•

ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.

2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•

Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
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2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•

•

Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.

2.6 Service
•

•

•

Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen er

3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

•

avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,
skuffer og kurver. Vær oppmerksom
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.

2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•

•

Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
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D3

D1

3.1 Dimensjoner

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Generelle dimensjoner1)

Samlet plass som kreves ved bruk1)

H1

mm

1850

H2

mm

1950

W1

mm

595

W3

mm

795

D1

mm

647

D3

mm

1189

1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet uten håndtak og føtter

Plass som kreves ved bruk1)
H2

mm

1950

W2

mm

660

D2

mm

684

1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet inkludert håndtaket, pluss plassen som
er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft

1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet inkludert håndtaket, pluss plassen som
er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft,
pluss den plassen som er nødvendig for å
åpne døren til minste vinkel som gjør det
mulig å fjerne alt internt utstyr

3.2 Plassering
Se etter i
monteringsinstruksjonene for
installasjon.
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For å sikre at produktet fungerer optimalt,
bør du ikke montere produktet i
nærheten av varmekilder (stekeovn,
komfyrer, radiatorer, komfyrer eller
kokeplater) eller på et sted med direkte
sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet.

FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
se monteringsinstruksjonene
for å forstå
minimumsavstanden mellom
veggen og den siden av
produktet hvor dørhengslene
behøver nok plass til å åpne
døren når det interne
utstyret er tatt ut (f.eks.
under rengjøring).

For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av skapet
opprettholdes. Ideelt sett bør produktet
ikke plasseres under overskap. En eller
flere justerbare føtter på bunnen av
skapet sørger for at produktet står stabilt.

3.4 Elektrisk tilkopling

3.3 Posisjonering

•

Dette produktet er ikke ment å brukes
som et innebygd produkt.
Produktet skal moteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.

•

Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Hvis, på grunn av annerledes montering,
krav til tilfredsstillende ventilasjon ikke
respekteres, vil produktet fungere
korrekt, men energiforbruket kan øke
noe.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.
Det må være mulig å kople
produktet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
monteringsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.

•
•

Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.

3.5 Omhengsling av døren
Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
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4. BETJENINGSPANEL
1

2

1. Berør temperaturregulator.
Gjeldende temperaturindikator blinker.
Innstillingen beveger seg én posisjon
hver gang du berører
temperaturregulatoren.
Korresponderende LED vil blinke en
stund.
2. Berør temperaturregulatoren frem til
ønsket temperatur er valgt.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer. Etter
strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.

4

1.
2.
3.
4.

3

Temperaturindikator LED
FastFreeze-indikator
FastFreeze-knapp
Termostatbryter
PÅ-/AV-knapp

4.1 Slik slår du på produktet
1. Sett støpselet inn i strømuttaket.
2. Berør knappen for
temperaturregulatoren, hvis alle LEDindikatorer er av.

4.2 Slå av
Berør knappen for temperaturregulatoren
kontinuerlig i 3 sekunder.
Alle indikatorlys av.

4.3 Temperaturregulering
For å bruke produktet, berør
temperaturregulatoren helt til LED
korresponderer med lys for ønsket
temperatur. Valget er trinnvist og varierer
fra 2° C til 8 °C. Anbefalt innstilling er
4 °C.

4.4 FastFreeze-funksjon
FastFreeze-funksjonen brukes til å utføre
forhåndsfrysing og hurtigfrysing av
fryserommet i rekkefølge. Denne
funksjonen fremskynder frysingen av
ferske matvarer og beskytter samtidig
matvarer som allerede er satt inn i
fryserommet, mot uønsket
temperaturøkning.
Når du vil fryse ferske
matvarer, må FastFreezefunksjonen aktiveres minst
24 timer før varene legges
inn for å fullføre
forhåndsfrysing.
For å aktivere FastFreeze-funksjonen,
må du trykke på FastFreeze-knappen.
FastFreeze-indikatoren tennes.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Denne funksjonen kan deaktiveres til
enhver tid ved å trykke på FastFreezeknappen igjen. FastFreeze-lampen
slukkes.

5. DAGLIG BRUK
5.1 Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.

2. Flytt etter behov.
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1

2

5.2 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.

2. Denne hyllen kan vippes for å
oppbevare åpnede flasker. For å
oppnå dette resultatet, må du
plassere de fremre krokene i hyllen
på ett nivå høyere enn de bakre
krokene.

Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.

5.3 Grønnsaksskuffer
Det er spesielle skuffer i den nederste
delen av produktet som er egnet for
oppbevaring av frukt og grønnsaker.

5.4 Flaskehylle
1. Plasser flaskene (med åpningen
pekende fremover) i den
forhåndsplasserte hyllen.
Hvis flaskeholderen er
plassert horisontalt, kan
du kun plassere
uåpnede flasker.

5.5 Frysing av fersk mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
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Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt
i det første og andre rommet eller skuffen
fra toppen.

ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon.

Maksimal mengde mat som kan fryses
uten å legge til annen fersk mat i løpet av
24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en
etikett som sitter inne i produktet).

Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
FORSIKTIG!
Dersom det oppstår utilsiktet
tining, f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført på typeskiltet under
«stigetid», må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på
nytt.

Når fryseprosessen er fullført, går
produktet automatisk tilbake til forrige
temperaturinnstilling (se «FastFreeze
Funksjon»).
I denne tilstanden kan
temperaturen inne i
kjøleskapet endre seg litt.

5.6 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på produktet for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 3 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta

5.7 Tining
Dypfryste eller frosne matvarer kan tines
i kjøleskapet eller inne i en plastpose
under kaldt vann før de spises.
Denne operasjonen avhenger av
tilgjengelig tid og type mat. Små stykker
kan også tilberedes mens de ennå er
frosne.

6. RÅD OG TIPS
6.1 Tips for strømsparing
•
•

•
•
•

•

Fryser: Produktets interne
konfigurasjon er den som sikrer mest
mulig effektiv energibruk.
Kjøleskap: Mest effektiv energibruk er
sikret i konfigurasjonen med skuffene
i den nederste delen av produktet og
hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av
dørhyllene påvirker ikke
energiforbruket.
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
Fryser: Jo kaldere
temperaturinnstilling, jo høyere
energiforbruk.
Kjøleskap: For å spare energi unngå
å sette for høy temperatur, med
mindre matens egenskaper krever
det.
Dersom romtemperaturen er høy,
temperaturkontrollen står på lav
temperatur og produktet er fullt av
mat, vil kompressoren gå uavbrutt.
Dette fører til at det dannes rim eller is

•
•

på fordamperen. I så fall må
temperaturkontrollen stilles på en
høyere temperatur, for å muliggjøre
automatiske avriming og for å spare
energi på denne måten.
Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.
Forsikre deg om at matvareprodukter
inne i produktet tillater luftsirkulasjon
gjennom egne hull på baksiden av
produktet.

6.2 Tips til frysing
•
•

•
•

Aktiver FastFreeze-funksjonen minst
24 timer før maten i fryserommet.
Før du fryser, må du pakke inn og
forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie,
plastfilm eller poser, lufttette
beholdere med lokk.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Det anbefales å sette etiketter og
datoer på all den frosne maten. Dette
vil gjøre det lettere å identifisere
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•

•

•
•

•
•

matvarer og til å vite når de skal
brukes før de forderver.
Maten skal være fersk når den fryses
for å bevare god kvalitet. Særlig frukt
og grønnsaker bør fryses etter
høsting for å bevare alle
næringsstoffene deres.
Frys ikke flasker eller bokser med
væsker, spesielt drikke som
inneholder karbondioksid – de kan
eksplodere under frysing.
Ikke sett varm mat inn i fryserommet.
Avkjøl den ved romtemperatur før du
legger den inn i rommet.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den. Plasser mat ved romtemperatur i
den rommet av fryserommet der det
ikke er frossen mat.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint,
koker, avkjøler og fryser du den.

6.3 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•

Middels temperaturinnstilling
temperatur sikrer god konservering av
frosne matvarer.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet.

•
•
•
•

Hele fryserommet er egnet for lagring
av frosne matvarer.
La det være nok plass rundt maten
slik at luften kan sirkulere fritt.
For tilstrekkelig oppbevaring se
etiketten med matens holdbarhet på
matemballasjen.
Det er viktig å pakke inn maten slik
måte at vann, fuktighet eller kondens
ikke kommer inn.

6.4 Handletips
Etter dagligvarehandel:
•

•

•
•
•

Forsikre deg om at emballasjen ikke
er skadet – maten kan bli fordervet.
Hvis pakningen er hoven eller våt, kan
det hende at den ikke har blitt lagret
under optimale forhold, og tiningen
kan allerede ha startet.
For å begrense tineprosessen, kjøp
frosne varer på slutten av
dagligvarehandelen og transporter
dem i en termisk og isolert kjølebag.
Plasser den frosne maten umiddelbart
i fryseren etter at du kom tilbake fra
butikken.
Hvis maten har blitt tint i noen grad,
må du ikke fryse den på nytt. Spis den
så snart som mulig.
Respekter utløpsdatoen og
lagringsinformasjonen på pakken.

6.5 Holdbarhetstid for fryserrommet
Matvaretype

Holdbarhet (måne‐
der)

Brød

3

Frukt (unntatt sitrus)

6 – 12

Grønnsaker

8 – 10

Rester uten kjøtt

1–2

Meierimat:
Smør
Bløtost (f.eks. mozzarella)
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)
Sjømat:

6–9
3–4
6
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Matvaretype

Holdbarhet (måne‐
der)

Fet fisk (f.eks. laks, makrell)
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)
Reker
Muslinger og blåmuslinger uten skall
Kokt fisk

2–3
4–6
12
3–4
1–2

Kjøtt:
Fjærfe
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Lammekjøtt
Pølse
Skinke
Rester med kjøtt

6.6 Tips til kjøling av ferske
matvarer
•

•
•
•
•
•
•

En god temperaturinnstilling som
sikrer konservering av fersk mat er en
temperatur under eller lik +4 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet på maten.
Dekk maten med emballasje for å
bevare dens friskhet og aroma.
Bruk alltid lukkede beholdere til
væsker til mat, for å unngå smaker
eller dårlig lukt i rommet.
For å unngå krysskontaminering
mellom tilberedt og rå mat, dekk til
tilberedt mat og skiller den fra rå mat.
Det anbefales å tine maten inni
kjøleskapet.
Ikke sett varm mat i produktet.
Forsikre deg om at den er avkjølt ved
romtemperatur før du setter den inn.
For å forhindre matsvinn bør alltid ny
mat plasseres bak gammel mat.

6.7 Tips til kjøling av matvarer
•

Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på

7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

9 – 12
6 – 12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3

•
•
•
•

•
•

glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
Frukt og grønnsaker: vask godt (fjern
jorden) og plasser i en spesiell skuff
(grønnsaksskuff).
Det anbefales ikke å oppbevare
eksotiske frukter som bananer,
mango, papaya osv. i kjøleskapet.
Grønnsaker som tomater, poteter, løk
og hvitløk skal ikke oppbevares i
kjøleskapet.
Smør og ost: plasseres i en lufttett
boks eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Flasker: lukk dem med en kork og sett
dem i flaskehyllen i døren, eller (hvis
det følger med) på flaskehyllen.
Henvis alltid til utløpsdatoen for
produktene for å vite hvor lenge de
skal oppbevares.
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7.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.

gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.

FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
FORSIKTIG!
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.

7.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.

7.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet under
normal bruk. Smeltevannet ledes ut

7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens produktet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.

7.5 Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La dørene stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.

8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem

Mulig årsak

Løsning

Produktet fungerer ikke.

Produktet er slått av.

Slå på produktet.

Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.

Sett støpselet ordentlig inn
i stikkontakten.
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Løsning

Stikkontakten er ikke spen‐ Koble et annet elektrisk
ningsførende.
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elek‐
triker.
Produktet er støyintensivt.

Produktet står ikke stødig.

Kontroller at produktet står
stabilt.

Kompressoren arbeider
uavbrutt.

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.

Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.

Romtemperaturen er for
høy.

Se "Montering"-kapittelet.

Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.

La matprodukter avkjøle
seg til romtemperatur før
du legger den i fryseren.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Funksjonen FastFreeze er
slått på.

Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".

Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FastFree‐
ze", eller etter at tempera‐
turen er endret.

Kompressoren starter etter Dette er normalt, det har
en viss tid.
ikke oppstått en feil.

Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.

Produktet står ikke plant.

Se monteringsinstruksjo‐
ner.

Vanskelig å åpne døren.

Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.

Vent noen sekunder før du
åpner døren på nytt.

Produktets sidepaneler er
varme.

Dette er en normal tilstand Påse at det er minst 30
som skyldes driften av var‐ mm avstand mellom pro‐
meveksleren.
duktet og tilstøtende møb‐
ler.

Lampen lyser ikke.

Lampen er i standby-mo‐
dus.

Lukk døren og åpne den
igjen.

Lampen er defekt.

Kontakt nærmeste autori‐
serte serviceverksted.

Det er for mye rim og is.

Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Pakningen er deformert el‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ler skitten.

Det renner vann på bak‐
veggen i kjøleskapet.

Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.

Pakk maten bedre inn.

Temperaturen er feil inn‐
stilt.

Se kapittelet "Betjenings‐
panel".

Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Temperaturen i produktet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.

Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".

Under den automatiske av‐ Dette er korrekt.
rimingsprosessen smelter
rimet på bakveggen.

Det er for mye kondensert Døren ble åpnet for ofte.
vann på bakveggen i kjøle‐
skapet.

Åpne produktets dør kun
når det er nødvendig.

Døren ble ikke ordentlig
lukket.

Påse at døren er ordentlig
lukket.

Lagret mat ble ikke pakket
inn.

Pakk inn mat i egnet em‐
ballasje før du legger det i
skapet.

Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til
ke koblet til fordamperbret‐ fordamperbrettet.
tet over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stil‐ Funksjonen "FastFreeze"
les inn.
er slått på.

Temperaturen i produktet
er for høy/lav.

Slå av "FastFreeze-funk‐
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen deaktiveres
automatisk for å velge tem‐
peraturen. Se avsnittet
"FastFreeze-funksjonen".

Temperaturen er ikke riktig Still inn en lavere/høyere
innstilt.
temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Matvarene har for høy tem‐ La matvarene avkjøle seg
peratur.
til romtemperatur før du
legger til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn Legg færre matvarer inn i
i produktet samtidig.
produktet på samme tid.
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Mulig årsak

Løsning

Døren har vært åpnet for
ofte.

Åpne døren bare hvis det
er nødvendig.

Funksjonen FastFreeze er
slått på.

Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".

Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.

Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapit‐
telet "Råd og tips".

Noen spesifikke overflater i
kjøleskapet er varmere til
enkelte tider.

Dette er en normal tilstand.

LED-lampene for tempera‐ Det har oppstått en feil i
turinnstillinger blinker sam‐ temperaturmålingen.
tidig.

Kontakt nærmeste autori‐
serte servicesenter. Kjøle‐
systemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
vil ikke være mulig å juste‐
re temperaturen.

Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.

8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.

8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
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9. STØY
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen
av dette produktet i EU EPRELdatabasen. Oppbevar energietiketten
kun for henvisning med denne
brukerhåndboken samt alle andre

dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
apparatet.
Se koblingen www.theenergylabel.eu for
detaljert informasjon om energietiketten.

11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552.
Ventilasjonskrav, spordimensjoner og
minste avstand bak skal være som angitt

i denne brukerhåndboken i kapittel 3.
Kontakt produsenten for ytterligere
informasjon, inkludert lasteplaner.

NORSK

12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
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som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•

•
•

•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med
mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar under förutsättning att de har
fått korrekta instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
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rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
– förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
–

•
•

•
•

•
•

•

•
•

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.

•

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

•
•
•
•

•
•
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Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

•

VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.

•

VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

•

Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

•

•
•

•
•
•
•

Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.

2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•

Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
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2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•

•

Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.

•

2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

2.6 Underhåll

•
•

•

•

•

•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.

•
•

•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
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D3

D1

3.1 Mått

W1

D2

W3

H2

H1

W2

Generella mått1)
H1

mm

1850

W1

mm

595

D1

mm

647

1) höjd, bredd och djup utan handtag och
fötter

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
D2

mm

684

1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)

H2

mm

1950

H2

mm

1950

W3

mm

795

W2

mm

660
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Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)
D3

mm

1189

1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften, plus det utrymme som krävs
för att tillåta dörröppning till minsta vinkel
som tillåter borttagning av all intern utrust‐
ning

FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.

3.2 Placering

FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att förstå minsta avstånd
mellan väggen och den sida
av produkten där gångjärnen
sitter ge tillräckligt utrymme
för att öppna dörren när
delarna inuti kylskåpet tas
bort (t ex vid rengöring).

Se
installationsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.

3.4 Elektrisk anslutning
•

•

3.3 Positionering
Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.
Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
Om det på grund av olika skäl inte går att
få rätt ventilation, kommer produkten att
fungera korrekt men energiförbrukningen
kan öka något.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.

•
•

Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

3.5 Omhängning av dörr
Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.
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FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.

4. KONTROLLPANEL
1

2

1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.

4

1.
2.
3.
4.

3

Temperaturindikatorlampa
FastFreeze-indikator
FastFreeze-knapp
Temperaturreglage
PÅ/AV-knapp

4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla
LED-indikatorer är släckta.

4.2 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.

4.3 Temperaturreglering
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet är progressivt, det varierar på
mellan 2 °C till 8 °C. Rekommenderad
inställning är 4 °C.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

4.4 FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen används för
förfrysning och snabbfrysning i följd i
frysfacket. Den här funktionen
accelererar infrysningen av färska
livsmedel och skyddar på samma gång
maten som redan finns i frysen från att bli
för varm.
För frysning av färska
livsmedel, aktivera
funktionen FastFreeze minst
24 timmar innan maten
läggs till förfrysning.
För att aktivera FastFreeze-funktionen,
tryck på FastFreeze-knappen.
FastFreeze-indikatorn tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på
FastFreeze-knappen igen. FastFreezeindikatorn släcks.
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5.1 Placering av dörrfacken

5.4 Flaskhylla

För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.

1. Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.

1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.

Lägg endast in förslutna
flaskor om hyllan är
placerad horisontellt.

1

2

5.2 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.

För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.

5.3 Grönsakslåda
Det finns en särskild låda längst ner som
är lämplig för förvaring av frukt och
grönsaker.

2. Denna hylla kan lutas för förvaring av
icke förslutna flaskor. För att göra det
ska de främre hakarna på hyllan
placeras en nivå högre än de bakre
hakarna.
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5.5 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
Förvara den färska maten jämnt fördelad
i det första och andra facket eller lådan
uppifrån.

Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om
stora mängder mat skall förvaras, plocka
ur alla lådor utom den nedre lådan.
Denna måste vara på plats för att
säkerställa god luftcirkulation.
Maten får inte placeras närmare än 15
mm från dörren.
FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges på typskylten under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).

Den största mängd mat som kan frysas
in utan att lägga till mer mat inom 24
timmar anges på typskylten (en etikett
som finns på insidan av produkten).
När infrysningen är klar återgår
produkten automatiskt till föregående
temperaturinställning (se "FastFreezefunktion").
I detta tillstånd kan
temperaturen i kylskåpet
förändras något.

5.6 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst tre timmar med FastFreeze-

65

funktionen på innan du lägger in några
matvaror.

5.7 Upptining
Djupfryst eller fryst mat kan, innan den
konsumeras, tinas i kylen eller i en
plastpåse under kallt vatten.
Detta beror på den tillgängliga tiden och
vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas
om de är frysta.

6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
•
•

•
•

Frys: Produktens interna konfiguration
är det som säkerställer en effektiv
energianvändning.
Kylskåp: Den mest effektiva
energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i
produktens nedre del och med
hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna
är placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.
Frys: Ju kallare temperaturinställning,
desto högre energiåtgång.

•
•

•
•

Kylskåp: Ställ inte in för hög
temperatur för att spara energi om det
inte behövs för matens egenskaper.
Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.
Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.
Se till att livsmedelsprodukter inuti
produkten tillåter att luften kan
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cirkulera genom särskilda hål i bakre
delen av produkten.

6.2 Tips för infrysning
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Aktivera FastFreeze-funktionen minst
24 timmar innan du lägger in mat i
frysen.
Innan mat läggs in i frysen ska den
packas in och förslutas i:
aluminiumfolie, plastfolie eller påsar,
lufttäta behållare med lock.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Det är bra att sätta etiketter och
datum på all fryst mat. Detta hjälper
till att identifiera maten och veta när
den bör ätas.
Maten ska vara färsk när den fryses in
för att bevara den goda kvaliteten.
Särskilt frukt och grönsaker ska frysas
efter skörd för att alla näringsämnen
ska bevaras.
Frys inte in flaskor eller burkar med
vätska, särskilt inte de som innehåller
kolsyra - de kan explodera i frysen.
Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt
varm mat svalna till rumstemperatur
innan de läggs in i frysen.
Undvik att lägga in färsk icke fryst mat
bredvid redan fryst mat, eftersom den
frysta maten då kan tina upp. Lägg in
färsk icke fryst mat i den del av frysen
där det inte finns någon fryst mat.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
Frys inte om mat som har tinat. Om
maten har tinat, tillaga den, låt den
svalna och frys därefter in den.

•
•
•
•

Högre temperaturinställning i
produkten kan leda till kortare
hållbarhet.
Hela frysfacket är lämpligt för
förvaring av frysta
livsmedelsprodukter.
Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maten så att luft kan
cirkulera fritt.
För korrekt förvaring, se etiketten på
livsmedelsförpackningar där
livsmedlets hållbarhet finns.
Det är viktigt att förpacka maten på ett
sådant sätt att vatten, fukt eller
kondens inte kan komma in.

6.4 Shoppingtips
När du har handlat mat:
•

•

•
•
•

Se till att förpackningen är hel annars kan maten bli dålig. Om
förpackningen har svällt eller är våt,
kanske det inte har förvarats under
optimala förhållanden och upptining
kan ha börjat.
För att undvika att fryst mat börjar tina
ska du köpa frysta varor precis innan
du lämnar livsmedelsbutiken och
transportera dem i en termisk och
isolerad kylväska.
Lägg omedelbart in den frysta maten i
frysen när du har kommit tillbaka från
butiken.
Om maten har tinat helt eller bara lite,
får den inte frysas om igen. Ät den så
snart som möjligt.
Respektera sista förbrukningsdag och
förvaringsinformationen på
förpackningen.

6.3 Tips för förvaring av fryst
mat
•

Inställningen på medeltemperatur
garanterar god konservering av färsk
mat.

6.5 Hållbarhet för frysfacket
Typ av mat

Hållbarhet (måna‐
der)

Bröd

3
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Typ av mat

Hållbarhet (måna‐
der)

Frukt (ej citrus)

6 - 12

Grönsaker

8 - 10

Rester utan kött

1-2
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Mejeriprodukter:
Smör
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)

6-9
3-4
6

Skaldjur:
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)
Räkor
Musslor utan skal
Kokt fisk

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Kött:
Fågel
Nötkött
Fläsk
Lamm
Korv
Skinka
Rester med kött

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

6.6 Tips för kylning av färska
livsmedel

•

•

6.7 Tips för kylning av mat

•
•
•

•
•

Bra temperaturinställning som
säkerställer bra förvaring av färsk mat
är en temperatur lägre än eller exakt
+4 °C.
Högre temperaturinställning inuti
produkten kan leda till kortare
hållbarhet av matvarorna.
Täck alltid maten för att bevara
färskheten och aromen.
Använd alltid stängda behållare för
vätskor och livsmedel för att undvika
smaker eller lukt i facket.
För att undvika korskontaminering
mellan kokt och rå mat, täck den
kokta maten och separera den från
den råa maten.
Det bästa är att tina maten i kylen.
Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se
till att den har svalnat vid
rumstemperatur innan du sätter i den.

•

•
•
•
•

•

För att förhindra att mat kastas ska ny
mat alltid placeras bakom den gamla.

Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Frukt och grönsaker: rengör noggrant
(ta bort jord) och lägg dem i en
särskild låda (grönsakslåda).
Exotiska frukter som banan, mango,
papaya etc. ska helst inte förvaras i
kylen.
Grönsaker som tomater, potatis, lök
och vitlök ska inte förvaras i kylen.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
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•

Titta alltid på livsmedlens
utgångsdatum för att veta hur länge
de kan förvaras.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.

användning. Det avfrostade vattnet töms
ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.

7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.

7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost elimineras automatiskt från
kylfackets förångare vid normal

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.

7.5 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.

Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörrarna stå öppna så att inte
dålig lukt bildas.
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8.1 Om produkten inte fungerar ...
Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Produkten fungerar inte.

Produkten är avstängd.

Slå på produkten.

Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.

Eluttaget är strömlöst.

Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.

Produkten bullrar.

Produkten står ostadigt.

Kontrollera om produkten
står stabilt.

Kompressorn arbetar utan
uppehåll.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Många matvaror har lagts
in samtidigt.

Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.

Rumstemperaturen är för
hög.

Se kapitlet "Installation".

Alltför varm mat har lagts
in.

Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före förvaring.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" trycks in eller när tem‐
peraturen ändras.

Kompressorn startar efter
en stund.

Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.

Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.

Produkten står inte i våg.

Se Installationsanvisning‐
ar.

Det är svårt att öppna dör‐
ren.

Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.

Vänta några sekunder mel‐
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.

Sidopanelerna är varma.

Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.

Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida
av produkten och omgivan‐
de skåp.

Lampan fungerar inte.

Lampan är i standby-läge.

Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.

70

www.electrolux.com

Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

Det har bildats för mycket
frost och is.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Dörrtätningen är deforme‐
rad eller smutsig.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna or‐
dentligt.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Vatten rinner på den bakre Under den automatiska av‐ Detta är normalt.
väggen i kylskåpet.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Dörren stängdes inte or‐
dentligt.

Se till att dörren är ordent‐
ligt stängd.

Mat som lagts in är inte or‐ Förpacka maten på lämp‐
dentligt förpackad.
ligt sätt innan den läggs in.
Vatten rinner ut på golvet.

Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.

Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.

Temperaturen kan inte
ställas in.

Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.

Stäng av "FastFreezefunktionen" manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen
har stängts av automatiskt.
Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Temperaturen i produkten
är för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".
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Möjlig orsak
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Åtgärd

Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐
för hög.
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreezefunktion".

Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.

Se till att kalluft kan cirkule‐
ra i produkten. Se kapitlet
"Råd och tips".

Vissa specifika ytor i kyl‐
skåpet är varmare ibland.
LED-lamporna för tempe‐
raturinställning blinkar
samtidigt.

Detta är normalt.
Ett fel har inträffat i mät‐
ningen av temperaturen.

Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.

8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Kylsystemet fortsätter att
hålla matvarorna kalla,
men temperaturen kan inte
justeras.

8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
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9. BULLER
SSSRRR!
BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.

Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.

11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som

anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
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12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

280158608-A-132020

www.electrolux.com/shop

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 4
 Spis, Ugn, Micro

HOI620S

DA
FI
SV

Kogesektion
Keittotaso
Inbyggnadshäll

Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning

2
18
34
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VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation

DANSK
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eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•

•
•
•

•
•
•

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.

1.2 Generelt om sikkerhed
•

•
•

•

ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
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•

•
•

•
•
•

•

•

FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•

Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.

•
•
•
•

•

Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er

DANSK

•

•

tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
Sørg for, at der er en fri
ventilationsplads på 2 mm mellem
køkkenbordet og forsiden af den
nedenstående enhed. Garantien
dækker ikke beskadigelser forårsaget
af mangel på passende
ventilationsplads.

•

•

•
•
•

2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.

•
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Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.

2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
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•

•

Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion

•

•
•

•

Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.

•
•
•
•
•
•
•

Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan

•

forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.

2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•

Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.

2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•

Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.

2.6 Service
•
•

Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.

3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.

DANSK

Serienummer ...........................

3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.

3.3 Tilslutningskabel
•
•

Kogesektionen leveres med netkabel.
For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt altid Service
Centre.

3.4 Montering

min.
500mm
min.
50mm

min.
2mm

min. 2 mm
A

min. 2 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

B

> 20 mm
min. 500 mm

A
12 mm
28 mm
38 mm

A

B

< 20 mm

7

min
30 mm

min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

8
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min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm

min.
55mm

490+1mm 560+1mm

min.
12 mm
min.
2 mm

3.5 Beskyttelsesboks

Hvis du bruger en beskyttelseskasse
(ekstraudstyr), er der ikke brug for den
forreste luftpassage på 2 mm og den
beskyttende plade lige under
kogesektionen. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.

DANSK
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4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel

1

1

145 mm

180 mm

210 mm

145 mm

1

1

2

4.2 Oversigt over betjeningspanel
1

2

3

4

5

Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt

Funktion

Kommentar

1

ON/OFF

Tænder/slukker for kogesektionen.

2

Lås / Børnesikring

Låser/låser op for betjeningspanelet.

3

-

Vælger kogezone.

Display for varmetrin

Visning af varmetrinnet.

-

Indstilling af et varmetrin.

4

-

5

/

4.3 Display for varmetrin
Display

Beskrivelse
Kogezonen er slukket.

-

Kogezonen er tændt.
Boosterfunktion er i brug.

10

www.electrolux.com

Display
+ tal

Beskrivelse
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på ko‐
gezonen.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.

4.4 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.

Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.

5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.

Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin

5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•

•

•
•

alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.

Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer

,1-2
3-4

5 timer

5

4 timer

6-9

1,5 time

5.3 Valg af kogezonen
For at indstille kogezonen skal du berøre
sensorfeltet

relateret til denne zone.

Displayet fremhæver varmetrinnet (

).

5.4 Varmetrin
Indstil kogezonen.
Tryk på
på

for at øge varmetrinnet. Tryk

for at mindske varmetrinnet. Tryk

på
og
samtidigt for at slukke for
kogezonen.

DANSK

5.5 Boosterfunktion

varmetrin. Tryk på

Denne funktion tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Funktionen kan
kun aktiveres for induktionskogezonerne
i et begrænset stykke tid. Derefter skifter
induktionszonen automatisk tilbage på
det højeste varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: indstil først kogezonen og
indstil derefter det maksimale varmetrin.
Tryk på

, indtil

tændes.

.

kogesektionen med

kogesektionen med
funktionen igen.

•
•

Indstil først varmetrinnet.
•

Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.

5.7 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med
varmetrin. Tryk på

. Indstil ikke
i 4 sekunder.

tændes. Sluk for kogesektionen med
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
for kogesektionen med

. Indstil ikke

6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

.

tændes. Tryk

, aktiveres

5.8 Effektstyring

Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.

tændes i 4 sekunder.

.

på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for

5.6 Lås

.

.

Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for

•

Sådan aktiveres funktionen: Tryk på

i 4 sekunder.

tændes. Sluk for kogesektionen med

•

Sådan deaktiveres funktionen: berør

11

•

Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3300 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3300 W.
Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.

12
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6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•

Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret
stål, rustfrit stål, sandwichbund
(mærket som egnet af producenten).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•

Vand kommer meget hurtigt i kog på
en zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.

Kogegrejets mål
Induktionskogezonerne tilpasser sig til en
vis grad automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.

mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se kapitlet “Teknisk
information”.

6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•

små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen på
højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.

6.3 Eksempler på anvendelse
Forholdet mellem varmeindstilling og
kogezonens strømforbrug er ikke lineært.
Når du øger varmeindstillingen, er det
ikke proportionelt med øgningen af
kogezonens strømforbrug. Dette betyder,
at en kogezone med middel
varmeindstilling bruger under halvdelen
af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.

Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
Varmetrin

Anvendes til:

Tid
(min.)

Råd

At holde færdigtilberedt mad
varm.

efter
behov

Læg et låg på kogegrejet.

1-2

Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.

5 - 25

Rør ind imellem.

1-2

Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.

10 - 40

Læg låg på under tilbered‐
ningen.

2-3

Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.

25 - 50

Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter under tilbered‐
ningen.

-1
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Varmetrin

Anvendes til:

Tid
(min.)

Råd

3-4

Dampning af grøntsager,
fisk, kød.

20 - 45

Tilføj nogle spsk. væske.

4-5

Dampning af kartofler.

20 - 60

Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.

4-5

Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.

60 150

Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.

6-7

Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.

Vendes undervejs.

7-8

Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.

Vendes undervejs.

9

Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.

5 - 15

Kogning af større mængder vand. Boosterfunktionen er aktiveret.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•

Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.

7.2 Rengøring af
kogesektionen
•

Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige

8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

•

•

madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.

14
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8.1 Hvis noget går galt...
Problemer

Mulige årsager

Afhjælpning

Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.

Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.

Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.

Sikringen er sprunget.

Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.

Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.

Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.

Du har lagt noget på taste‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
rne .

Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.

Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.

Varmetrinnet skifter mel‐
lem to forskellige varme‐
trin.

Strømstyringsfunktion er
tændt.

Se kapitlet "Daglig brug".

Tasterne bliver varme.

Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.

tændes.

Automatisk slukning er ak‐
tiveret.

Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.

tændes.

Børnesikringen eller funkti‐ Se kapitlet "Daglig brug".
onslåsen er slået til.

tændes.

Der står ikke kogegrej på
kogezonen.

Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.

Der er brugt uegnet koge‐
grej.

Brug egnet kogegrej.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".

DANSK
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Mulige årsager
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Afhjælpning

Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål.
nen.
Se kapitlet “Teknisk infor‐
mation”.
og et tal lyser.

Der er en fejl i kogesektio‐
nen.

Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet i et stykke tid. Sluk
på gruppeafbryderen, eller
tag sikringen ud på tavlen.
Tilslut apparatet igen. Kon‐
takt et autoriseret service‐
center, hvis
igen.

tændes.

Der er en fejl i kogesektio‐
nen, fordi et kogegrej er
kogt tør. Automatisk sluk‐
ning og overophednings‐
sikringen for kogezonerne
er aktiveret.

8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den

Sluk for kogesektionen.
Fjern det varme kogegrej.
Tænd for kogezonen igen
efter ca. 30 sekunder. Fejl‐
meddelelsen forsvinder,
hvis kogegrejet var proble‐
met. Restvarmeindikator
fortsætter med at lyse. Lad
kogegrejet køle tilstrække‐
ligt af. Kontrollér, om koge‐
grejet er egnet til kogesek‐
tionen.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".

fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.

9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HOI620S
Type 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX

tændes

PNC 949 492 099 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Rumænien
6.6 kW

16

www.electrolux.com

9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone

Nominel effekt Boosterfunkti‐ Boosterfunkti‐ Diameter for
(maks. varme‐ on [W]
on maksimal
kogegrej [mm]
trin) [W]
varighed
[min.]

Forreste ven‐
stre

2300

2800

10

180 - 210

Bageste ven‐
stre

1200

-

-

125 - 145

Forreste højre

1200

1800

4

125 - 145

Bageste højre

1800

-

-

145 - 180

Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.

Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.

10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model

HOI620S

Type kogesektion

Indbygget koge‐
sektion

Antal kogezoner

4

Opvarmningsteknologi
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)

Induktion
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre

190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg

Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)

183,4 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne

10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•

Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.

DANSK

•
•
•

Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.

•

17

Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.

11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
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aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•
•
•

•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

•
•

•

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

20

www.electrolux.com

•

•
•

•
•
•
•

•

HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus

•
•
•
•
•
•

•

VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.

•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.

•

•

•

Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
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2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on

•
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irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.

•

•

Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
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•

•

Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.

•
•
•
•
•
•
•

•

Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.

2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•

Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.

2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•

Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.

2.6 Huolto
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.

3.3 Liitäntäjohto

3.1 Ennen asentamista

•

Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.

•

Sarjanumero ...........................

3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu

Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
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3.4 Asennus

min.
500mm
min.
50mm

min.
2mm

min. 2 mm
A

min. 2 mm
A

B

< 20 mm

> 20 mm
min. 500 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

A
12 mm
28 mm
38 mm

B

min
30 mm

min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm

min.
55mm

490+1mm 560+1mm
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min.
12 mm
min.
2 mm

3.5 Suojakotelo

Jos käytössä on suojakotelo
(lisävaruste), edessä oleva 2 mm:n
ilmavirtaustila ja keittotason alapuolella
oleva suojataso eivät ole tarpeen.
Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla
kaikissa maissa lisävarusteena. Ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa,
jos asennat keittotason
uunin yläpuolelle.

4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1

1

145 mm

180 mm

210 mm

145 mm

1

2

1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli

1
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4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1

2

3

4

5

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
1
2
3
4
5

/

Kuvaus

PÄÄLLE / POIS

Keittotason kytkeminen päälle ja pois
päältä.

Lukitus / Lapsilukko

Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.

-

Keittoalueen valitseminen.

Tehotason näyttö

Tehotason näyttäminen.

-

Tehotason säätäminen.

4.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö

Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.

-

Keittoalue on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.

+ numero

Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole as‐
tiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
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4.4 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.

Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso

5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.

5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•

•

•

•

Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.

Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia

,1-2
3-4

5 tuntia

5

4 tuntia

6-9

1,5 tunti

5.3 Keittoalueen valitseminen
Aseta keittoalue koskettamalla
vastaavan alueen kosketuspainiketta
Tehoasetus (

.

) näkyy näytössä.

5.4 Tehotaso
Aseta keittoalue.
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
painiketta

. Tehotasoa lasketaan

koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita

ja

.

5.5 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: aseta ensin keittoalue
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ja aseta sitten maksimitehotaso. Kosketa
painiketta

, kunnes

syttyy.

Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta

.

5.6 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
sekunnin ajaksi.

.

syttyy neljän

Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.

5.7 Lapsilukko
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
.

Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella

. Älä aseta tehotasoa.

Kosketa painiketta
ajan.

neljän sekunnin

syttyy. Kytke keittotaso pois

toiminnasta painikkeella

.

Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso

6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

.

syttyy.

Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.

, toiminto on edelleen

5.8 Tehonhallinta
•
•
•
•

•
•

Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.

painikkeella

toimintaan painikkeella
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Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3300 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3300
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
valitun tehotason ja alhaisemman
tehotason välillä. Jonkin ajan kuluttua
alhaisempi tehotaso jää näkymään
alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttöön.
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6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
•

sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•

pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.

Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.

6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
•

Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.

6.3 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole
lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei
kasva suhteellisesti suurempaan
tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa,
että keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.

Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.

Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.

Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".

Tehotaso

Käyttökohde:

Aika
(min)

Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.

tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.

1-2

Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.

5 - 25

Sekoita aika ajoin.

1-2

Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.

10 - 40

Valmista kannen alla.

-1

Vinkkejä

SUOMI

Aika
(min)
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Tehotaso

Käyttökohde:

2-3

Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.

Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.

3-4

Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.

Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.

4-5

Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.

Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.

4-5

Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.

6-7

Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.

7-8

Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.

9

Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.

20 - 60

Vinkkejä

Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.

Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.

Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimin‐
taan.

7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.2 Keittotason puhdistaminen
•

7.1 Yleistä
•
•
•
•
•

Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.

•

•

Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
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liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.

8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.

Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.

Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.

Sulake on palanut.

Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.

Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.

Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.

Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.

Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.

Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.

Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.

Alue ei ole kuuma, koska Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.

Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.

Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.

Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".

SUOMI
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Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.

Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.

Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.

syttyy.

Automaattinen virrankat‐
kaisu on toiminnassa.

Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.

syttyy.

Lapsilukko tai lukitustoi‐
minto on kytketty toimin‐
taan.

Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".

syttyy.

Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.

ja numero syttyy näyt‐
töön.

Keittoastia on sopimaton.

Käytä oikeantyyppistä keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".

Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.

Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tek‐
niset tiedot".

Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.

Kytke keittoalue irti verkko‐
virrasta lyhyeksi ajaksi. Ir‐
rota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota
yhteys valtuutettuun huol‐
toliikkeeseen.

syttyy.

Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kie‐
hunut keittoastia. Auto‐
maattinen virrankatkaisu ja
alueiden ylikuumenemis‐
suoja on lauennut.

8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus

Kytke keittotaso pois pääl‐
tä. Poista kuuma keittoa‐
stia tasolta. Kytke alue uu‐
delleen toimintaan noin 30
sekunnin kuluttua. Jos on‐
gelman aiheutti keittoastia,
virheviesti häviää. Jälki‐
lämmön merkkivalo voi pa‐
laa. Anna keittoastian jääh‐
tyä riittävästi. Tarkista so‐
piiko keittoastia keittota‐
soon.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".

(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
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Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.

9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HOI620S
Tyyppi 60 GAP D5 AU
Induktio 6.6 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX

Tuotenumero 949 492 099 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Romaniassa
6.6 kW

9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue

Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]

Power-toimin‐ Power-toimin‐
to [W]
to kesto enin‐
tään [min]

Keittoastian
halkaisija
[mm]

Vasemmalla
edessä

2300

2800

10

180 - 210

Vasemmalla
takana

1200

-

-

125 - 145

Oikealla edes‐
sä

1200

1800

4

125 - 145

-

-

145 - 180

Oikealla takana 1800

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.

Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.

10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus

HOI620S

Keittotasotyyppi

Sisäänrakennettu
keittotaso

Keittoalueiden määrä

4

Kuumennustekniikka

Induktio

Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)

Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

SUOMI

Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)

Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana

Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
•

10.2 Energiansäästö

•

Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.

•

Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.

190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
183,4 Wh/kg

EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat

•
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•

•

Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation

SVENSKA
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eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•

•
•
•

•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.

1.2 Allmän säkerhet
•

•
•
•

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
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•

•
•
•
•
•
•

•

FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.

•
•

•

•

•

Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
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inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.

2.2 Elektrisk anslutning

•

VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
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skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion

•

•

Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
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•

•

Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.

•
•
•
•

VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•

•

Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.

Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•

Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.

2.6 Underhåll
•
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.

2.4 Skötsel och rengöring
•

Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.

Serienummer ....................

3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.

3.3 Nätkabel
•
•

Hällen är försedd med en nätkabel.
Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.

SVENSKA

3.4 Montering

min.
500mm
min.
50mm

min.
2mm

min. 2 mm
A

min. 2 mm
A

B

< 20 mm

> 20 mm
min. 500 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

A
12 mm
28 mm
38 mm

B

min
30 mm

min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm

B
57 mm
41 mm
31 mm

min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm

min.
55mm

490+1mm 560+1mm
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min.
12 mm
min.
2 mm

3.5 Skyddslåda

Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre
luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen.
Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla
länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.

4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1

1

145 mm

180 mm

210 mm

145 mm

1

2

1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel

1
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4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1

2

3

4

5

Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll

Beskrivning

1

PÅ/AV (ON/OFF)

För att aktivera och avaktivera hällen.

2

Lås / Barnlås

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

3

-

För att välja kokzon.

Värmelägesdisplay

För att visa det inställda värmeläget.

-

För inställning av värmeläge.

4

/

5

4.3 Visningar av värmeinställning
Display

Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är påslagen.

-

Effektfunktion är på.
+ siffra

Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.

4.4 Restvärmeindikering
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.

Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
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5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.4 Värmeläge

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Ställ in kokzonen.

5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.

5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•

•
•
•

alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund

tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge

Hällen stängs av
efter

Tryck på

för att öka värmeläget.

Användning

för att minska

och
värmeläget. Tryck på
samtidigt för att inaktivera kokzonen.

5.5 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: ställ först in kokzonen och
sedan högsta värmeläge. Tryck på
tills

tänds.
.

Avaktivera funktionen: tryck på

5.6 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.

6 timmar

Aktivera funktionen: tryck på
tänds i 4 sekunder.

3-4

5 timmar

För att avaktivera funktionen: tryck på

5

4 timmar

. Föregående värmeläge aktiveras.

6-9

1,5 timme

,1-2

5.3 Välja kokzon

.

När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.

Ställ in kokzonen genom att trycka på

5.7 Barnlås

touchkontrollen som är kopplad till
denna kokzon. Displayen markerar

Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.

indikeringen av värmeläget (

).
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Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på

•

. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.

hällen med

tänds. Inaktivera
•

.

För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på

. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.

Inaktivera hällen med

•

tänds.

.

För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
tänds. Tryck på
i4
hällen med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
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Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3300 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan
den valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.

aktiveras

5.8 Effektreglering
•
•
•

Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3300 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.

6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Kokkärl

•

•

lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.

För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.

•

Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.

Kokkärlets mått

Kokkärlsmaterial
•

Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:

Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
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Se avsnittet "Teknisk
information".

6.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
•

•
•
•

knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
surrande: använder du hög effektnivå.
klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
susande: beror detta på att fläkten är
igång.

Värmeläge

Använd för:

Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.

6.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.

Tid
(min)

Tips

Varmhållning av tillagad mat. efter
behov

Lägg ett lock på ett kokkärl.

1-2

Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.

5 - 25

Rör om med jämna mellan‐
rum.

1-2

Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.

10 - 40

Tillaga med lock.

2-3

Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.

25 - 50

Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.

3-4

Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.

20 - 45

Tillsätt några matskedar
vätska.

4-5

Kokning av potatis.

20 - 60

Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.

4-5

Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.

60 150

Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.

6-7

Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.

efter
behov

Vänd efter halva tiden.

7-8

Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.

5 - 15

Vänd efter halva tiden.

9

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.

-1
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Värmeläge

Använd för:

Tid
(min)
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Tips

Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Allmän information
•
•
•
•
•

Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.

7.2 Rengöring av hällen
•

•

•

socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.

Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Vad gör jag om...
Problem

Möjlig orsak

Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.

Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.

Lösning

Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
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Problem

Möjlig orsak

Lösning

Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.

Tryck bara på en touchkontroll.

Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.

Rengör kontrollpanelen.

En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.

Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.

Hällen stängs av.

Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.

Du satte något på touchkontrollen

.

Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.

Värmeläget ändras mellan
två nivåer.

Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".

Effektfunktionen är påsla‐
gen.

Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.

Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.

tänds.

Den automatiska avstäng‐
ningen har aktiverats.

Stäng av hällen och sätt på
den igen.

tänds.

Funktionslåset/Barnlåset
är aktiverat.

Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".

tänds.

Det står inget kokkärl på
zonen.

Ställ ett kokkärl på zonen.

Fel kokkärl.

Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".

Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.

Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk infor‐
mation".

Det har uppstått ett fel på
hällen.

Koppla loss hällen från
eluttaget en stund. Ta ur
eller koppla från säkringen
i husets/lägenhetens säk‐
ringsskåp. Anslut igen. Om

och en siffra tänds.

tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
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Problem
tänds.
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Möjlig orsak

Lösning

Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhet‐
tningsskydd för zonerna är
igång.

Stäng av hällen. Ta bort
det heta kokkärlet. Slå på
zonen igen efter ca 30 se‐
kunder. Om det berodde
på kokkärlet försvinner fel‐
meddelandet. Restvär‐
meindikatorn är fortfarande
tänd. Låt kokkärlet bli till‐
räckligt svalt. Kontrollera
om kokkärlet är kompati‐
belt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".

8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande

som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.

9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell HOI620S
Typ 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr .................
ELECTROLUX

PNC 949 492 099 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Rumänien
6.6 kW

9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon

Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]

Effektfunktion Effektfunktion Kokkärlets dia‐
[W]
maximal var‐
meter [mm]
aktighet [min]

Vänster fram

2300

2800

10

180 - 210

Vänster bak

1200

-

-

125 - 145

Höger fram

1200

1800

4

125 - 145

Höger bak

1800

-

-

145 - 180

Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.

För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
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10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning

HOI620S

Typ av häll

Häll för inbygg‐
nad

Antal kokzoner

4

Uppvärmningsteknik

Induktion

Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Höger fram
Höger bak

190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg

Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)

183,4 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda

•

10.2 Energibesparing

•

Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.

•
•

•

•

Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.

Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.

11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.

1.

SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes

ENGLISH

3

injuries and damages. Always keep the instructions with
the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent
disability.
•

•

•
•

•
•
•

This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children under 3 years must not be left unsupervised
in the vicinity of the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
If the appliance has a child safety device, we
recommend you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.

1.2 General Safety
•

•

This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Internally the appliance becomes hot when in
operation. Do not touch the heating elements that are

4
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•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

in the appliance. Always use oven gloves to remove or
put in accessories or ovenware.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
If the door or door seals are damaged, the appliance
must not be operated until it has been repaired by a
qualified person.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Only a qualified person can carry out any service or
repair operation that involves the removal of a cover
which gives protection against exposure to microwave
energy.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
Do not heat liquids and other foods in sealed
containers. They are liable to explode.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the appliance due to the possibility of
ignition.
The appliance is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance
and keep the door closed in order to stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling. Care must be taken when handling
the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.

ENGLISH

•

•
•

•
•
•
•

5

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in the appliance since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The appliance should be cleaned regularly and any
food deposits removed.
Failure to maintain the appliance in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that could
adversely affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The microwave oven shall not be placed in a cabinet
unless it has been tested in a Cabinet.
The rear surface of appliances shall be placed against
a wall.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the glass door since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
•
•
•

Do not install or use a damaged
appliance.
Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
The appliance can be placed almost
anywhere in the kitchen. Make sure
the oven is placed on a flat, level
surface and that vents as well as the
surface underneath the appliance are
not blocked (for sufficient ventilation).

2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
•

All electrical connections should be
made by a qualified electrician.

•
•

•
•

•

The appliance must be earthed.
Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
If the appliance is connected to the
socket via an extension cord, make
sure the cord is earthed.
Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains
cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.

2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock or explosion.

6
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•
•
•
•
•

Do not change the specification of this
appliance.
Do not let the appliance stay
unattended during operation.
Do not apply pressure on the open
door.
Make sure that the ventilation
openings are not blocked.
Do not use the appliance as a work
surface and do not use the cavity for
storage purposes.

2.4 Care and Cleaning

•

•
•

•

Do not allow food spills or cleaner
residue to accumulate on door sealing
surfaces.
Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.
If you use an oven spray, obey the
safety instructions on the packaging.

2.5 Disposal

WARNING!
Risk of injury, fire, or
damage to the appliance.
•

•

WARNING!
Risk of injury or suffocation.

Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the
surface material.

•
•

Disconnect the appliance from the
mains supply.
Cut off the mains cable and discard it.

3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 General overview
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1 2 3
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1
2
3
4
5
6
7
8

Lamp
Safety interlock system
Control panel
Power setting knob
Timer knob
Door opener
Waveguide cover
Turntable shaft

3.2 Accessories
Turntable set
Always use the turntable set
to prepare food in the
microwave.
Glass cooking tray and roller guide.

ENGLISH
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4. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

•
•

Remove all the parts and additional
packaging from the microwave.
Clean the appliance before first use.

4.1 Initial Cleaning
CAUTION!
Refer to chapter "Care and
Cleaning".

5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 General information about
using the appliance
•

After you deactivate the appliance, let
the food stand for some minutes.
• Remove the aluminium foil packaging,
metal containers, etc. before you
prepare the food.
Cooking
• If possible, cook food covered with
material suitable for use in the
microwave. Only cook food without a
cover if you want to keep it crusty
• Do not overcook the dishes by setting
the power and time too high. The food
can dry out, burn or catch fire in some
places.
• Do not use the appliance to cook
eggs or snails in their shells, because
they can explode. With fried eggs,
pierce the yolks first.
• Prick food with "skin" or "peel", such
as potatoes, tomatoes, sausages,
with a fork several times before
cooking so that the food does not
explode.
• For chilled or frozen food, set a longer
cooking time.
• Dishes which contain sauce must be
stirred from time to time.
• Vegetables that have a firm structure,
such as carrots, peas or cauliflower,
must be cooked in water.
• Turn larger pieces after half of the
cooking time.
• If possible, cut vegetables into similarsized pieces.

•
•

Use flat, wide dishes.
Do not use cookware made of
porcelain, ceramic or earthenware
with small holes, e. g. on handles or
unglazed bottoms. Moisture going into
the holes can cause the cookware to
crack when it is heated.
• The glass cooking tray is a work
space for heating food or liquids. It is
necessary for the operation of the
microwave.
Defrosting meat, poultry, fish
• Put the frozen, unwrapped food on a
small upturned plate with a container
below it so that the defrosting liquid
collects in the container.
• Turn the food after half of the
defrosting time. If possible, divide and
then remove the pieces that started to
defrost.
Defrosting butter, portions of gateau,
quark
• Do not fully defrost the food in the
appliance, but let it defrost at room
temperature. This gives a more even
result. Fully remove all metal or
aluminium packaging before
defrosting.
Defrosting fruit, vegetables
• Do not fully defrost fruit and
vegetables, which are to be further
prepared while raw, in the appliance.
Let them defrost at room temperature.
• You can use a higher microwave
power to cook fruit and vegetables
without defrosting them first.
Ready meals
• You can prepare ready meals in the
appliance only if their packaging is
suitable for microwave use.

8
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•

You must follow the manufacturer's
instructions printed on the packaging

(e.g. remove the metal cover and
pierce the plastic film).

Suitable cookware and materials
Cookware / Material

Microwave
Defrosting

Heating

Cooking

Ovenproof glass and porcelain (with no
metal components, e. g. Pyrex, heat-proof
glass)

X

X

X

Non-ovenproof glass and porcelain 1)

X

--

--

Glass and glass ceramic made of oven‐
proof/frost-proof material (e. g. Arcoflam),
grill shelf

X

X

X

Ceramic 2), earthenware2).

X

X

X

Heat-resistant plastic up to 200 °C 3)

X

X

X

Cardboard, paper

X

--

--

Clingfilm

X

--

--

Roasting film with microwave safe clo‐
sure 3)

X

X

X

Roasting dishes made of metal, e. g. enam‐ -el, cast iron

--

--

Baking tins, black lacquer or silicon-coat‐
ed 3)

--

--

--

Baking tray

--

--

--

Browning cookware, e. g. Crisp pan or
Crunch plate

--

X

X

Ready meals in packaging 3)

X

X

X

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.

X suitable
-- not suitable

5.2 Activating and deactivating
the microwave
CAUTION!
Do not let the microwave
operate when there is no
food in it.

1. Turn the power setting knob to select
a power setting.
2. Turn the timer knob to set a time, this
automatically activates the
microwave.
The microwave starts to cook
automatically after the power level and
the time are set and the door is closed.
To deactivate the appliance:

ENGLISH

•
•
•

wait until the appliance deactivates
automatically when the timer knob
reaches the 0 position.
turn the timer knob to the 0 position.
open the door. The appliance stops
automatically. Close the door to
continue cooking. Use this option to
inspect the food.

5.3 Defrosting
You can choose between 2 defrosting
modes:
•
•

Weight defrosting
Time defrosting

To activate weight defrosting
you must use more than 200
g of food.
To defrost less than 200g of
food place it on the edge of
the turntable.
1. Turn the power setting knob to
Defrosting mode.
2. Turn the timer knob to set the food
weight or the defrosting time.
This automatically activates the
microwave.

Do not use weight defrosting
on food that is left out of the
freezer for more than 20
minutes, or for frozen readymade food.

5.4 Power setting table
Symbol

Power setting

Power

Low Stage

119 Watt

Defrost

231 Watt

Medium

385 Watt

Medium High

539 Watt

High

700 Watt

6. USING THE ACCESSORIES
WARNING!
Refer to Safety chapters.

6.1 Inserting the turntable set
CAUTION!
Do not cook food without the
turntable set. Use only the
turntable set provided with
the microwave.
Never cook food directly on
the glass cooking tray.

9
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1. Place the roller guide around the
turntable shaft.
2. Place the glass cooking tray on the
roller guide

7. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.

7.1 Tips for the microwave
Problem

Remedy

You cannot find details for the
amount of food prepared.

Look for a similar food. Increase or shorten the
length of the cooking times according to the
following rule: Double the amount = almost
double the time, Half the amount = half the
time

The food got too dry.

Set shorter cooking time or select lower micro‐
wave power.

The food is not defrosted, hot or
cooked after the time came to an
end.

Set longer cooking time or set higher power.
Note that large dishes need longer time.

After the cooking time comes to an Next time set a lower power and a longer time.
end, the food is overheated at the
Stir liquids halfway through, e.g. soup.
edge but is still not ready in the mid‐
dle.
To get better results for rice use a flat,
wide dish.

7.2 Defrosting
Always defrost roast with the fat side
down.
Do not defrost covered meat because
this may cause cooking instead of
defrosting.
Always defrost whole poultry breast side
down.

7.3 Cooking
Always remove chilled meat and poultry
from the refrigerator at least 30 minutes
before cooking.
Let the meat, poultry, fish and vegetables
stay covered after cooking.
Brush a little oil or melted butter over the
fish.
All vegetables should be cooked at full
microwave power.
Add 30 - 45 ml of cold water for every
250 g of vegetables.

ENGLISH

Cut the fresh vegetables into even size
pieces before cooking. Cook all
vegetables with a cover on the container.
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7.4 Reheating
When you reheat packed ready meals
always follow the instruction written on
the packaging.

8. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

8.1 Notes and tips on cleaning
•
•
•

Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent.
Clean the appliance interior after each
use. Then you can remove dirt more
easily and it does not burn on.

•
•
•
•

Clean stubborn dirt with a special
cleaner.
Clean all accessories regularly and let
them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent.
To soften the hard to remove remains,
boil a glass of water at full microwave
power for 2 to 3 minutes.
To remove odours, mix a glass of
water with 2 tsp of lemon juice and
boil at full microwave power for 5
minutes.

9. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

9.1 What to do if...
Problem

Possible cause

Remedy

The appliance does
not operate.

The appliance is deactivated.

Activate the appliance.

The appliance does
not operate.

The appliance is not plugged
in.

Plug in the appliance.

The appliance does
not operate.

The fuse in the fuse box is
blown.

Check the fuse. If the fuse
blows more than one time,
contact a qualified electrician.

The appliance does
not operate.

The door is not closed proper‐ Make sure that nothing blocks
ly.
the door.

The lamp does not
operate.

The lamp is defective.

The lamp has to be replace.

There is sparking in
the cavity.

There are metal dishes or
dishes with metal trim.

Remove the dish from the ap‐
pliance.

There is sparking in
the cavity.

There are metal skewers or
Make sure that the skewers
aluminium foil that touches the and foil does not touch the in‐
interior walls.
terior walls.
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Problem

Possible cause

Remedy

The turntable set
There is an object or dirt be‐
makes scratching or low the glass cooking tray.
grinding noise.

Clean the area below the
glass cooking tray.

The appliance stop
to operate without a
clear reason.

If this situation repeats call the
Authorised Service Center.

There is a malfunction.

9.2 Service data
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre.
The necessary data for the service
centre is on the rating plate. The rating
plate is on the appliance. Do not remove
the rating plate from the appliance.

We recommend that you write the
data here:
Product number
(PNC)

...............................
.........

Serial number
(S.N.)

...............................
.........

We recommend that you write the
data here:
Model (MOD.)

...............................
.........

10. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.

10.1 General Information
CAUTION!
Do not block the air vents. If
you do that, the appliance
can overheat.
CAUTION!
Do not connect the
appliance to adapters or
extension leads. This can
cause overloading and risk
of fire.
CAUTION!
The minimum installation
height is 85 cm.
•

The microwave is for a kitchen
counter top use only. It must be
placed on a stable and flat surface.

•
•
•

Put the microwave far away from
steam, hot air and water splashes.
If the microwave is to close to the TV
and radio it may cause interference in
the received signal.
If you transport the microwave in cold
weather, do not activate it
immediately after the installation. Let
is stand in the room temperature and
absorb the heat.

10.2 Electrical installation
WARNING!
Only a qualified person must
do the electrical installation.
The manufacturer is not
responsible if you do not
follow the safety precautions
from the chapter "Safety
Information".
This microwave is supplied with a main
cable and main plug.

ENGLISH

The cable has an earth wire with an
earthing plug. The plug must be plugged
into an outlet that is properly installed
and earthed. In the event of an electrical
short circuit, earthing reduces the risk of
electric shock.

10.3 Minimal distances

Dimension

mm

A

300

B

200

C

0
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11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen

SUOMI
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virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet
aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.

•

•

•
•

•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa
laitteen lähelle.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
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•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä
kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina
uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet,
laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen
henkilö on korjannut sen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa
huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on
poistettava.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita
tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat
mikroaaltouunissa käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos
ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara
on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai
vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja,
sieniä, kosteita liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois
toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku
kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi
aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa
varovasti.

SUOMI
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Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita
vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen
kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki
ruokajäämät tulee poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila saattaa tulla
kuumaksi laitteen toiminnan aikana.
Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kalustekaapin sisälle,
ellei sitä ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi.
Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•

Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Laite voidaan sijoittaa lähes minne
tahansa keittiössä. Sijoita uuni
tasaiselle ja tukevalle alustalle ja
tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät
ole tukossa ja että laitteen alle jää
rako (riittävän ilmankierron
varmistamiseksi).

2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•

•
•

Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Jos laite kytketään pistorasiaan
jatkojohdolla, tarkista, että johto on
maadoitettu.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi.
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•

Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö

•

VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
•
•
•
•
•

•

Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä käytä laitetta työtasona tai sen
sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden
säilyttämiseen.

•
•
•

•

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Älä anna ruokaroiskeiden tai
pesuaineen jäämien kerääntyä luukun
tiivisteeseen.
Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.

2.5 Hävittäminen

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.

•
•

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.

3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat

8

1 2 3

4

7

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

Valo
Lukitusjärjestelmä
Käyttöpaneeli
Tehonsäädin
Ajastimen säädin
Luukun avauspainike
Aallonohjaimen suojus
Pyörivän alustan akseli

3.2 Varusteet
Pyörivä alustakokoonpano
Käytä aina pyörivää
alustakokoonpanoa
valmistaessasi ruokaa
mikroaaltouunilla.

Lasialusta ja rullaohjain.

SUOMI
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4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

•
•

Poista kaikki osat ja ylimääräiset
pakkausmateriaalit mikroaaltouunista.
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.

4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
HUOMIO!
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä
•

Kun laite on kytketty pois päältä, anna
ruoan olla joidenkin minuuttien ajan.
• Poista alumiinifolio, metalliastiat jne.
ennen ruoan valmistamista.
Kypsennys
• Jos mahdollista, peitä kypsennettävä
ruoka materiaalilla, joka sopii
käytettäväksi mikroaaltouunissa. Voit
jättää ruoan peittämättä vain silloin,
kun haluat saavuttaa rapean
lopputuloksen.
• Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla
liian suuren tehon tai pitkän aikaasetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa
tai syttyä.
• Älä käytä laitetta kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen,
sillä ne voivat räjähtää. Munakkaissa
munankeltuaiset on lävistettävä ensin.
• Pistä ruokaan haarukalla useita
kertoja reikiä ennen kypsentämistä,
kun ruoassa on "kalvo" tai "kuori"
(esim. perunat, tomaatit, makkarat).
Täten vältät ruoan räjähtämisen.
• Aseta pitempi aika-asetus, jos ruoka
on viileää tai pakastettu.
• Kastiketta sisältävää ruokaa on
sekoitettava aika ajoin.
• Vihannekset, jotka ovat rakenteeltaan
kovia (esim. porkkanat, herneet tai
kukkakaali), tulee kypsentää vedessä.

•

Käännä suurempia kappaleita
kypsennyksen puolivälissä.
• Jos mahdollista, leikkaa vihannekset
samankokoisiksi paloiksi.
• Käytä tasaisia leveitä astioita.
• Älä käytä posliini-, keraamisia tai
saviastioita, joissa on pieniä reikiä
(esim. kahvoissa tai lasittomissa
pohjissa). Reikiin pääsevä kosteus voi
aiheuttaa astian halkeamisen
lämmittäessä.
• Lasialusta toimii lämmitettävien
ruokien tai nesteiden työalustana.
Mikroaaltouunin toiminta edellyttää
sen käyttöä.
Lihan, linnunlihan ja kalan
sulattaminen
• Aseta pakasteruoka ilman pakkausta
pienelle ylösalaisin käännetylle
lautaselle astiaan, jotta sulanut neste
valuu astiaan.
• Käännä ruoka sulatuksen
puolivälissä. Jos mahdollista, jaa ja
poista sitten sulaneet kappaleet.
Voin, kakkupalojen, rahkan
sulattaminen
• Älä sulata ruokaa kokonaan
laitteessa, vaan anna ruoan sulaa
huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin
tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai
alumiinipakkaukset kokonaan ennen
sulattamista.
Hedelmien ja vihannesten
sulattaminen
• Älä sulata laitteessa kokonaan
hedelmiä ja vihanneksia, joita
halutaan käyttää raakoina. Anna
niiden sulaa huoneenlämpötilassa.
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•

Voit käyttää korkeampaa tehoa
mikroaaltouunissa, kun kypsennät
hedelmiä ja vihanneksia sulattamatta
niitä ensin.
Valmisruoat
• Voit valmistaa valmisaterioita
laitteessa vain silloin, kun niiden

pakkaus sopii mikroaaltouuniin
käytettäväksi.
Noudata pakkauksessa olevia
valmistajan ohjeita (esim. poista
metallikansi ja lävistä muovikalvo).

•

Sopivat keittoastiat ja materiaalit
Keittoastia / materiaali

Mikroaalto
Sulattami‐
nen

Lämmitys Kypsen‐
nys

Uunin kestävä lasi ja posliini (ei metalliosia, X
esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi)

X

X

Uuniin sopimaton lasi ja posliini 1)

X

--

--

Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen
kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillin
ritilä

X

X

X

Keramiikka 2), saviastiat2).

X

X

X

Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C 3)

X

X

X

Pahvi, paperi

X

--

--

Talouskelmu

X

--

--

Paistopussi mikroaaltouunin kestävällä sul‐
kijalla 3)

X

X

X

Metalliset paistoalustat (esim. emali, valu‐
rauta)

--

--

--

Uunivuoat, musta lakka tai silikonipäällys‐
teiset 3)

--

--

--

Leivinpelti

--

--

--

Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai lautanen)

--

X

X

Valmisruoat pakkauksissa 3)

X

X

X

1) Ei hopeisia, kultaisia, platina- tai metallilevyjä/-koristeita
2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
3) Noudata valmistajan ohjeita maksimilämpötilaan liittyen.

X sopiva
-- sopimaton

SUOMI

5.2 Mikroaaltouunin kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
HUOMIO!
Älä anna mikroaaltouunin
toimia, jos sen sisällä ei ole
ruokaa.

5.3 Sulattaminen
Valittavissa on 2 sulatustilaa:
•
•

Sulatus painon mukaan
Ajastettu sulatus
Älä käytä painon mukaan
toimivaa sulatusta, jos ruoka
on otettu pakastimesta yli 20
minuuttia sitten tai kun
kyseessä on pakastettu
valmisruoka.

1. Käännä tehonsäädintä
tehoasetuksen valitsemiseksi.
2. Käännä ajastimen säädintä ajan
asettamiseksi, mikroaaltouuni
kytkeytyy tällöin automaattisesti
toimintaan.
Mikroaaltouuni käynnistyy
automaattisesti, kun tehotaso ja aika on
asetettu ja luukku suljettu.
Mikroaaltouunin kytkeminen pois
toiminnasta:
•

•
•

Odota, että laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, kun
ajastimen säädin saavuttaa 0asennon.
Käännä ajastimen säädin 0-asentoon.
Avaa luukku. Laite pysähtyy
automaattisesti. Sulje luukku
jatkaaksesi kypsennystä. Tarkista
ruoka tämän lisätoiminnon avulla.

Voit käyttää painon mukaan
toimivaa sulatusta yli 200 g
ruokamäärään.
Sulata alle 200 g ruokaa
asettamalla se pyörivän
alustan reunalle.
1. Käännä tehonsäädin Sulatusasentoon.
2. Aseta ruoan paino tai sulatusaika
kääntämällä ajastimen säädintä.
Mikroaaltouuni kytkeytyy tällöin
automaattisesti päälle.

5.4 Tehon asetustaulukko
Symboli

Tehoasetus

Teho

Matala

119 Watt

Sulatus

231 Watt

Keskitaso

385 Watt

Keskikorkea

539 Watt

Korkea

700 Watt

6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
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6.1 Pyörivän
alustakokoonpanon
asentaminen

1. Aseta rullaohjain pyörivän alustan
akselin ympärille.
2. Aseta lasialusta rullaohjaimeen.

HUOMIO!
Älä kypsennä ruokaa ilman
pyörivää
alustakokoonpanoa. Käytä
ainoastaan mikroaaltouunin
mukana toimitettua pyörivää
alustakokoonpanoa.
Älä koskaan valmista ruokaa
suoraan lasialustan päällä.

7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Mikroaaltoa koskevia vinkkejä
Ongelma

Korjaustoimenpide

Et löydä valmistettavaa ruokamää‐
rää koskevia tietoja.

Katso vastaavan ruoan tiedot. Pidennä tai ly‐
hennä kypsennysaikoja seuraavan säännön
mukaisesti: Kaksinkertainen määrä = lähes
kaksinkertainen aika, Puolet pienempi mää‐
rä = puolet lyhyempi aika

Ruoasta tuli liian kuivaa.

Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhai‐
sempi mikroaaltouunin teho.

Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuu‐ Aseta pitempi kypsennysaika tai suurempi te‐
maa tai kypsää ennen asetetun ajan ho. Huomaa, että suuret astiat vaativat pitem‐
päättymistä.
män ajan.
Kun asetettu aika päättyy, ruoka on
ylikuumentunut reunoilta, mutta ei
vielä valmista keskeltä.

Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pi‐
tempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja,
puolivälissä.

Riisin kohdalla parhaat tulokset
saavutetaan käyttämällä matalaa ja
leveää astiaa.

7.2 Sulattaminen
Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.
Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi
kypsyä sulamisen sijaan.
Sulata kokonainen kana aina rintapuoli
alaspäin.

7.3 Kypsennys
Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha
jääkaapista vähintään 30 minuuttia
ennen kypsentämistä.
Anna lihan, linnunlihan, kalan ja
vihannesten olla peitettynä
kypsennyksen jälkeen.
Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan
päälle.

SUOMI

Kaikki vihannekset tulee kypsentää
täydellä mikroaaltoteholla.
Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen
250 g vihanneksia.
Leikkaa tuoreet vihannekset
samankokoisiksi paloiksi ennen
kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia
astia peitettynä.
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7.4 Uudelleen lämmitys
Kun lämmität uudelleen valmisruokia,
noudata aina pakkauksessa olevia
ohjeita.

8. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia ja vinkkejä
•
•
•

Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi
puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.

•
•

•

•

Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
puhdistusaineella.
Puhdista kaikki lisävarusteet
säännöllisesti ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä
ja puhdistusainetta.
Voit pehmentää vaikeasti poistettavat
jäämät kiehauttamalla lasillisen vettä
täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3
minuutin ajan.
Voit poistaa hajut sekoittamalla
lasilliseen vettä 2 rkl sitruunamehua ja
kiehauttamalla sitä täydellä
mikroaaltouunin teholla 5 minuutin
ajan.

9. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

9.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Laite on poistettu käytöstä.

Kytke laite toimintaan.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Laitteen pistoke ei ole pistora‐
siassa.

Kytke laite sähköverkkoon.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Sulaketaulun sulake on pala‐
nut.

Tarkista sulake. Jos sulake
palaa useita kertoja, ota yh‐
teys sähköasentajaan.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Luukku ei ole kunnolla kiinni.

Varmista, ettei luukun käyttö‐
alueella ole esteitä.

Valo ei syty.

Lamppu on palanut.

Lamppu on vaihdettava.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Sisätilassa esiintyy
kipinää.

Sisätilassa on metallisia tai
metalliosia sisältäviä astioita.

Poista astia laitteesta.

Sisätilassa esiintyy
kipinää.

Sisätilassa on metallivartaita
tai alumiinifoliota, joka kosket‐
taa sisäseiniin.

Varmista, etteivät vartaat ja
folio kosketa sisäseiniin.

Pyörivästä alustako‐ Lasialustan alapuolella on jo‐
koonpanosta kuuluu kin esine tai epäpuhtauksia.
hankausääniä.

Puhdista lasialustan alapuolel‐
la oleva alue.

Laite pysähtyy ilman Toimintahäiriö.
ilmeistä syytä.

Jos tämä ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huolto‐
palveluun.

9.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on
laitteessa. Älä poista arvokilpeä
laitteesta.

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot
tähän:
Tuotenumero
(PNC)

...............................
.........

Sarjanumero
(S.N.)

...............................
.........

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot
tähän:
Malli (MOD.)

...............................
.........

10. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

10.1 Yleistä

HUOMIO!
Asennuskorkeus on
vähintään 85 cm.
•

HUOMIO!
Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja.
Laite voi muutoin
ylikuumentua.

•

HUOMIO!
Älä liitä laitetta sovittimiin tai
jatkojohtoihin. Muutoin
olemassa on ylikuormituksen
ja tulipalon vaara.

•

•

Mikroaaltouuni on tarkoitettu
käytettäväksi vain keittiön työtason
päällä. Se tulee asettaa vakaalla ja
tasaiselle alustalle.
Suojaa mikroaaltouuni höyryltä,
kuumalta ilmalta ja vesiroiskeilta.
Jos mikroaaltouuni on liian lähellä
televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa
häiriötä vastaanoton signaaliin.
Jos mikroaaltouunia kuljetetaan
kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä
toimintaan välittömästi asennuksen
jälkeen. Anna sen olla
huoneenlämpötilassa ja absorboida
lämpö.

SUOMI

10.2 Sähköliitäntä

10.3 Vähimmäisetäisyydet

VAROITUS!
Sähköliitäntä on annettava
ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.

A
B

Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleen
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
Mikroaaltouunin mukana toimitetaan
virtajohto ja pistoke.
Virtajohdossa on maajohdin
maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä
pistorasiaan, joka on asennettu ja
maadoitettu oikein. Jos järjestelmässä
tapahtuu oikosulku, maadoitus vähentää
sähköiskun vaaraa.

25

C

Mitat

mm

A

300

B

200

C

0

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller

SVENSKA
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användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•

•

•
•

•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år får inte lämnas utan tillsyn i närheten
av produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn
som är yngre än 8 år

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
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•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte
använda ugnen förrän den har reparerats av en
behörig person.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Bara en behörig person kan utföra service eller
reperation som involverar borttagning av ett lock som
ger skydd mot mikrovågsenergi.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De
kan explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare
ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk
för antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning
av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan
leda till skador eller eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av
produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha
luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan
fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du
hanterar behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste
skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan
barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.

SVENSKA
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Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte
värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även
efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester
ska tas bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att
ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar
som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig
situation uppstår.
När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos
åtkomliga ytor
Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den
inte har testats för detta ändamål
Bakre ytan på produkterna ska placeras mot en vägg.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•

Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Du kan ställa ugnen nästan var som
helst i köket. Kontrollera att den står
på en plan och jämn yta och att
varken ventilationshålen eller ytan
under ugnen är blockerade (för
tillräcklig ventilation).

•
•
•
•

•

2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•

Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.

Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Om ugnen ansluts till uttaget via en
förlängningssladd måste även den
vara jordad.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln.
Kontakta service eller en elektriker för
att ersätta en skadad nätkabel.
Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid
tag i stickkontakten.

•
•

Ändra inte produktens specifikationer.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
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•
•
•

Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

2.4 Skötsel och rengöring

•
•

•

•

VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•

•

Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.

2.5 Avfallshantering

Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Låt inte rester av matspill eller
rengöringsmedel ackumuleras på
tätningarna runt luckan.

VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.

3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt

8

1 2 3

4

7

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

Ugnslampa
Säkerhetsspärrsystem
Kontrollpanel
Effektknapp
Timerknapp
Lucköppnare
Vågledarkåpa
Tallrikens axel

3.2 Tillbehör
Tallrikens tillhörande delar
Använd alltid tallrikens
tillhörande delar för tillagning
av mat i mikrovågsugnen.
Tillagningstallrik i glas och rotationsring.

4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

SVENSKA

4.1 Första rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Se kapitlet "Underhåll och
rengöring".

•
•
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Ta ut alla delarna och ytterligare
förpackning från mikrovågsugnen.
Rengör produkten innan du använder
den första gången.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Allmän information om hur
man använder mikron
•

Låt maträtter stå några minuter i
ugnen efter att den har stängts av.
• Avlägsna aluminiumfoliepaketering,
metallbehållare, etc. innan du tillagar
maten.
Tillagning
• Om möjligt, täck över maten med ett
material som är lämpligt för
användning i mikrovågsugn. Tillaga
mat utan lock endast om du vill ha en
knaprig skorpa
• Tillaga inte rätter för länge genom att
ställa in för stark effekt och för lång
tid. Maten kan torka eller brännas vid
på vissa ställen.
• Använd inte produkten för att koka
sniglar eller ägg med skalet på – de
kan sprängas. För stekta ägg, stick
först hål på äggulan.
• Stick hål på livsmedel med "skal"
såsom potatis, tomater eller korvar
flera gånger med en gaffel före
tillagning, så att maten inte sprängs.
• Nerkylda eller frysta livsmedel
behöver längre tillagningstid.
• Rätter som innehåller sås behöver
röras om med jämna mellanrum.
• Grönsaker som har en fast struktur
såsom morötter, ärtor eller blomkål
bör tillagas i vatten.
• Vänd på större bitar efter halva
tillagningstiden.
• Om möjligt, skär grönsaker i bitar av
liknande storlek.
• Använd platta, breda tallrikar.
• Använd inte kokkärl gjorda av porslin,
keramik eller lergods som har små hål

(t.ex. på handtagen, eller oglaserad
botten). Fukt som kommer in i hålen
kan göra att kokkärlet spricker när det
värms upp.
• Tillagningstallriken i glas är platsen
där man värmer mat och vätska. Den
är nödvändig för att mikrougnen ska
fungera.
Upptining av kött, fågel, fisk
• Lägg den frysta maten utan
förpackning på en liten tallrik med en
behållare under så att vätskan rinner
ner i behållaren.
• Vänd på maten efter halva
upptiningstiden. Om möjligt, skär bort
och avlägsna delar som har tinats
upp.
Upptining av smör, portioner av
bakelser, kvarg
• Tina inte upp maten helt och hållet i
ugnen, utan lämna den framme en
stund för att tinas upp i
rumstemperatur. Det ger ett jämnare
resultat. Avlägsna all metall- och
aluminiumpaketering eller -delar helt
och hållet före upptining.
Upptining av frukt, grönsaker
• Tina inte upp frukt och grönsaker helt
och hållet i ugnen om de ska
prepareras mer när de fortfarande är
råa. Låt dem istället tina i
rumstemperatur.
• Du kan använda högre effekt för att
tillaga frukt och grönsaker utan att
först behöva tina dem.
Färdiglagade maträtter
• Du kan värma färdiglagade rätter i
ugnen bara om förpackningen är
lämplig för användning i
mikrovågsugn.
• Du måste följa tillverkarens
instruktioner på förpackningen (t.ex.
avlägsna metallocket och sticka hål
på ett plastöverdrag).
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Lämpliga kokkärl och material
Kokkärl/material

Mikrovågsugn
Upptining

Uppvärm‐ Tillagning
ning

Ugnsfast glas och porslin (utan metalldelar, X
t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)

X

X

Ej ugnsfast glas och porslin 1)

X

--

--

Glas- och vitrokeramik av ugns-/fryssäkert
material (t.ex. Arcoflam), grillgaller

X

X

X

Keramik 2), stengods 2)

X

X

X

Värmetålig plast upp till 200 °C 3)

X

X

X

Kartong, papper

X

--

--

Plastfolie

X

--

--

Stekpåse med förslutning som är lämplig
för mikrovågsugn 3)

X

X

X

Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller
med emalj

--

--

--

Bakformar, svart lack eller silikonbelagd 3)

--

--

--

Bakplåt

--

--

--

Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller kris‐
pplatta

--

X

X

Färdigmat i förpackning 3)

X

X

X

1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
2) Utan kvarts- eller metalldelar eller glasyrer som innehåller metall
3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

X Lämplig
-- Ej lämplig

5.2 Aktivera och avaktivera
mikrovågsugnen
FÖRSIKTIGHET!
Låt inte mikrovågsugnen
vara på om den är tom.
1. Vrid på effektknappen för att välja
effekt.
2. Vrid timerknappen för att ställa in
timern. Detta sätter på
mikrovågsugnen automatiskt.

Mikrovågsugnen börjar tillaga
automatiskt när effektnivå och tid ställts
in och ugnsluckan stängts.
Avaktivera produkten:
•
•
•

vänta tills produkten stängs av
automatiskt när timerknappen nått
läget 0.
vrid timerknappen till läget 0.
öppna luckan. Produkten stannar
automatiskt. Stäng luckan för att
fortsätta tillagningen. Använd detta
alternativ för att inspektera maten.

SVENSKA

5.3 Upptining

För att tina upp mindre än
200 g mat ska den placeras
på kanten av tallriken.

Du kan välja mellan två
upptiningsmetoder:
•
•

Viktupptining
Upptiningstid
Använd inte viktupptining för
mat som varit utanför frysen
längre än 20 minuter eller för
djupfrysta färdigrätter.

1. Vrid effektinställningsvredet till
upptiningsläget.
2. Vrid timervredet för att ställa in
matens vikt eller upptiningstid.
Då aktiveras mikrovågsugnen
automatiskt.

För att aktivera viktupptining
måste du använda mer än
200 g mat.

5.4 Effektinställningstabell
Symbol

Effektinställning

Effekt

Låg effekt

119 Watt

Tina

231 Watt

Rosa

385 Watt

Medelhög

539 Watt

Höjd

700 Watt

6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Sätta in den roterande
plattan
FÖRSIKTIGHET!
Tillaga aldrig mat utan den
roterande tallriken. Använd
bara setet med roterande
tallrik som levereras med
mikrovågsugnen.
Tillaga aldrig mat direkt på
glastallriken.

1. Placera rotationsringen runt axeln.
2. Placera tillagningstallriken på
rotationsringen
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7. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Tips för mikrovågsugn
Problem

Lösning

Det finns inga angivelser för den till‐ Använd värden för ett liknande livsmedel. Öka
agade mängden livsmedel.
eller minska tillagningstider enligt följande re‐
gel: Dubbla mängden = nästan dubbla ti‐
den, Halva mängden = halva tiden
Maten blev för torr.

Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre ef‐
fekt.

Maten är fortfarande inte tinad, varm Ställ in längre tillagningstid eller välj högre ef‐
eller tillagad när tiden har förflutit.
fekt. Observera att större portioner tar längre
tid.
När tillagningstiden har förflutit är
maten överhettad i kanterna men
fortfarande inte klar i mitten.

Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid.
Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.

Du får bättre resultat med ris om du
använder platta, breda kärl.

Borsta lite olja eller smält smör över
fisken.

7.2 Upptining

Alla grönsaker ska kokas vid full
mikrovågseffekt.

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje
250 g grönsaker.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom
detta kan göra att maten tillagas istället
för att tinas.
Tina alltid hel kyckling med bröstsidan
nedåt.

7.3 Tillagning
Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en
halvtimme före tillagning.

Skär grönsakerna i jämna bitar före
tillagning. Koka alla grönsaker med lock
på behållaren.

7.4 Uppvärmning
När man värmer färdiglagat kött ska man
alltid följa instruktionerna på
förpackningen.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara
täckta efter tillagning.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Tips och anmärkningar om
rengöring
•
•

Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
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•

•
•

Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. På det viset kan
du lättare få bort smuts och det
bränner inte fast.
Ta bort envis smuts med ett speciellt
rengöringsmedel.
Rengör alla delar med jämna
mellanrum och låt dem torka. Använd
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.

•

•
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Koka ett glas vatten vid full
mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att
mjuka upp det hårda och ta bort
rester.
Blanda ett glas vatten med 2 teskedar
citronjuice och koka vid full
mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta
bort dålig lukt.

9. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Vad gör jag om...
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Produkten fungerar
inte.

Produkten är avaktiverad.

Aktivera produkten.

Produkten fungerar
inte.

Stickkontakten sitter inte i elut‐ Anslut produkten.
taget.

Produkten fungerar
inte.

Säkringen i säkringslådan har
gått.

Kontrollera säkringen. Om
säkringen går vid upprepade
tillfällen, kontakta en kvalifice‐
rad elektriker.

Produkten fungerar
inte.

Luckan är inte stängd ordent‐
ligt.

Se till att inget är i vägen.

Belysningen funge‐
rar inte.

Lampan är trasig.

Lampan måste bytas.

Det blir gnistor i ug‐
nen.

Formar av metall eller metall‐
delar används.

Ta ur formen ur ugnen.

Det blir gnistor i ug‐
nen.

Grillspett av metall eller alumi‐ Se till att grillspett eller folie
niumfolie vidrör innerväggarna inte vidrör innerväggarna.
i ugnen.

Den roterande glas‐
tallriken låter och
gnisslar.

Det kan vara smuts eller något Rengör under den roterande
som tar emot under tallriken.
glastallriken.

Ugnen stängs av
utan någon anled‐
ning.

Ett fel har uppstått.

9.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.

Om det händer vid upprepade
tillfällen ska du ringa en aukto‐
riserad serviceverkstad.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Märskylten sitter på
produkten. Ta inte bort märkskylten från
produkten.
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Vi rekommenderar att du antecknar
den här:

Vi rekommenderar att du antecknar
den här:

Modell (Mod.)

...............................
.........

Serienummer
(S.N.)

PNC (produkt‐
nummer)

...............................
.........

...............................
.........

10. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Tillverkaren är inte ansvarig
om du inte följer
säkerhetsföreskrifterna i
avsnittet
"Säkerhetsinformation".

10.1 Allmän information
FÖRSIKTIGHET!
Blockera inte ventilationen.
Om du gör det kan ugnen
överhettas.
FÖRSIKTIGHET!
Anslut inte produkten till
någon adapter eller
förlängningssladd. Detta kan
orsaka överspänning och
brand kan uppstå.

Denna mikrovågsugn levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
Kabeln har en jordledning med jordad
kontakt. Stickkontakten måste anslutas
till ett uttag som är ordentligt installerat
och jordat. Vid kortslutning minskar
jordning risken för elstötar.

10.3 Minsta avstånd

FÖRSIKTIGHET!
Lägsta installationshöjd är
85 cm.
•
•
•
•

Mikrovågsugnen är endast avsedd att
stå på en köksbänk. Den måste stå
på en stabil och plan yta.
Sätt mikrovågsugnen långt ifrån ånga,
varm luft och vatten.
Om mikrovågsugnen står nära TVapparaten och radion kan det orsaka
störning i den mottagna signalen.
Om du transporterar mikrovågsugnen
i kallt väder ska du vänta med att
sätta på den. Låt den stå i
rumstemperatur och absorbera
värmen.

10.2 Elektrisk installation
VARNING!
Endast en kvalificerad
person får utföra den
elektriska installationen.

A
B
C

Mått

mm

A

300

B

200

C

0
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11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

38

www.electrolux.com

SVENSKA

39

867300844-A-462018

www.electrolux.com/shop

CKB000W
CKB000X

FI
SV

Uuni
Inbyggnadsugn

Käyttöohje
Bruksanvisning

Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta

SUOMI
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henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•

•
•
•
•

•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•

Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.

•
•

Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.

Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason
alla olevan kaapin
vähimmäiskorkeus)

590 (600) mm

Kaapin leveys

560 mm

Kaapin syvyys

550 (550) mm

Laitteen etuosan
korkeus

594 mm

Laitteen takaosan
korkeus

576 mm

Laitteen etuosan le‐
veys

595 mm

SUOMI

Laitteen takaosan
leveys

559 mm

Laitteen syvyys

569 mm

Laitteen asennussy‐
vyys

548 mm

Leveys luukun olles‐
sa auki

1022 mm
560x20 mm

Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa
takana

1500 mm

Kiinnitysruuvit

4x25 mm

VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

•
•
•
•

•

•
•

•

•

2.2 Sähköliitäntä

•

•
•

Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Auk‐
ko alaosassa taka‐
na

•

•

Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on

Asennuksen tai vaihdon johtotyypit
Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileik‐
kaus (mm²)
enintään 1380

3 x 0.75

enintään 2300

3x1

enintään 3680

3 x 1.5

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
•
•

5

ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.

•

•

•

•

•

Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.

•

Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite
on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.

2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•

•
•

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.

2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•

•
•

Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.

SUOMI

2.6 Huoltopalvelu
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

•
•
•

2.7 Hävittäminen

7

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

3.1 Asentaminen kalusteeseen

548

21

min. 550

80
60

520

600

18

20

114
589
594

min. 560

595+-1
60

198

5
3
523
20
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548

70
60

21

min. 550
20

520

18

590

114

min. 560

589
594

198
60
595+-1
5
3
20

3.2 Uunin kiinnittäminen
kaappiin

523

SUOMI
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4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1

2

3

4

5

6

10

5
4
3
2
1

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Virran merkkivalo / symboli
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Lämpövastus
Lamppu
Lokero - Aqua-puhdistussäiliö
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot

9

4.2 Lisävarusteet
•
•

Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti

•

Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.

5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.

5.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.

1. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.

10
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6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

6.1 Uunin toiminnot
Uunin toiminto

Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Alalämpö

Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilömi‐
nen.

Grilli

Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.

Maksigrilli

Ohuiden ruokien grillaus suurissa erissä ja leivän
paahtaminen.

Ylä + alaläm‐
pöAqua Clean

Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasol‐
la.
Katso kohdasta "Hoito ja puhdistus" lisätietoa seu‐
raavasta: Aqua Clean.

Ylä- ja alalämpö Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aika‐
na. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vink‐
kejä", Ylä- ja alalämpö. Uunin luukun on oltava kiinni
ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.
Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi
poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuumennusteho voi
laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä
suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energian‐
säästö. Tämän toiminnon avulla noudatetaan ener‐
giatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN
60350-1 mukaisesti.

6.2 Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.

Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.

7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:

SUOMI

Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
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Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.

Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.

Pieni lovi yläosassa
parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen.
Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.

8. LISÄTOIMINNOT
8.1 Jäähdytyspuhallin

8.2 Ylikuumenemissuoja

Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin
pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

Uunin virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaaantavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.

9.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
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vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.

Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin
tyypistä, sen koostumuksesta ja
määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.

9.2 Leivonta ja paistaminen
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.

KAKUT

(°C)

(min)

Vatkatut leivonnaiset 170

2

45 - 60

Kakkuvuoka

Murotaikina

170

2

20 - 30

Kakkuvuoka

Piimä-juustokakku

170

1

60 - 80

Kakkuvuoka, Ø 26 cm

Struudeli

175

3

60 - 80

Uunipelti

Marjapiirakka

170

2

30 - 40

Kakkuvuoka, Ø 26 cm

Joulukakku (hedel‐
160
mäkakku), uunin esi‐
kuumennus tyhjänä

2

90 - 120

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

Rusinakakku, uunin 175
esikuumennus tyhjä‐
nä

1

50 - 60

Leipävuoka

Pikkuleivät

3

30 - 35

Uunipelti

Pikkuleivät, kaksi ta‐ soa

-

35 - 40

Uunipelti

Pikkuleivät, kolme
tasoa

-

-

35 - 45

Uunipelti

Marengit

120

3

80 - 100

Uunipelti

140

SUOMI
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KAKUT

(°C)

(min)

Marengit, kaksi ta‐
soa, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä

-

-

80 - 100

Uunipelti

Pullat, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä

190

3

12 - 20

Uunipelti

Eclair-leivokset

190

3

25 - 35

Uunipelti

Eclair-leivokset, kak‐ si tasoa

-

35 - 45

Uunipelti

Piiraat

180

2

45 - 70

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

Hedelmäkakku

160

1

110 - 120

Kakkuvuoka, Ø 24 cm

Täytekakkupohja

170

1

50 - 60

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

Esikuumenna tyhjää uunia.

LEIPÄ JA PIZZA

(°C)

(min)

Vehnäleipä, 1 - 2 kpl,
0,5 kg kpl

190

1

60 - 70

-

Ruisleipä, esikuumen‐
nus ei ole tarpeen

190

1

30 - 45

Leipävuoka

Sämpylät, 6 - 8 säm‐
pylää

190

2

25 - 40

Uunipelti

Pizza

230 - 250

1

10 - 20

Uunipelti / Grilli/uuni‐
pannu

Teeleipä

200

3

10 - 20

Uunipelti

Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä toista kannatintasoa ellei muuta
mainita.
Käytä kakkuvuokaa.
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Käytä toista kannatintasoa.
PAISTOKSET

LIHA

(°C)

(min)

Pastapaistos,
esikuumennus
ei ole tarpeen

200

40 - 50

Vihannespais‐
tos, esikuu‐
mennus ei ole
tarpeen

200

45 - 60

Piiras, käytä
ensimmäistä
kannatintasoa

180

50 - 60

Lasagne

180 - 190

25 - 40

Cannelloni

180 - 190

25 - 40

Käytä toista kannatintasoa.
Käytä ritilää.

LIHA

(°C)

(min)

180

120 - 150

Porsaanpotka, 2 180
kappaletta

100 - 120

Lampaanreisi

190

110 - 130

Kokonainen ka‐
na

220

70 - 85

Kokonainen
kalkkuna

180

210 - 240

Kokonainen
ankka

175

120 - 150

Kokonainen
hanhi

175

150 - 200

Jänis, paloina

190

60 - 80

Jänis, paloina

190

150 - 200

Kokonainen fa‐
saani

190

90 - 120

Porsaan lapa‐
paisti kuorella

(°C)

(min)

Käytä toista kannatintasoa.

Naudanliha

200

50 - 70

Aseta lämpötila 190 °C.

Porsaanliha

180

90 - 120

Vasikanliha

190

90 - 120

Englantilainen
paahtopaisti,
raaka

210

50 - 60

Englantilainen
paahtopaisti,
puolikypsä

210

60 - 70

Englantilainen
paahtopaisti,
kypsä

210

70 - 75

9.3 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.

KALA

(min)
Taimen / Meri‐
ruutana

40 - 55

3 - 4 kalaa

Tonnikala / Lohi 35 - 60

4 - 6 filee‐
tä

SUOMI

15

Käytä neljättä kannatintasoa.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.

GRILLI

(kg)

(min)
1. puoli

(min)
2. puoli

Naudanfileepihvit, 4 kappaletta

0,8

12 - 15

12 - 14

Naudanlihapihvit, 4 kappaletta

0,6

10 - 12

6-8

Makkarat, 8

-

12 - 15

10 - 12

Porsaankyljykset, 4 kappaletta

0,6

12 - 16

12 - 14

Puolikas kana, 2

1

30 - 35

25 - 30

Kebab, 4

-

10 - 15

10 - 12

Kanan rintafilee, 4 kappaletta

0,4

12 - 15

12 - 14

Hampurilaiset, 6

0,6

20 - 30

-

Kalafile, 4 kappaletta

0,4

12 - 14

10 - 12

Lämpimät leivät, 4 - 6

-

5-7

-

Paahtoleipä, 4 - 6

-

2-4

2-3

9.4 Ylä- ja alalämpö suositellut varusteet

lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän

Pizzapannu
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm

Uunivuoka

Annosvuoat

Torttuvuoka

Keraaminen
Tumma, heijastama‐
Tumma, heijastamaton
halkaisija 8
ton
halkaisija 26 cm
cm, korkeus 5
halkaisija 28 cm
cm

9.5 Ylä- ja alalämpö
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
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(°C)

(min)

Makeat sämpy‐ leivinpelti tai uunipan‐
lät, 12 kappalet‐ nu
ta

175

3

40 - 50

Sämpylät, 9
kappaletta

leivinpelti tai uunipan‐
nu

180

2

35 - 45

Pizza, pakaste,
0,35 kg

ritilä

180

2

45 - 55

Kääretorttu

leivinpelti tai uunipan‐
nu

170

2

30 - 40

Brownie

leivinpelti tai uunipan‐
nu

170

2

45 - 50

Kohokas, 6 kap‐ keraamiset annos‐
paletta
vuoat ritilällä

190

3

45 - 55

Torttupohja

180

2

35 - 45

Täytekakkupoh‐ uunivuoka ritilällä
ja

170

2

35 - 50

Höyrytetty kala,
0,3 kg

leivinpelti tai uunipan‐
nu

180

2

35 - 45

Kokonainen ka‐
la, 0,2 kg

leivinpelti tai uunipan‐
nu

180

3

25 - 35

Kalafile, 0,3 kg

pizzapannu ritilällä

170

3

30 - 40

Haudutettu liha, leivinpelti tai uunipan‐
0,25 kg
nu

180

3

35 - 45

Shashlik, 0,5 kg leivinpelti tai uunipan‐
nu

180

3

40 - 50

Pikkuleivät, 16
kappaletta

leivinpelti tai uunipan‐
nu

150

2

30 - 45

Macaronit, 20
kappaletta

leivinpelti tai uunipan‐
nu

180

2

45 - 55

Muffinssit, 12
kappaletta

leivinpelti tai uunipan‐
nu

170

2

30 - 40

Suolaiset lei‐
vonnaiset, 16
kappaletta

leivinpelti tai uunipan‐
nu

170

2

35 - 45

Murotaikinapik‐ leivinpelti tai uunipan‐
kuleivät, 20 kap‐ nu
paletta

150

2

40 - 50

torttuvuoka ritilällä

SUOMI

(°C)

(min)

Tortut, 8 kappa‐ leivinpelti tai uunipan‐
letta
nu

170

2

30 - 40

Vihannekset,
haudutetut, 0,4
kg

180

2

35 - 45

Kasvismunakas pizzapannu ritilällä

180

3

35 - 45

Välimeren vi‐
hannekset, 0,7
kg

180

4

35 - 45

leivinpelti tai uunipan‐
nu

leivinpelti tai uunipan‐
nu
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9.6 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.

(°C)

(min)

Pienet
Ylä + ala‐
kakut, 20 lämpö
kpl/pelti

Uunipelti 3

170

20 - 30

-

Omena‐ Ylä + ala‐
piirakka, lämpö
2 vuokaa
Ø20 cm

Uuniritilä 2

180

70 - 90

-

Sokeri‐
kakku,
kakku‐
vuoka
Ø26 cm

Ylä + ala‐
lämpö

Uuniritilä 2

170

40 - 50

Esikuumenna
uunia 10 minuu‐
tin ajan.

Murokek‐ Ylä + ala‐
sit
lämpö

Uunipelti 3

140 150

25 - 45

-

Paahto‐
leipä, 4 6 kpl

Uuniritilä 4

maks.

2 - 3 minuut‐
tia ensimmäi‐
nen puoli; 2 3 minuuttia
toinen puoli

Esikuumenna
uunia 3 minuutin
ajan.

Grilli
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Naudan‐ Grilli
lihapihvi,
6 kpl, 0,6
kg

Ritilä ja
4
uunipan‐
nu

(°C)

(min)

maks.

20 - 30

Aseta ritilä uunin
neljännelle tasol‐
le ja uunipannu
kolmannelle ta‐
solle. Käännä
ruoka keittoajan
puolivälissä.
Esikuumenna
uunia 3 minuutin
ajan.

10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

10.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐ Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
neet
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Jokapäiväi‐
nen käyttö

Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymis‐
tä voi vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kyp‐
sentämistä. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarus‐
teita ei saa pestä astianpesukoneessa.

Lisävarus‐
teet

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuai‐
neilla, teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa

SUOMI

10.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.

10.3 Luukun tiivisteen
puhdistaminen
Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.
Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan
kehyksen ympärillä. Älä käytä uunia, jos
luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Puhdista luukun tiiviste yleisiä
puhdistusohjeita noudattaen.

10.4 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.

10.5 Aqua Clean
Tämä puhdistustoiminto auttaa
poistamaan jäljelle jäävän rasvan ja
ruokajäämät uunista kosteuden avulla.
1. Lisää 300 ml vettä uunin alaosan
lokeroon.
2.
3.
4.
5.
6.

Aseta toiminto: .
Aseta lämpötila 90 °C.
Anna uunin käydä 30 minuuttia.
Kytke uuni pois päältä.
Kun uuni on kylmä, puhdista sen
sisäosa pehmeällä liinalla.
VAROITUS!
Varmista, että uuni on
jäähtynyt ennen sen
koskettamista. On
olemassa palovammojen
vaara.

10.6 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen
lasilevyjen poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.

2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.

2
1

Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
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5. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.

2
B
1

2. Nosta ja käännä saranoissa olevat
vivut kokonaan.

3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon.
Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista
kokonaan.

8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.

4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.

SUOMI

A
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1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.

B

HUOMIO!
Älä koske paljain käsin
halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.

Takalamppu
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.

A

1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

B

10.7 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.

11. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

11.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Uuni ei kuumene.

Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.

Kytke uuni toimintaan.

Uuni ei kuumene.

Sulake on palanut.

Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.

Valo ei syty.

Lamppu on palanut.

Vaihda lamppu.

Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.

Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
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11.2 Huoltotiedot

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)

.........................................

Tuotenumero (PNC)

.........................................

Sarjanumero (S.N.)

.........................................

12. ENERGIATEHOKKUUS
12.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi

Electrolux

Mallin tunnus

CKB000W 949496007
CKB000X 949496006

Energialuokka

95.5

Energiatehokkuusluokka

A

Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa

0.84 kWh/ohjelma

Pesien lukumäärä

1

Lämpölähde

Sähkö

Tilavuus

78 l

Uunityyppi

Kalusteeseen asennettava uuni

Massa

CKB000W

28.4 kg

CKB000X

28.6 kg

* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liittei‐
den A ja B mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesar‐
jat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.

12.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja

SUOMI

varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.

Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.

Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Jälkilämpö
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
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Ylä- ja alalämpö
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun tämä toiminto on toiminnassa,
lamppu on sammunut.

13. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte

SVENSKA
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ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•

•

•
•
•
•

•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
•
•

Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.

•
•

Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.

Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skå‐
pet under köksbän‐
ken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
Höjd på produktens
främre del

590 (600) mm

560 mm
550 (550) mm
594 mm

SVENSKA

•
Höjd på produktens
bakre del

576 mm

Bredd på produk‐
tens främre del

595 mm

Bredd på produk‐
tens bakre del

559 mm

Produktens djup

569 mm

Djupet på den in‐
byggda produkten

548 mm

Djup med öppen
lucka

1022 mm

•

Minsta storlek på
ventilationens öpp‐
ning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan

560x20 mm

Nätsladdslängd. Ka‐
beln är placerad i
det högra hörnet på
baksidan

1500 mm

Monteringsskruvar

4x25 mm

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•

•

•

Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.

•
•

•

•
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Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
Kabeltyper för installation eller utby‐
te i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
Total effekt (W)

Kabeldel (mm²)

max. 1380

3 x 0.75

max. 2300

3x1

max. 3680

3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•

Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

•
•

några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om produkten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när produkten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•

VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.

•

För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för

•

•

•
•

Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.

2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•

Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.

SVENSKA

•
•

Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.

2.6 Service
•
•

2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
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•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Inbyggd

548

21

min. 550

80
60

520

600

18

20

114
589
594

min. 560

595+-1
60

198

5
3
523
20
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548

70
60

21

min. 550
20

520

18

590

114

min. 560

589
594

198
60
595+-1
5
3
20

3.2 Säkring av ugnen i
inbyggnadsskåpet

523
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4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1

2

3

4

5

6

10

5
4
3
2
1

7

8

Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Lampa
Ugnsutrymmets upphöjning - Aqua
rengöringsbehållare
9 Ugnsstege, löstagbar
10 Ugnsnivåer
1
2
3
4
5
6
7
8

9

4.2 Tillbehör
•
•

Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt

•

För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.

6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

1. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
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6.1 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion

Program

Avstängt läge

Ugnen är avstängd.

Undervärme

För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.

Grill

För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.

Snabbgrillning

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.

Över- och un‐
dervärme/Aqua
Clean

För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Se kapitlet "Skötsel och rengöring" för mer informa‐
tion om: Aqua Clean.

Traditionell bak‐ Denna funktionen är för att spara energi under tillag‐
ning
ningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet
"Råd och Tips" Traditionell bakning. Ugnsluckan ska
hållas stängd under tillagningen så att funktionen
inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta möj‐
liga energieffektivitet. När du använder den här
funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från
inställd temperatur. Värmeeffekten kan vara reduce‐
rad. För allmänna energibesparingsanvisningar, se
kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing. Denna
funktion användes för att följa energieffektivitets‐
klass enligt EN 60350-1.

6.2 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.

Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.

Långpanna/ Djup form:

SVENSKA
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Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.

Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.

Liten fördjupning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.

8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.

kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.

8.2 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,

9. TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturen och gräddningstiderna i
tabellerna är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.

9.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.

Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
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förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess
konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.

Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl,
recept och volymer när du använder
produkten.

9.2 Bakning och stekning
Använd funktionen: Över- och
undervärme.

KAKOR

(°C)

(min.)

Recept där vispning
ingår

170

2

45 - 60

Kakform

Mördeg

170

2

20 - 30

Kakform

Cheesecake

170

1

60 - 80

Kakform, Ø 26 cm

Strudel

175

3

60 - 80

Bakplåt

Syltkaka

170

2

30 - 40

Kakform, Ø 26 cm

Julkaka, förvärm den 160
tomma ugnen

2

90 - 120

Kakform, Ø 20 cm

Plommontårta, för‐
175
värm den tomma ug‐
nen

1

50 - 60

Brödform

Småkakor

140

3

30 - 35

Bakplåt

Småkakor, två nivå‐
er

-

-

35 - 40

Bakplåt

Småkakor, tre nivåer -

-

35 - 45

Bakplåt

Maränger

3

80 - 100

Bakplåt

Maränger, två nivå‐ er, förvärm den tom‐
ma ugnen

-

80 - 100

Bakplåt

Bullar, förvärm den
tomma ugnen

190

3

12 - 20

Bakplåt

Eclairs

190

3

25 - 35

Bakplåt

Eclairs, två nivåer

-

-

35 - 45

Bakplåt

Pajer

180

2

45 - 70

Kakform, Ø 20 cm

Fruktkaka

160

1

110 - 120

Kakform, Ø 24 cm

120
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KAKOR

(°C)
Tårtbotten

(min.)

170

1

50 - 60

Kakform, Ø 20 cm

Förvärm den tomma ugnen.

BRÖD OCH PIZZA

(°C)

(min.)

Franskbröd, 1 - 2
stycken, 0,5 kg styck

190

1

60 - 70

-

Rågbröd, förvärmning
är inte nödvändigt

190

1

30 - 45

Brödform

Franskbullar, 6 - 8 bul‐ 190
lar

2

25 - 40

Bakplåt

Pizza

230 - 250

1

10 - 20

Bakplåt / Djup plåt

Scones

200

3

10 - 20

Bakplåt

Förvärm den tomma ugnen.
Använd andra hyllpositionen såvida inget
annat anges.

PAJER

Använd kakform.
(°C)

(min.)

180

50 - 60

(min.)

Quiches, an‐
vänd den för‐
sta hyllpositio‐
nen

Pajdeg, för‐
200
värmning är
inte nödvändigt

40 - 50

Lasagne

180 - 190

25 - 40

Cannelloni

180 - 190

25 - 40

Vegetarisk paj, 200
förvärmning är
inte nödvändigt

45 - 60

PAJER

(°C)

Använd den andra hyllpositionen.
Använd gallret.
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KÖTT

KÖTT

(°C)

(min.)

(°C)

(min.)

Nötkött

200

50 - 70

Hel kyckling

220

70 - 85

Fläsk

180

90 - 120

Hel kalkon

180

210 - 240

Kalvkött

190

90 - 120

Hel anka

175

120 - 150

Engelsk rostbiff, 210
röd inuti

50 - 60

Hel gås

175

150 - 200

Engelsk rostbiff, 210
lite röd inuti

60 - 70

Kanin, i bitar

190

60 - 80

Hare, i bitar

190

150 - 200

Engelsk rostbiff, 210
inte röd inuti

70 - 75

Hel fasan

190

90 - 120

Använd den andra hyllpositionen.

Använd den andra hyllpositionen.

KÖTT

Ställ in temperaturen till 190 °C.

FISK

(°C)

(min.)

Fläskbog, med
kant

180

120 - 150

Öring / Havsru‐
da

40 - 55

3 - 4 fiskar

Griskind, 2 bitar

180

100 - 120

Tonfisk / Lax

35 - 60

4 - 6 filéer

Lammstek med
ben

190

110 - 130

9.3 Grill
Förvärm den tomma ugnen.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Grillning med maximal temperaturinställning.

(min.)

SVENSKA
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GRILLA

(kg)

(min.)
1:a sidan

(min.)
2:a sidan

Oxfiléer, 4 st

0.8

12 - 15

12 - 14

Nötstek, 4 st

0.6

10 - 12

6-8

Korv, 8

-

12 - 15

10 - 12

Fläskkotletter, 4 st

0.6

12 - 16

12 - 14

Halv kyckling, 2

1

30 - 35

25 - 30

Kebab, 4

-

10 - 15

10 - 12

Kycklingbröst, 4 st

0.4

12 - 15

12 - 14

Hamburgare, 6

0.6

20 - 30

-

Fiskfilé, 4 st

0.4

12 - 14

10 - 12

Varma smörgåsar, 4 - 6

-

5-7

-

Rosta, 4 - 6

-

2-4

2-3

9.4 Traditionell bakning rekommenderade tillbehör

bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.

Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme

Pizzaform

Ugnsform

Portionsfor‐
mar

Tårtbottenform

Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter

Mörk, icke reflekteran‐
de
26 cm i diameter

Keramik
8 cm diame‐
ter, 5 cm hög

Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter

9.5 Traditionell bakning
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
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(°C)

(min.)

Söta bullar, 12
st

långpanna eller djup
form

175

3

40 - 50

Franskbullar, 9
st

långpanna eller djup
form

180

2

35 - 45

Fryst pizza,
0,35 kg

galler

180

2

45 - 55

Rulltårta

långpanna eller djup
form

170

2

30 - 40

Brownie

långpanna eller djup
form

170

2

45 - 50

Soufflé, 6 st

keramiska ramekiner
på galler

190

3

45 - 55

Sockerkaksbot‐
ten

flan-form på galler

180

2

35 - 45

Tårtbotten

gratängform på galler

170

2

35 - 50

Pocherad fisk,
0,3 kg

långpanna eller djup
form

180

2

35 - 45

Hel fisk, 0,2 kg

långpanna eller djup
form

180

3

25 - 35

Fiskfilé, 0,3 kg

pizzaform på galler

170

3

30 - 40

Kokt kött, 0,25
kg

långpanna eller djup
form

180

3

35 - 45

Shashlik, 0,5 kg långpanna eller djup
form

180

3

40 - 50

Cookies, 16 st

långpanna eller djup
form

150

2

30 - 45

Mandelbiskvier,
20 st

långpanna eller djup
form

180

2

45 - 55

Muffins, 12 st

långpanna eller djup
form

170

2

30 - 40

Matpaj, 16 st

långpanna eller djup
form

170

2

35 - 45

Mördegskakor,
20 st

långpanna eller djup
form

150

2

40 - 50

Tarteletter, 8 st

långpanna eller djup
form

170

2

30 - 40
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(°C)

39

(min.)

Grönsaker, kok‐ långpanna eller djup
ta, 0,4 kg
form

180

2

35 - 45

Vegetarisk ome‐ pizzaform på galler
lett

180

3

35 - 45

Medelhavsgrön‐ långpanna eller djup
saker, 0,7 kg
form

180

4

35 - 45

9.6 Information till provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.

(°C)

(min.)

3

170

20 - 30

-

Äppelpaj, Över- och
Galler
2 formar undervärme
Ø20 cm

2

180

70 - 90

-

Socker‐
kaka,
kakform
Ø26 cm

Över- och
Galler
undervärme

2

170

40 - 50

Förvärm ugnen i
10 minuter.

Mördeg‐
skakor

Över- och
Bakplåt
undervärme

3

140 150

25 - 45

-

Rosta, 4
- 6 bitar

Grill

4

max.

2 - 3 minuter Förvärm ugnen i
första sidan, 2 3 minuter.
- 3 minuter
andra sidan

Galler
4
och lång‐
panna

max.

20 - 30

Småka‐
kor, 20
stycken/
plåt

Över- och
Bakplåt
undervärme

Hambur‐ Grill
gare av
nötkött, 6
bitar, 0,6
kg

Galler

Placera gallret
på den fjärde ni‐
vån och långpan‐
nan på den tred‐
je ugnsnivån.
Vänd maten efter
halva tillagnings‐
tiden.
Förvärm ugnen i
3 minuter.
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10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
medel
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐
nan.
Används
varje dag

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att mins‐
ka kondensen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före tillag‐
ning. Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.

Tillbehör

Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.

10.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium

10.4 Hur man tar bort:
ugnsstegarna

Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.

Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.

Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.

FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.

10.3 Rengöring av luckans
packning
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte ugnen om denna
dörrpackning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
För rengöring av luckans packning, se
allmän information om rengöring.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.

SVENSKA
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2
1

Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.

10.5 Aqua Clean
Den här rengöringsproceduren använder
fukt för att ta bort fett och matpartiklar
från ugnen.
1. Häll 300 ml vatten i ugnutrymmets
botten.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen

Ställ in funktionen: .
Ställ in temperaturen till 90 °C.
Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
Stäng av ugnen.
När ugnen har svalnat kan den
rengöras med en mjuk trasa.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du rör den. Det
finns risk för att du
bränner dig.

10.6 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna
"Ta bort och installera luckan" innan du
tar bort glasskivorna.

3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan
från sin plats.

Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.

4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
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5. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.

A

B

2
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.

Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.

A
B

10.7 Byte av: Lampa
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga. Diska inte glasskivorna i
diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna och ugnsluckan.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A och B) i rätt ordning.
Kontrollera symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.

11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.

Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.

SVENSKA
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11.1 Vad gör jag om...
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Ugnen värms inte upp.

Ugnen är avstängd.

Sätt på ugnen.

Ugnen värms inte upp.

Säkringen har gått.

Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.

Lampan fungerar inte.

Lampan är trasig.

Byt ut lampan.

Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.

Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.

11.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)

.........................................

Produktnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn

Electrolux

Modellbeskrivning

CKB000W 949496007
CKB000X 949496006

Energiindex

95.5

Energieffektivitetsklass

A

Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme

0.84 kWh/program

Antal kaviteter

1

Värmekälla

Elektricitet

Ljudstyrka

78 l

Typ av ugn

Inbyggnadsugn
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Massa

CKB000W

28.4 kg

CKB000X

28.6 kg

* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor‐
na A och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

12.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.

Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Traditionell bakning
För att spara energi under tillagningen.

Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.

När du använder den här funktionen är
lampan släckt.

13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

SVENSKA
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Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 5
 Fläkt

INFORMATION
SPISKÅPOR
Din spiskåpa är ansluten till allmänna ventilationssystemet i lägenheten. För att klara
energikraven för en bostad finns det i kåpan ett grundflöde som grund ventilerar köket och
ett forcerings flöde som används vid matlagning
Av denna anledning är det viktigt att du kompenserar den mängd luft som dras ut från
lägenheten genom att t.ex. öppna ett fönster, vädringslucka eller fönsterdörr för att få
bästa effekt i kökskåpan
Spiskåpor har inte samma kapacitet som en köksfläkt men istället har denna ett grundflöde
som alltid ventilerar köket oavsett vilket läge kåpans reglage har
Dessa luftflöden är dimensionerade för att klara husets totala energibehov och för att klara
en lagstadgad Energideklaration
Tänk på ovanstående när ni jämför att hus/bostad med Spiskåpa och Köksfläkt

Denna instruktion skall sitta i Bopärmen och i DU pärmen för fastigheten.

SPISKÅPA 1221A/1222A-10
EMHÆTTE 1221A/1222A-10
LIESITUULETIN 1221A/1222A-10
KJØKKENHETTE 1221A/1222A-10
COOKER HOOD 1221A/1222A-10

BRUKSANVISNING
Säkerhetsföreskrifter.......................... 3
Användning ..................................... 4
Service och garanti ............................ 5
Elektrisk installation......................... 18
Installation .................................... 19
Injustering av luftflöden..................... 21

BETJENINGSVEJLEDNING
Sikkerhedsforskrifter.......................... 6
Anvendelse ..................................... 7
Service og garanti ............................. 8
Elektrisk installaantion...................... 18
Installation .................................... 19
Justering af luftflow.......................... 21

BRUKSANVISNING
Sikkerhetsforskrifter ........................ 12
Bruk............................................ 13
Service og garanti ........................... 14
Elektrisk installasjon ........................ 18
Installasjon ................................... 19
Tilpasning av luftstrømmen................. 21

USER INSTRUCTIONS
Safety Instructions .......................... 15
Instructions for use.......................... 16
Service and warranty........................ 17
Electrical installation ........................ 18
Installation .................................... 19
Adjusting air flow ............................ 21

KÄYTTÖOHJE
Turvallisuusmääräykset ....................... 9
Käyttö ......................................... 10
Huolto ja takuu............................... 11
Sähköasennus................................ 18
Asennus ....................................... 19
Ilmavirtauksen säätö ........................ 21
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan
du installerar och börjar använda
produkten.
Spara bruksanvisningen för senare
användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.
Gör produkten strömlös innan all
form av rengöring och skötsel.
§ Avledning av utblåsningsluften
skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd
myndighet.
§ Utblåsningsluften får inte ledas
in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från t ex
gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.
§ Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 40 cm.
Vid gasspis ökas avståndet till
65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn
tas till detta.
§ För att undvika att fara uppstår
ska fast installation, utbyte av
sladdställ eller annan typ av
anslutning utföras av behörig
fackman.

§ Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten
används samtidigt med produkter som använder annan
energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer,
ved- eller oljepannor etc.
§ Produkten kan användas av
barn från 8 år och personer
med nedsatt mental, sensorisk
eller fysisk förmåga, eller brist
på erfarenhet och kunskap, om
de informeras om hur produkten är avsedd att användas.
§ Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte
utföras av barn utan tillsyn.
§ Åtkomliga delar av produkten
kan bli heta i samband med
matlagning.
§ Risken för brandspridning ökar
om inte rengöring sker så ofta
som anges.
Obs!
Byggherren ansvarar för att installationen blir korrekt och att
gällande byggregler är
uppfyllda.

§ Att flambera under produkten
är inte tillåtet.

991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16
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ANVÄNDNING
ALLMÄN INFORMATION

Produkten är utrustad med
LED-belysning 6,5 W,
aluminiumfilter och EasyClean.

FUNKTION

A

Blötlägg filtret i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filtret kan även diskas i maskin.
Sätt tillbaka fettfilter efter rengöring, se till
att de snäpper fast ordentligt.
Insidan av spiskåpan samt spjället ska rengöras minst två gånger per år. Torka av
med våt trasa och diskmedel. Spjället rengörs enklast när det är öppet.
Hantera spjället försiktigt.

B

Fig. 1

A. Spjällfunktion
B. Belysning
Vid matlagning öppnas spjället. Spjället
stängs automatiskt efter max 60 minuter eller genom att vredet vrids till 0.
Låt gärna spjället vara öppet en stund före
och efter matlagning, för att hindra att os
sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och
diskmedel. Filtren ska rengöras minst varannan månad vid normal användning. Rengör oftare vid intensiv användning.

Fig. 2

Ta bort fettfilter genom att öppna snäppet,
Fig. 2. Hantera filter försiktigt, var noga
med att inte bocka dem.

4
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SERVICE OCH GARANTI
FELSÖKNING

Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla
funktioner för att säkerställa vad som inte
fungerar. Prova först att göra produkten
strömlös och starta om den igen.
Kontrollera att anslutningsslangen är
sträckt närmast anslutningen.

SERVICE

FRANKE FUTURUM AB
BOX 9 ,934 24 BYSKE SWEDEN

Modell: 12XXX-XX
FUN: 300.XXXX.XXX

Type: 12XX-XX
230 V ~ 50 Hz

Lampa: Max 1X6,5W

S/N: xxxxx
Made in Sweden

20200222

MILJÖ

De huvudsakliga råmaterialen som används
i Frankes produkter är:
• Metaller: rostfri plåt, galvaniserad plåt,
zink, aluminium
• Plaster: polypropen, polyamid, polycarbonat, polybutylentereftalat (PBT)
• Glas
Samtliga ingående komponenter uppfyller
RoHS-direktivet. Flertalet av Frankes produkter är miljöbedömda hos tredje part. För
utförligare miljöinformation,
se www.franke.se

EMBALLAGE- OCH
PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste
miljöstation för återvinning.

Total. XXX W

Max 1X6.5W

Fig. 3

Innan du kontaktar service, kontrollera
märkskylten och notera FUN-nr, S/N-nr
och tillverkningsdatum för produkten.
Märkskylten är placerad på vänster sida under filter/underplåt.
Franke Service
tel. 0912-40 500
www.franke.se/service
De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och
bra service.
Produkten omfattas av gällande
APPLiAbestämmelser.

991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16

Symbolen anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Gennemlæs denne betjenings- og
monteringsvejledning grundigt,
især sikkerhedsforskrifterne, før
du installerer og bruger produktet.
Gem betjeningsvejledningen til senere brug, eller giv den videre, hvis
en anden overtager produktet fra
dig.
Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring og pleje.
§ Udledning af udgangsluft skal
ske i henhold til forskrifter fra
respektive myndigheder.
§ Udgangsluften må ikke ledes
ind i røgkanaler, som anvendes
til udledning af røggas fra f.
eks. gaskaminer, brændeovne
eller oliefyr m.m.
§ Afstand mellem komfur og produkt skal være mindst 40 cm.
Ved gaskomfur øges højden til
65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand skal dette
respekteres.
§ For at undgå, at der opstår farer, skal faste installationer,
udskiftning af ledning eller anden form for tilslutning udføres
af en fagligt kyndig person.
§ Det er ikke tilladt at flambere
under produktet.

6

§ Der skal være tilstrækkelig
ventilation i rummet, når produktet anvendes sammen med
produkter, som anvender anden energi en elektricitet, f.
eks. gaskomfur, gasovn, brændeovn, oliefyr, m.m.
§ Produktet kan anvendes af
børn fra 8 år, personer med
nedsat mental, sensorisk eller
fysisk funktion samt personer
uden erfaring med og viden om
produktet, hvis de informeres
om, hvordan produktet skal
anvendes.
§ Børn må ikke lege med produktet. Produktet må ikke
rengøres eller vedligeholdes af
børn uden opsyn.
§ Tilgængelige dele af produktet
kan blive varme under
madlavning.
§ Risikoen for brandspredning
øges, hvis emhætten ikke
rengøres som angivet.
Obs!
Bygherren er ansvarlig for, at
installationen udføres korrekt,
og at gældende bygningsregler
overholdes.
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ANVENDELSE
GENEREL INFORMATION

Produktet er udstyret med LED-belysning
6,5 W, aluminium filter og EasyClean.

FUNKTION

A

Læg filteret frit i varmt vand med opvaskemiddel. Filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine.
Monter fedtfilteret igen efter rengøring,
sørg for, at det låser korrekt.
Emhætten og spjældet skal rengøres indvendigt mindst to gange årligt. Tør af med
en fugtig klud og opvaskemiddel. Det er lettest at rengøre spjældet, når det er åbent.
Spjældet håndteres forsigtigt.

B

Fig. 1

A. Spjældfunktion
B. Belysning
Ved madlavning åbnes spjældet. Spjældet
lukker automatisk efter maks. 60 minutter
eller ved at dreje grebet til 0.
Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før
og efter madlavningen for at forhindre
spredning af mados i rummet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Emhætten tørres af med en fugtig klud og
opvaskemiddel. Filtrene skal rengøres
mindst hver anden måned ved normal brug.
Rengør oftere ved hyppig anvendelse.

Fig. 2

Fjern fedtfiltrene ved at åbne låsen, Fig. 2.
Håndter filtrene forsigtigt, og pas på ikke at
bøje dem.
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SERVICE OG GARANTI
FEJLFINDING

Kontroller sikringen. Afprøv alle funktionerne for at se, hvad der ikke fungerer. Prøve
at afbryde strømmen til produktet og genstarte det.
Kontroller, at tilslutningsslangen er udstrakt
nærmest tilslutningen.

SERVICE

FRANKE FUTURUM AB
BOX 9 ,934 24 BYSKE SWEDEN

Modell: 12XXX-XX
FUN: 300.XXXX.XXX

Type: 12XX-XX
230 V ~ 50 Hz

Lampa: Max 1X6,5W
Total. XXX W

S/N: xxxxx
Made in Sweden

De vigtigste råmaterialer, der bruges i Frankes produkter, er:
• Metaller: rustfrit stål, galvaniseret plade,
zink, aluminium
• Plast: polypropylen, polyamid, polykarbonat, polybutylenterephthalat (PBT)
• Glas
Samtlige indgående komponenter er i overensstemmelse med RoHS-direktivet. De
fleste af Frankes produkter er miljøvurderet
hos tredjepart. Du kan finde udførlige
miljøoplysninger
på www.franke.se

EMBALLAGE- OG
PRODUKTGENBRUG

Emballagen skal afleveres på nærmeste
genbrugsstation til genanvendelse.

20200222

Max 1X6.5W

Fig. 3

Før du kontakter service, bedes du kontrollere typeskiltet og notere FUN-nr., S/N-nr.
og fremstillingsdato for produktet.
Typeskiltet placeret på venstre side under
filter/bundplade.
Franke Service
tlf. +46 912–40 500
www.franke.se/service
De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise
til nærmeste servicefirma for hurtig og god
service.
Produktet er omfattet af gældende APPLiAbestemmelser.
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MILJØ

Symbolet angiver, at produktet
ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til genbrugsstation
for genanvendelse af el- og
elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og
sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du
kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen hvor varen
er købt.
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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti läpi, varsinkin
turvallisuusmääräykset, ennen
tuotteen asentamista ja käytön
aloittamista.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää
käyttöä varten tai annettavaksi
edelleen henkilölle, jolle luovutat
tuotteen.
Katkaise virransyöttö tuotteeseen
ennen minkäänlaisia puhdistus- tai
hoitotoimenpiteitä.
§ Ulostuloilma on johdettava
pois asianomaisen viranomaisen antamien määräysten
mukaisesti.
§ Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita käytetään
savukaasujen poistamiseen
esim. kaasukamiinoista tai takoista, puu- tai öljypannuista
jne.
§ Lieden ja tuotteen välisen etäisyyden on oltava vähintään 40
cm. Kaasulieden osalta etäisyys oltava vähintään 65 cm.
Lieden valmistajan suosittelema korkeampi asennuskorkeus
on kuitenkin otettava
huomioon.
§ Vaaran välttämiseksi kiinteän
asennuksen, pistokkeen vaihdon tai muun tyyppisen liitännän saa tehdä vain sähköalan
ammattilainen.
991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16

§ Ruokien liekittäminen tuotteen
alla on kielletty.
§ Riittävästä ilmankierrosta on
huolehdittava, jos tuotetta käytetään tilassa, jossa samaan
aikaan käytetään muuta kuin
sähköenergiaa tarvitsevia laitteita. Tällaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka,
puu-/öljypannut jne.
§ Tuotetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla
on rajoittunut henkinen tai fyysinen toimintakyky, heikentynyt tuntoaisti tai puutteellinen
kokemus tai tietämys, jos heille kerrotaan, kuinka tuotetta
on tarkoitus käyttää.
§ Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman
valvontaa.
§ Tuotteen käsiksi päästävät pinnat voivat kuumentua ruuanlaiton yhteydessä.
§ Tulipalon riski kasvaa, jos puhdistusta ei tehdä suositellun aikataulun mukaisesti.
Huom!
Rakennuttaja vastaa asennuksen oikeellisuudesta ja siitä,
että voimassa olevia rakentamissääntöjä noudatetaan.
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KÄYTTÖ
YLEISTÄ TIETOA

Tuote on varustettu LED-valaistuksella 6,5
W, alumiini suodatin ja EasyClean.

TOIMINTO

A

B

Kuva 1

Poista rasvasuodatin avaamalla kiinnike,
Kuva 2. Käsittele suodatinta varovasti, varo
taivuttamasta sitä.
Liota suodatinta lämpimässä vedessä, johon on sekoitettu astianpesuainetta. Suodatin voidaan pestä myös
astianpesukoneessa.
Asenna rasvasuodatin takaisin puhdistuksen jälkeen. Varmista, että se kiinnittyy
kunnolla.
Liesikuvun sisäpuoli ja pelti on puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Pyyhi
kostealla rievulla ja astianpesuaineella. Pelti
on helpointa puhdistaa, kun se on auki.
Käsittele peltiä varovaisesti.

A. Peltitoiminto
B. Valaistus
Ruokaa laitettaessa pelti aukeaa. Pelti sulkeutuu automaattisesti enintään 60 minuutin kuluttua tai kiertämällä säädin asentoon
0.
Peltiä kannattaa pitää auki jonkin aikaa ennen ruoan valmistusta ja sen jälkeen. Näin
käryt eivät leviä muualle huoneistoon.

HOITO JA YLLÄPITO
Puhdistus
Liesikupu pyyhitään kostealla rievulla ja astianpesuaineella. Suodattimet on normaalikäytössä puhdistettava vähintään joka
toinen kuukausi. Tiheämmässä käytössä
puhdistus on myös suoritettava useammin.

Kuva 2

10
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HUOLTO JA TAKUU
VIANETSINTÄ

Tarkista, että sulake on ehjä. Tarkista, toimivatko kaikki toiminnot kuten pitääkin.
Katkaise tuotteesta ensin virta (reset) ja
käynnistä se uudelleen.
Varmista, että liitäntäletku on vedetty mahdollisimman lähelle liitäntää.

HUOLTO

FRANKE FUTURUM AB
BOX 9 ,934 24 BYSKE SWEDEN

Modell: 12XXX-XX
FUN: 300.XXXX.XXX

Type: 12XX-XX
230 V ~ 50 Hz

Lampa: Max 1X6,5W

S/N: xxxxx
Made in Sweden

20200222

YMPÄRISTÖ

Franken tuotteissa käytetään pääasiassa
seuraavia raaka-aineita:
• Metallit: ruostumaton teräs, sähkösinkitty teräs, sinkki, alumiini
• Muovit: polypropeeni, polyamidi, polykarbonaatti, polybuteenitereftalaatti
(PBT)
• Lasi
Kaikki tuotteeseen sisältyvät komponentit
täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset.
Useimpien Franken tuotteiden ympäristövaikutukset on arvioinut kolmas osapuoli.
Katso tarkemmat ympäristötiedot
osoitteesta
www.franke.se

PAKKAUKSEN JA TUOTTEEN
KIERRÄTTÄMINEN

Total. XXX W

Max 1X6.5W

Kuva 3

Tarkista laitekilpi ennen yhteydenottoa
huoltoon ja merkitse muistiin tuotteen
FUN-nro, S/N-nro ja valmistuspäivämäärä.
Laitekilpi sijaitsee vasemmalla sivulla suodattimen/alustalevyn alla.
Franke Service
puh. 03 2333 200
piketa@piketa.com
Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian
korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään,
hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan
huoltopisteeseen
Tuotetta koskevat voimassa olevat APPLiAmääräykset.
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Tuotteen pakkaus voidaan jättää lähimpään
keräyspisteeseen kierrätystä varten.
Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää talousjätteen
joukossa. Se on toimitettava
hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kierrätyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen
asianmukaisen käsittelyn autat ehkäisemään negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita saattaa syntyä, mikäli tuote
hävitetään normaalin kotitalousjätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai
liikkeestä, josta ostit tuotteen.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER
Les nøye gjennom denne bruksog monteringsveiledningen og
spesielt sikkerhetsforskriftene før
du installerer og begynner å bruke
produktet.
Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.
Gjør produktet strømløst før all
form for rengjøring og pleie.
§ Avledning av utblåsningsluften
må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.
§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir
brukt til å avlede røykgasser
fra f.eks. gasskaminer, peiser,
vedovner, oljekjeler, osv.
§ Det må være minst 40 cm mellom komfyren og produktet. Er
det en gasskomfyr, må avstanden økes til 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren
anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til
dette.
§ For å unngå at det oppstår
fare, skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen
type tilkobling utføres av en
fagperson.

§ Rommet må ha tilstrekkelig
lufttilførsel når produktet er i
bruk samtidig med produkter
som bruker annen energi enn
strøm, f.eks. gasskomfyrer,
gasskaminer, peiser, vedovner,
oljekjeler osv.
§ Produktet kan brukes av barn
fra åtte år og personer med
nedsatt mental, sensorisk eller
fysisk evne eller som mangler
erfaring og kunnskap hvis de
informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.
§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlaging.
§ Faren for brannspredning øker
hvis produktet ikke blir rengjort så ofte som angitt.
Merk:
Byggherren har ansvaret for at
installasjonen blir riktig og at
gjeldende byggeforskrifter
følges.

§ Det er ikke tillatt å flambere
under produktet.
12
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BRUK
GENERELL INFORMASJON

Produktet er utstyrt med LEDbelysning 6,5 W, aluminiumsfiltre
og EasyClean .

FUNKSJON

A

Legg filteret i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filteret kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
Sett fettfilteret tilbake etter rengjøring og
pass på at det knepper på plass.
Innsiden av kjøkkenhetten samt spjeldet
skal rengjøres minst to ganger per år. Tørk
av med en fuktig klut og oppvaskmiddel.
Spjeldet er lettest å rengjøre når det er
åpent.
Håndter spjeldet forsiktig.

B

Fig. 1

A. Spjeldfunksjon
B. Belysning.
Åpne spjeldet under matlaging. Spjeldet
stenges automatisk etter maks. 60 minutter eller ved at vrideren vris om 0.
La gjerne spjeldet stå åpent en stund før og
etter matlaging for å forhindre at osen sprer
seg i rommet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut
og oppvaskmiddel. Filtrene skal rengjøres
minst annenhver måned ved normal bruk.
Rengjør oftere ved intensiv bruk.

Fig. 2

Ta ut fettfilteret ved å åpne klipsene, Fig. 2.
Vær forsiktig med filteret og pass på at det
ikke blir bøyd.
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SERVICE OG GARANTI
FEILSØKING

Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.
Prøv først å gjøre produktet strømløst før
du starter det på nytt.
Kontroller at tilkoblingsslangen er strukket
nærmest tilkoblingen.

SERVICE

FRANKE FUTURUM AB
BOX 9 ,934 24 BYSKE SWEDEN

Modell: 12XXX-XX
FUN: 300.XXXX.XXX

Type: 12XX-XX
230 V ~ 50 Hz

Lampa: Max 1X6,5W
Total. XXX W

S/N: xxxxx
Made in Sweden

Råmaterialene som brukes i Frankes produkter, er i all hovedsak:
• Metaller: rustfri plate, galvanisert plate,
sink, aluminium
• Plast: polypropen, polyamid, polykarbonat, polybutylentereftalat (PBT)
• Glass
Alle komponenter oppfyller RoHS-direktivet.
De fleste av Frankes produkter er
miljøvurdert av tredjepart. Hvis du ønsker
mer detaljert miljøinformasjon, kan du gå
inn på
www.franke.se

EMBALLASJE- OG
PRODUKTGJENVINNING

Emballasjen skal leveres på nærmeste
miljøstasjon for gjenvinning.

20200222

Max 1X6.5W

Fig. 3

Før du kontakter service, ber vi deg kontrollere merkeplaten og skrive ned FUN-nr., S/
N-nr. og produksjonsdatoen til produktet.
Merkeplaten sitter på venstre side under
filteret/underplaten.
Franke Service
tlf. 069-25 22 30
www.franke.se/service
De kan hjelpe til med å reparere feilen eller
henvise til nærmeste servicefirma for rask
og god service.
Produktet omfattes av gjeldende APPLiAbestemmelser.
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MILJØ

Symbolet angir at produktet
ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfallet. Det skal i
stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning
av elektriske og elektroniske komponenter.
Ved å sørge for at produktet blir
behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle
skadelige miljø- og helseeffekter som kan
oppstå når produktet kastes
som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du
kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16

SAFETY INSTRUCTIONS
Carefully read these instructions
for use and the installation guide,
in particular the safety instructions, before you install and begin
using the product.
Save these instructions for later
use or for the party who may take
over the product after you.
Make sure you unplug the product
prior to any form of cleaning or
care.
§ Diversion of exhaust air shall
be carried out in accordance
with instructions issued by the
appropriate authority.
§ Exhaust air may not be directed into flues that are used for
fumes from, for example, gas,
wood or oil-burning stoves, fireplaces, etc.
§ The distance between the cooker and the product must be at
least 40 cm. For gas cookers,
the distance should be increased to 65 cm. If a higher
mounting height is recommended by the gas cooker manufacturer, this should be taken
into account.
§ In order to avoid a potential
hazard, installation, replacement of cables or other types
of connection should be carried out by a qualified
professional.
991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16

§ Flambéing underneath the product is not permitted.
§ There must be sufficient air in
the room when the hood is to
be used at the same time as
products that use energy sources other than electricity, i.e.,
gas hobs, gas, wood or oil-burning stoves or fireplaces, etc.
§ The product may be used by
children from 8 years of age
and persons with mental, sensory or physical impairment, or
a lack of experience and knowledge, if they are informed on
how the product is to be used.
§ Do not allow children to play
with the product. Cleaning and
maintenance of the product
must not be performed by
children without supervision.
§ Accessible parts of the product
may become hot in conjunction with cooking.
§ The risk of a fire spreading increases if cleaning is not carried out as frequently as
recommended.
Attention!
The developer is responsible
for correct installation and
compliance with applicable
building regulations.
15

INSTRUCTIONS FOR USE
GENERAL INFORMATION

The procuct is equipped with LED lighting
6,5 W, aluminum filter and EasyClean.

FUNKTION

A

Soak the filter in a solution of warm water
and washing-up liquid. The filter can also be
washed in a dishwasher.
Refit the grease filter after cleaning, make
sure they snap firmly into place.
The inside of the cooker hood and the damper must be cleaned at least twice a year.
Wipe with a damp cloth and washing-up liquid. The damper is easiest to clean when
it is open.
Handle the damper with care.

B

Fig. 1

A. Function damper
B. Lighting
Open the damper while cooking. The damper is closed automatically after max. 60
minutes or when the knob is turned to 0. It
is a good idea to open the damper a short
while before and after cooking, in order to
avoid the spread of odours in the room.

CARE AND MAINTENANCE
Cleaning
The cooker hood should be cleaned with a
damp cloth and washing-up liquid. With normal usage, the filters must be cleaned at
least every other month. Clean more often
after intensive use.

Fig. 2

Remove the grease filter by opening the
snap, Fig. 2. Handle the filter gently, be careful not to bend them.
16
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SERVICE AND WARRANTY
TROUBLESHOOTING

Check that the fuse is intact. Go through all
the functions to check what does not work.
Disconnect and connect the product, then
try to restart the product.
Check that the tube is not folded at the
connection point.

SERVICE

FRANKE FUTURUM AB
BOX 9 ,934 24 BYSKE SWEDEN

Modell: 12XXX-XX
FUN: 300.XXXX.XXX

Type: 12XX-XX
230 V ~ 50 Hz

Lampa: Max 1X6,5W

S/N: xxxxx
Made in Sweden

20200222

ENVIRONMENT

The main raw materials used in Franke’s
products are:
• Metals: stainless sheet metal, galvanised sheet metal, spelter, aluminium
• Plastics: polypropylene, polyamide, polycarbonate, polybutylene terephthalate
(PBT)
• Glass
All components comply with the RoHS Directive. Several of Franke’s products have
undergone environmental assessment by a
third party. For more detailed environmental information,
go to www.franke.se

PACKAGING AND PRODUCT
RECYCLING

Total. XXX W

The packaging should be deposited at
your nearest recycling collection point
Max 1X6.5W

Fig. 3

Before contacting your service provider,
check the designation label and note down
the FUN number, S/N number and manufacturing date of the product.
The designation label is located on the left
side, underneath the filter/plate.
Franke Service
Phone: 0912-40 500
www.franke.se/service
They can provide assistance with addressing the problem or point you to the nearest
service company for fast and effective
service.
The product is covered by applicable industry regulations.
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The symbol means that the
product may not be treated as
household waste. It should instead be submitted to a collection point for the recycling of
electrical and electronic components. By
ensuring that the product is handled in the
correct manner, you help to prevent the
possible negative environmental and health
effects that could occur if the product was
disposed of as regular waste. For further information on recycling, contact your local
authority or refuse disposal service, or the
store where you purchased your product.
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ELEKTRISK INSTALLATION
ELEKTRISK INSTALLATION

SÄHKÖASENNUS

ELEKTRISK INSTALLASJON

ELECTRICAL INSTALLATION

Elektrisk anslutning till 230 V~ med skyddsjord.
Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation.
Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut mot en motsvarande specialkabel
från tillverkaren eller dess serviceagent.

Elektrisk tilslutning til 230 V~ med jordforbindelse.
Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning til jordforbundet stikkontakt. Stikkontakten skal være tilgængelig efter installationen.
Hvis et tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes med et tilsvarende specialkabel
fra producenten eller dennes serviceagent.

Sähköliitäntä 230 V~ suojamaadoituksella.
Liesikuvun mukana tulee johto sekä maadoitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun
pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen.
Jos liitäntäjohto vaurioituu, se on vaihdettava vastaavaan valmistajan tai sen huoltoe-n
erikoisjohtoon.
Elektrisk tilkobling til 230 V~ med vernejording.
Kjøkkenhetten leveres med ledning og en jordet stikkontakt beregnet på et jordet
vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon.
Hvis tilkoblingskabelen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende spesialkabel
produsenten eller deres serviceagent.
Electrical connection for 230 V~ earthed.
The cooker canopy is supplied with a cable and earthed plug for connection to an earthed socket. The socket should be acces-sible after installation is complete.
The junction box or wall socket must be accessible after installation is complete.
If the connector is damaged, it must be replaced with an equivalent special cable from
the manufacturer or their service agent.
18
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INSTALLATION
INSTALLATION

ASENNUS

INSTALLASJON

INSTALLATION

5,5 mm
220

T10

126

99

Ax4 Bx4 Cx4 Dx4 Ex4
180

543

Ø125

80

70

230
480

Min.
650 mm

Gas hob

498/598/698

543

Min.
400 mm

Electric hob
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A&B x4
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2
3

A

4

2 mm

C x4

B

5
6
“Klick”

C

“Klick”

Dx4 (Ex4)
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INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN
JUSTERING AF LUFTFLOW

ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÖ

TILPASNING AV LUFTSTRØMMEN

ADJUSTING AIR FLOW

SV Spjällinställning

Justering av luftflöden görs med hjälp av spjället. Spjället blir åtkomligt
för justering genom att ta bort filtret.

DA Spjældindstilling

Justering af flow sker på spjældet. Spjældet bliver tilgængeligt for
justering ved at fjerne filteret.

FI

Pellin säätö

Ilmavirtausta säädetään pellin avulla. Peltiä pääsee säätämään, kun
suodatin on ensin poistettu.

NO Spjeldinnstilling

Luftstrømmen tilpasses ved hjelp av spjel-det. Løsne filteret for å få
tilgang til spjeldet.

EN Adjusting damper The airflow is adjusted with the damper. The damper is accessible for
adjustment by removing the filter.

SV Grundflöde

Grundventilationen ställs in genom att skjutspjället A placeras i önskat
läge enligt markering B (se diagram).

DA Grundflow

Grundventilationen indstilles ved at placere skydespjældet A i ønsket
position som angivet ved markering B (se diagram).

FI

Perusvirtaus

Perustuuletus asetetaan sijoittamalla työntöpelti A haluttuun asentoon
merkinnän B mukaan B (katso kaavio).

NO Grunnventilasjon

Grunnventilasjonen stilles inn ved å plassere spjeldet A i ønsket posis
jon i henhold til markering B (se diagram).

EN Basic flow

Basic ventilation is set by moving the sliding damper A to the desired
position according to marking B (see diagram).

991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16
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SV Forceringsflöde

Öppna spjället och tag ner strypbricka C.

DA Forceret flow

Åbn spjældet og fjern pladen C.

FI

Avaa pelti ja ota kiristinlevy C.

Tehostettu virtaus

NO Forceret ventilasjon

Åpne spjeldet og ta ned strupeplaten C.

EN Forced flow

Open the damper and pull out the reducing washer C.

SV Forceringsventilationen ställs in genom att skära ut lämpligt antal ringar i strypbrickan. (Se
diagram.) Se till att styrspåret D ligger i läge när brickan åter sitter på plats.
DA Forceret ventilation indstilles ved at udskære et passende antal ringe i pladen.3. (Se dia
gram.) Sørg for, at styresporet D er i position, når pladen igen sidder på sin plads.
FI

Tehostettu tuuletus säädetään leikkaamalla irti oikea määrä renkaita kiristinlevyllä. (Katso
kaavio.) Varmista, että ohjainura D on oikeassa kohdassa, kun asetat kiristinlevyn takaisin
paikalleen.

NO Forcert ventilasjon stilles inn ved å skjære ut et passende antall hull i strupeplaten.
(Se diagram.) Pass på at styresporet D er på rett plass når platen settes tilbake på plass.
EN Adjust forced ventilation by cutting out a suitable number of rings from the reducing was
her. (See diagram.) Make sure that the guide groove D is correctly positioned when refitting
the washer.

22
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SV Tryckfallsmätning

Tryckfallsmätningen utföres genom att slangen monteras på
mätuttaget E i stosens framkant.

DA Trykfaldsmåling

Trykfaldsmåling sker ved at slangen monteres på måleudgang
en E i studsens forside.

FI

Painehäviö mitataan asentamalla letku mittausliittimeen E
muhvin etureunassa.

Painehäviön mittaaminen

NO Trykkfallsmåling

Trykkfallmåling utføres ved å montere slangen på måleuttaket
E i forkant av hylsekoblingen.

EN Measuring pressure drop

The pressure drop is measured by fitting the hose on the mea
suring port E at the front edge of the coupling.

991.0605.560/D000000006292/126418/2020-03-16
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GRUNDFLÖDE
GRUNDVENTILATION

PERUSTUULETUS
GRUNNVENTILASJON

BASIC VENTILATION

Injusteringsdiagram
Indreguleringsdiagram

Säätökaavio
Innreguleringsdiagram

Adjusting diagram

1

Static pressure drop

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

pm(PA)

Airflow

LpA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
LWA =
Äänenpainetaso 10 m² Sabin
Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m² Sabin
Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin
The A-measured sound pressure level at 10 m² Sabin

K-faktor/ K-kerroin/ K-factor

K1
0,46

K2
0,54

K3
0,65

K4
0,77

K5
0,86

Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW
Äänen suhteellinen tehotaso 1pW
Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW
Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW
The A-measured sound pressure level relatively 1pW

K6
0,96

K7
1,1

K8
1,21

K9
1,34

K10
1,46

K11
1,62

K12
1,77

Fig. 1
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GRUNDFLÖDE
GRUNDVENTILATION

PERUSTUULETUS
GRUNNVENTILASJON

BASIC VENTILATION

Dimensioneringsdiagram

Mitoituskaavio

Dimensioning diagram

Verkligt tryck i kanal
Faktisk tryk i kanal
Real pressure in ventilation duct

Kanavan todellinen paine
Reelt trykk i kanal

1

2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

pt(PA)

Fig. 2
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FORCERINGSFLÖDE
FORCERET VENTILATION
Injusteringsdiagram
Indreguleringsdiagram

TEHOSTETTU TUULETUS
FORSERT VENTILASJON

FORCED VENTILATION

Säätökaavio
Innreguleringsdiagram

Adjusting diagram

K
2,09

K
7,09

1

Static pressure drop

2

3

4

5

pm(PA)

Airflow

LpA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
LWA =
Äänenpainetaso 10 m² Sabin
Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m² Sabin
Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin
The A-measured sound pressure level at 10 m² Sabin

K-faktor/K-kerroin/K-factor

K1
2,37

K2
2,82

Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW
Äänen suhteellinen tehotaso 1pW
Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW
Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW
The A-measured sound pressure level relatively 1pW

K3
3,35

K4
3,96

K5
4,76

Fig. 3
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FORCERINGSFLÖDE
FORCERET VENTILATION

TEHOSTETTU TUULETUS
FORCERET VENTILASJON

FORCED VENTILATION

Dimensioneringsdiagram

Mitoituskaavio

Dimensioning diagram

Verkligt tryck i kanal
Faktisk tryk i kanal
Real pressure in ventilation duct

Kanavan todellinen paine
Reelt trykk i kanal

0

1

2

3

4

pt(PA)

5

6

Fig. 4
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
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SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•

•

•
•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.

•

Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•

Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas

SVENSKA

•

•
•
•

måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring (endast
Storbritannien och Irland) användas.

2.3 Anslutning av vatten
•
•

•
•

Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.

2.4 Användning
•

Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med

•
•
•
•
•

5

lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.

2.5 Service
•
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.

6

www.electrolux.com

3. PRODUKTBESKRIVNING
1

2

11

10

1
2
3
4
5
6

9

Övre spolarm
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation

8 7

6

5

7
8
9
10
11

4

3

Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg

SVENSKA

4. KONTROLLPANELEN
1

2

6

1
2
3
4

Kontrollampa för strömbrytare
Programmarkör
Kontrollampor
Fördröjd start-knapp

3

5

4

5 Start-knapp
6 Programväljare

4.1 Indikatorlampor
Kontrollam‐
pa

Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbe‐
tar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.

7
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Program

2)

3)

4)

Smutsgrad
Typ av disk

Programfaser

Förbrukningsvärden

1)

Längd
(min.)

Energi
(kWh)

Vatten
(l)

1.039

11

Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

•
•
•
•

Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torka

227

Hårt smutsat
Porslin, be‐
stick, kastruller
och pannor

•
•
•
•

Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torka

155 - 170 1.5 - 1.7

14 - 15

Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

•
•
•
•

Fördisk
Disk 65 °C
Sköljning
Torka

130 - 140 1.4 - 1.6

15 - 17

Nyligen insatt •
Porslin och be‐
stick
•

Disk 60 °C
eller 65 °C
Sköljning

30

0.8

10

Allt

Fördisk

14

0.1

5

•

1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbruk‐
ning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
3) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk
eller disk med lite smuts under ett kortprogram.
4) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.

5.1 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com

I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.

6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget

•

När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.

Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.

Tillgängliga inställningar i
användarläge:

•

Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
Aktivering eller avaktivering av AirDry.

SVENSKA

Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläget när
indikatorn för På/Av tänds och Startindikatorn blinkar.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
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Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Mjukgöring av hårt vatten
ökar förbrukningen av vatten
och energi samt
programvaraktigheten. Ju
högre nivå av
vattenavhärdare desto högre
förbrukning och längre tid.

Håll in Start och Delay samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.

6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)

Franska vär‐
den (°fH)

mmol / l

Clarke-gra‐
der

Vattenhårdhet

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

<5

1 2)

1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.

Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.

Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Se till att programmarkören på vredet
är i on/off-position.
2. Håll in Delay för att öppna
användarläget. Vrid samtidigt vredet

10
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motsols tills programmarkören pekar
på det första programmet. Släpp
Delay när kontrollamporna Start och
on/off börjar blinka.
Det periodiska blinkandet av
visar aktuell inställning, t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar
= nivå 5.
3. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen. Varje gång du
trycker på Delay ökar nummernivån.
När det har nått nivå 10 börjar det om
från 1 igen.
4. Bekräfta inställningen genom att
vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
tillämpligt).

FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.

•

6.3 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.

(om

Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
Se till att programmarkören på vredet är i
on/off-läge.
1. Tryck på och håll in Delay för att
öppna användarläget. Vrid samtidigt
vredet motsols tills programmarkören
pekar på det första programmet.
Släpp Delay när kontrollamporna
Start och on/off börjar blinka.
2. Vrid vredet motsols tills
programmarkören pekar på det andra
programmet.
visar den
Kontrollampan
aktuella inställningen: på =AirDry
är aktiverad.
3. Tryck på Delay för att ändra
inställningen.
•

•

Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.

Kontrollampan
är av = AirDry
är avaktiverad.
4. Bekräfta inställningen genom att
vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada produkten.

7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.

2.
3.
4.
5.

Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte

SVENSKA

diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.
Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.

7.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
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FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.

7.2 Fylla på spolglansfacket
A D

B

Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.

Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).

C

B

A

M AX
4

1

3 2
+

-

C
D
4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.

FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.

6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.

1. Tryck in spärren D för att öppna
locket C.
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.

12
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Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).

8. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Vrid vredet tills programmarkören
pekar på programmet du vill ställa in.
Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
• Om saltbehållarens indikatorer
lyser, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.

8.1 Använda diskmedel
D A B

3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.

8.2 Använda multitabletter
När du använder tabletter som innehåller
salt och sköljmedel behöver du inte fylla
på saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den
lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta
nivån.

8.3 Ställa in och starta ett
program

30
20

Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng produktens lucka.
3. Vrid vredet tills programmarkören
pekar på programmet du vill ställa in.
• Kontrollampan för På/Av tänds.
• Startindikeringen börjar blinka.
4. Tryck på Start.
• Programmet startar och
kontrollampan för den pågående
diskfasen lyser.
• Kontrollampan för på/av och
startindikeringen lyser.

C

A

30

B

D

20

C

1. Tryck in spärren B för att öppna
locket C.
2. Häll diskmedlet, pulver eller tabletter,
i facket märkt (A).

Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay för att fördröja starten
av programmet med tre timmar.
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Tryck på Start.
Startindikeringen tänds.

SVENSKA

När nedräkningen löper ut startar
programmet.

2. Tryck på Start för att starta
programmet.

Öppna luckan medan maskinen
är igång

Avbryta programmet

Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
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Håll Start och Delay intryckta tills
startindikeringen börjar blinka.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.

Program klart
När programmet är klart tänds
. Efter 5 minuter utan
kontrollampan
användning går produkten in i standbyläge och alla kontrollamporna släcks.
Detta minskar energiförbrukningen.
1. Avaktivera produkten genom att vrida
programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget.
2. Stäng vattenkranen.

Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Håll Start och Delay intryckta tills
startindikatorn börjar blinka.

9. RÅD OCH TIPS
9.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
•
•
•
•

Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara

•

•

då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.

14
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9.2 Använda salt, spolglans och
diskmedel
•

•

•
•

•

Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.

9.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.

9.4 Ladda korgarna
•

Diska bara föremål som tål
maskindisk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Ta bort matrester från disken.
Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.
Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.

9.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
•
•
•
•
•
•
•

Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
Disken är korrekt placerad i korgarna.
Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.

9.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.

SVENSKA
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10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.

4. Diska filtren.

10.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.

C

B

A

5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.

1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.

7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).

16
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•
•

Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.

10.4 Invändig rengöring
•
•

FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.

•

10.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.

Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.

10.3 Utvändig rengöring
•

Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.

11. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.

Vid eventuellt problem blinkar indikatorn
för program klart med jämna mellanrum
och visar en felfunktion.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

Problem och larmkod

Möjliga orsaker och åtgärder

Du kan inte sätta på produkten.

•
•

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säk‐
ring i säkringsdosan.

SVENSKA

Problem och larmkod

Möjliga orsaker och åtgärder

Programmet startar inte.

•
•
•
•

Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar en gång periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.

•
•
•
•
•

Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar två gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.
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Se till att luckan är stängd.
Tryck på Start.
Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐
ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.
Produkten har startat laddningsproceduren
av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens
varaktighet är ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte
är för lågt. Kontakta kommunen för denna
information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd
eller snodd.

•
•

Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.

Översvämningsskyddet är aktiverat. •
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar tre gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.

Stäng vattenkranen och kontakta auktorise‐
rad service.

Maskinen stannar och startar om
flera gånger under en diskning.

•

Det är helt normalt. Det ger optimalt rengör‐
ingsresultat och energibesparingar.

Programmet varar för länge.

•

Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐
ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.

Det läcker lite från maskinens lucka. •

Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera
den bakre foten (om tillämpligt).

•
Luckan är svår att stänga.

•
•

Skramlande/knackande ljud inifrån
maskinen.

•
•

Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna.
Se broschyren om hur man laddar korgar‐
na.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
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Problem och larmkod

Möjliga orsaker och åtgärder

Apparaten löser ut brytaren.

•

•

Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha
alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets
strömstyrka och kapaciteten på mätaren el‐
ler stäng av en av de apparater som an‐
vänds.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta
en auktoriserad serviceverkstad.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

När du har kontrollerat produkten trycker
du på Start. Kontakta auktoriserad
service om problemet uppstår igen.

11.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem

Möjliga orsaker och åtgärder

Dåligt diskresultat.

•
•
•

Maskinen torkar disken då‐
ligt.

•
•
•
•
•

Se "Daglig användning", "Råd och tips" och
broschyren om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som
släpps ut till en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,
även i kombination med multitabletter.

Det finns vitaktiga streck och •
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
•
kgods.

Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.

Det finns fläckar och torkade •
vattendroppar på glas och
porslin.
•

Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.

SVENSKA

Problem

Möjliga orsaker och åtgärder

Disken är blöt.

•
•
•
•
•
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För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.

Insidan på maskinen är blöt. •

Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.

Ovanligt skum under dis‐
kning.

•
•

Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.

Det finns rost på besticken.

•

Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.

•

Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.

•
•
•

Lukter inifrån maskinen.

•

Kalkavlagringar på porslin, i •
diskmaskinen och på insidan •
av dörren.
•
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐ •
gat porslin.
•
•

Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
därför inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska
du använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
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Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

12. INFORMATIONSBLAD
Varumärke

Electrolux

Modell

ESF5206LOX 911549088
ESF5206LOW 911549091

Kapacitet i antal standardkuvert

13

Energieffektivitetsklass

A+

Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280
standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och för‐
brukning enligt energisparläge. Den faktiska energi‐
förbrukningen beror på hur maskinen används.

295

Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).

1.039

Effektförbrukning i frånläge (W)

0.50

Effektförbrukning i viloläge (W)

5.0

Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 stan‐ 3080
darddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen
beror på hur maskinen används.
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)

A

"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel
som informationen på etiketten och informationsbla‐
det hänför sig till. Detta program är avsett för dis‐
kning av normalt smutsat gods och är det effektivas‐
te programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-pro‐
gram.
Vilolägets varaktighet (min)

227

Programtiden för standarddiskcykeln (min)

5

Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)

49

Inbyggd maskin J/N

Ja

13. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått

Bredd / Höjd / Djup (mm)

596 / 818-878 / 590

SVENSKA

Spänning (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50

Vattentryck

Min. / max.
bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vattentillförsel

Kallt eller varmt vatten2)

max 60 °C

Elektrisk anslutning 1)

21

1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
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SVENSKA

23

156912991-A-162019

www.electrolux.com/shop

ESF4202LOW

FI
SV

Astianpesukone
Diskmaskin

Käyttöohje
Bruksanvisning

2
21
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.

SUOMI

1.

3

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•

•

•
•
•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•

•

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 9 .
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät
saa olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.

2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•

•

Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.

SUOMI

•
•
•

Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta (koskee vain IsoaBritanniaa ja Irlantia).

2.3 Vesiliitäntä
•
•

•
•

Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.

5

verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.

2.4 Käyttö
•
•
•
•
•
•

Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.

2.5 Huoltopalvelu
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

•

VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke

•
•
•

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
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3. LAITTEEN KUVAUS
1

2

11

10

1
2
3
4
5
6

9

8 7

6

Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Suodattimet
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletusaukko

5

7
8
9
10
11

4

3

Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori

4. KÄYTTÖPANEELI
1

2

6

3

5

4

SUOMI

1
2
3
4

Virran merkkivalo
Ohjelmanvalitsimen osoitin
Merkkivalot
Ajastimen painike

5 Käynnistyspainike
6 Ohjelmanvalitsin

4.1 Merkkivalot
Merkkivalo

Kuvaus
Pesuvaihe. Syttyy, kun pesuvaihe on käynnissä.
Kuivausvaihe. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjel‐
ma on toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toimin‐
nassa.

5. OHJELMAT
Ohjelmien järjestys taulukossa ei
välttämättä vastaa niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelma

2)

Likaisuusaste Ohjelman vai‐
Pestävät as‐
heet
tiat

Kulutusarvot
Kestoai‐
ka
(min)

Energia
(kWh)

Vesi
(l)

Normaalilikai‐
set astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet

•
•
•
•

Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus

227

0.777

9.9

Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut

•
•
•
•

Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus

160 - 168 1.1 - 1.3

13-14

Normaalilikai‐
set astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet

•
•
•
•

Esipesu
Pesu 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus

130 - 140 1.0 - 1.2

14-15

1)
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Ohjelma

3)

4)

Likaisuusaste Ohjelman vai‐
Pestävät as‐
heet
tiat

Kulutusarvot
Kestoai‐
ka
(min)

Energia
(kWh)

Vesi
(l)

Tuore lika
•
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet
•

Pese lämpö‐
tilalla 60 °C
tai 65 °C
Huuhtelut

30

0.7

8

Kaikki

Esipesu

14

0.1

4

•

1)

1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoi‐
mintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
2) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja
energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma.
3) Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käy‐
tettyjä astioita lyhyessä ajassa.
4) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella ruokajäämät pois astioista, jotta konee‐
seen ei muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.

5.1 Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin
vaaditut tiedot (esim. standardin
EN60436 mukaisesti) lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
info.test@dishwasher-production.com

Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.

6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.

Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa, kun
virran merkkivalo syttyy ja Start
merkkivalo alkaa vilkkua.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Start ja Delay, kunnes laite on
ohjelman valintatilassa.

6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.

SUOMI

Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.

Kovan veden pehmennys
lisää veden- ja
energiankulutusta sekä
pidentää ohjelman kestoa.
Mitä suurempi
vedenpehmentimen taso,
sitä suurempi kulutus ja
pitempi kesto.

Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalaiset
asteet (°dH)

Ranskalaiset
asteet (°fH)

mmol / l

Clarken
järjestelmä

Vedenpehmenti‐
men asetus

47 - 50

84 - 90

8,4 - 9,0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7,6 - 8,3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6,5 - 7,5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5,1 - 6,4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4,0 - 5,0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3,3 - 3,9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2,6 - 3,2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1,9 - 2,5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0,7 - 1,8

5 - 12

2

<4

<7

< 0,7

<5

1 2)

1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.

Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.

Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.

1. Varmista, että ohjelmanvalitsimen
osoitin on on/off-asennon kohdalla.
2. Siirry käyttäjätilaan painamalla ja
pitämällä alhaalla painiketta Delay.
Käännä valitsinta samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes
ohjelmanvalitsimen osoitin on
ensimmäisen ohjelman kohdalla.
Vapauta Delay-painike, kun Startmerkkivalo ja virran merkkivalo
alkavat vilkkua.
•

Merkkivalon
jaksottainen
vilkkuminen osoittaa valitun
asetuksen (esim. 5 vilkkumista +
tauko + 5 vilkkumista = taso 5).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta Delay toistuvasti.

9
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Tasonumero kasvaa jokaisella
painikkeen Delay painalluksella.
Tason 10 saavuttamisen jälkeen taso
alkaa uudelleen numerosta 1.
4. Vahvista asetus kääntämällä
ohjelmanvalitsinta, kunnes osoitin on
jälleen on/off-asennon kohdalla.

6.3 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.

HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, AirDry-toiminto
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.

Pois päältä kytkeminen AirDry
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
Varmista, että ohjelmanvalitsimen osoitin
on on/off-asennon kohdalla.

Luukku avautuu
automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se
jää raolleen.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa

1. Siirry käyttäjätilaan painamalla ja
pitämällä alhaalla painiketta Delay.
Käännä valitsinta samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes
ohjelmanvalitsimen osoitin on
ensimmäisen ohjelman kohdalla.
Vapauta Delay-painike, kun
merkkivalot Start ja on/off vilkkuvat.
2. Käännä valitsinta vastapäivään,
kunnes ohjelmanvalitsimen osoitin on
toisen ohjelman kohdalla.
•

-merkkivalo osoittaa nykyisen
asetuksen: päällä = AirDry
kytketään toimintaan.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
Delay.
on sammunut
Jos merkkivalo
= AirDry on pois toiminnasta.
4. Vahvista asetus kääntämällä
ohjelmanvalitsinta, kunnes osoitin on
jälleen uudelleen on/off-asennon
kohdalla.
•

(jos varusteena).

7. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien

prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai aseta astioita
koreihin.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite
puhdistaa vedenpehmentimen hartsia
korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe
käynnistyy vasta tämän toiminnon
jälkeen. Toiminto toistetaan
säännöllisesti.

SUOMI

7.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
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HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät
sen. Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi.

7.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A DB

Suolasäiliön täyttäminen
M AX
4

3 2
+

1

1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliöön 1 kg suolaa
(kunnes se on täysi).

-

C

HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.

4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen
kahvasta kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.

1. Paina vapautuspainiketta (D) kannen
(C) avaamiseksi.
2. Kaada huuhtelukirkastetta lokeroon
(A), kunnes neste saavuttaa
täyttötason 'max'.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
Voit kääntää annostelun
valitsimen (B) asennon 1
(pienin määrä) ja 4 tai 6
(suurin määrä) välille.

6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.

8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
ohjelmanvalitsimen osoitin on

haluamasi ohjelman kohdalla. Aseta
astioiden tyypille ja likaisuusasteelle
sopiva ohjelma.

12
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•

Jos suolan merkkivalo palaa,
täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen
merkkivalo palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Käynnistä ohjelma.

8.1 Pesuaineen käyttäminen
A

B

3. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
ohjelmanvalitsimen osoitin on
haluamasi ohjelman kohdalla.
• Virran merkkivalo syttyy.
• Käynnistyksen merkkivalo alkaa
vilkkua.
4. Paina painiketta Start.
• Ohjelma käynnistyy ja
pesuvaiheen merkkivalo palaa.
• Virran merkkivalo ja
käynnistyksen merkkivalo palavat.

Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella

C

1. Paina vapautuspainiketta (B) kannen
(C) avaamiseksi.
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (A).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.

8.2 Pesuainetablettien
käyttäminen
Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta
sisältäviä pesuainetabletteja, älä täytä
suolasäiliötä ja huuhtelukirkastelokeroa.
1. Aseta vedenpehmennin
alhaisimpaan asetukseen.
2. Aseta huuhtelukirkastelokero
alhaisimpaan asentoon.

8.3 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Ohjelman käynnistys
1. Avaa vesihana.
2. Sulje laitteen luukku.

1. Valitse ohjelma.
2. Paina Delay-painiketta asettaaksesi
ohjelman käynnistymään
myöhempänä ajankohtana 3 tunnin
välein.
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Paina painiketta Start.
Käynnistyksen merkkivalo syttyy.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.

Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun,
laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
siitä, kun AirDry-toiminto on
avannut sen automaattisesti.
Muutoin laite voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.

SUOMI

Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
1. Paina ja pidä alhaalla Start ja Delay
-painiketta, kunnes käynnistyksen
merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Käynnistä ohjelma painamalla Start.

Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla Start ja Delay painiketta, kunnes käynnistyksen
merkkivalo alkaa vilkkua.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
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Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt,
merkkivalo palaa. Jos laitetta ei käytetä 5
minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan ja
kaikki merkkivalot sammuvat.
Energiankulutus on tällöin pienempi.
1. Kytke laite pois päältä kääntämällä
ohjelmanvalitsinta, kunnes
ohjelmanvalitsimen osoitin on on/offasennon kohdalla.
2. Sulje vesihana.

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
9.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja
optimaalisten puhdistus- ja
kuivaustuloksien varmistamiseksi
päivittäisessä käytössä ja ympäristön
suojelemiseksi.
•
•
•
•

•

•

Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden
jakautumisen astioihin hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella.
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.

9.2 Suolan, huuhtelukirkasteen
ja konetiskiaineen käyttö
•

Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja

•

•
•

•

konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.

9.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
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3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.

9.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä

9.4 Korien täyttäminen

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.

Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
•

•
•
•

Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.

9.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.

10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.

C

Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.

B

10.1 Sihtien puhdistaminen

A

Sihti koostuu 3 osasta.
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja
poista se.

SUOMI
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7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes
se lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).

4. Pese sihdit.
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.

10.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien
reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.

10.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
•
•
•

Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
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10.4 Sisätilan puhdistaminen
•
•

Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasvaja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän

•

ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
Suosittelemme käyttämään
kuukausittain erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
laitteen parhaan suorituskyvyn
säilyttämiseksi. Noudata tarkoin
tuotepakkauksissa olevia ohjeita.

11. VIANMÄÄRITYS
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy
käytön aikana, tarkista ennen valtuutetun
huoltopalvelun puoleen kääntymistä,
pystytkö ratkaisemaan ongelman itse
taulukon ohjeita noudattaen.
VAROITUS!
Virheellisesti suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa
käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.

Joidenkin ongelmien kohdalla vilkkuva
Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu
ilmoittaen häiriöstä.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ongelma ja hälytyskoodi

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

Laite ei kytkeydy toimintaan.

•
•

Pesuohjelma ei käynnisty.

•
•
•
•

Laitteeseen ei tule vettä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilk‐
kuu 1 kerran jaksottain.
• Ohjelmanvalintapainikkeen
merkkivalo Start vilkkuu jatku‐
vasti.

•
•
•
•
•

Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistora‐
siaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulak‐
keista ole palanut.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Paina painiketta Start.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut um‐
peen.
Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen
hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5
minuuttia.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian al‐
hainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilai‐
tokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tu‐
kossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vään‐
tymiä tai taittumia.

SUOMI
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Ongelma ja hälytyskoodi

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

Koneeseen jää vettä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilk‐
kuu 2 kertaa jaksottain.
• Ohjelmanvalintapainikkeen
merkkivalo Start vilkkuu jatku‐
vasti.

•

Vesivahinkosuojaus on käytössä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilk‐
kuu 3 kertaa jaksottain.
• Ohjelmanvalintapainikkeen
merkkivalo Start vilkkuu jatku‐
vasti.

•

Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Laite pysähtyy ja käynnistyy useita
kertoja toiminnan aikana.

•

Tämä on normaalia. Täten taataan optimaa‐
liset puhdistustulokset ja energiansäästö.

Ohjelma kestää liian pitkään.

•

Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta
asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on
kulunut umpeen.

Laitteen luukussa on pieni vuoto.

•

Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai
kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen.
Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).

•

•
Laitteen luukun sulkeminen on vai‐
keaa.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/
iskuääniä.

•
•
•
•

Laitteen virrankatkaisin laukeaa.

•

•

Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, paina
painiketta Start. Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tu‐
kossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vään‐
tymiä tai taittumia.

Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai
kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Astioiden osia tulee ulos koreista.
Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Kat‐
so lisätietoa korin täyttöä koskevasta esit‐
teestä.
Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertä‐
mään vapaasti.
Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään vir‐
taa kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin sama‐
naikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriar‐
vo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käy‐
tössä olevista laitteista pois päältä.
Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkee‐
seen.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.

18

www.electrolux.com

11.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

Huonot pesutulokset.

•
•
•

Huonot kuivaustulokset.

•
•
•
•
•

Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö",
"Vihjeitä ja neuvoja" ja korin täyttöä koskevasta
esitteestä.
Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen
sisälle.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittä‐
västi. Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan
asentoon.
Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
Kytke AirDry päälle parhaan kuivaustuloksen saa‐
vuttamiseksi.
Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastet‐
ta, myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.

Laseissa ja muissa astioissa •
on vaaleita raitoja tai sinertä‐
vä pinta.
•

Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä
huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.

Laseissa ja astioissa on tah‐ •
roja ja kuivia vesipisaroita.
•

Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Sää‐
dä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.

Astiat ovat märkiä.

Kytke AirDry päälle parhaan kuivaustuloksen saa‐
vuttamiseksi.
Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivaus‐
ohjelman lämpötila on alhainen.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetab‐
lettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta
yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.

•
•
•
•
•

Laitteen sisäosa on märkä.

•

Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivis‐
tyneestä ilmankosteudesta.

Epätavallinen määrä vaah‐
toa pesun aikana.

•

Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua
konetiskiainetta.
Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.

Ruokailuvälineissä on ruos‐
teen merkkejä.

•

•

•

Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Ve‐
denpehmennin".
Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistet‐
tuja ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoitta‐
masta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja ruokailuvälineitä.

SUOMI

Ongelma

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

Lokerossa on pesuainejää‐
miä ohjelman päättyessä.

•
•
•

Laitteessa on hajuja.

•

Kalkkijäämiä astioissa, al‐
•
taassa ja luukun sisäosassa.
•
•
•
•
•
•
Astiat ovat himmeitä, värjäy‐ •
tyneitä tai haljenneita.
•
•
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Pesutabletti juuttui lokeroon and vesi ei huuhdellut
sitä kokonaan pois tämän vuoksi.
Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Var‐
mista, ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukos‐
sa.
Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuai‐
nelokeron avautumista.
Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkki‐
valo.
Suolasäiliön kansi on löysä.
Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Veden‐
pehmennin".
Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regene‐
rointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäes‐
sä. Katso kohta "Vedenpehmennin".
Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
Kokeile toista konetiskiainetta.
Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan kone‐
pesun kestäviä astioita.
Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.

Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".

12. TUOTESELOSTEELLA
Tavaramerkki

Electrolux

Malli

ESF4202LOW 911089012

Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)

9

Energiatehokkuusluokka

A+

Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon
222
otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä
sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)

0.777

Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)

0.50

20

www.electrolux.com

Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)

5.0

Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon ote‐ 2775
taan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulu‐
tus riippuu laitteen käyttötavasta.
Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten
tehokas) A:han (tehokkain)

A

Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä
ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että
tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pe‐
suun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen‐
sa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty
"Eco"-ohjelmaksi.
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)
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Päälle jätettynä -tilan kesto (min)

5

Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun

49

Integroitu laite K/E

Kyllä

13. TEKNISET LISÄTIEDOT
Mitat

Leveys / korkeus / syvyys (mm)

446 / 818-848 / 575

Sähköliitäntä 1)

Jännite (V)

220 - 240

Taajuus (Hz)

50

Vedenpaine

Min. / maks.
bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vedensyöttö

Kylmä tai kuuma vesi 2)

maks. 60 °C

1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.

14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.

SVENSKA
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
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SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•

•

•
•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
•

•

Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
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•
•
•
•
•
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Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 9 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.

•

Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•

Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
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•

•
•
•

måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring (endast
Storbritannien och Irland) användas.

2.3 Anslutning av vatten
•
•

•
•

Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Tilloppsslangen har en
säkerhetsventil och en mantel med en
inre elkabel.

•

Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.

2.4 Användning
•

•
•
•
•
•

Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.

2.5 Service
•
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•

VARNING!
Farlig spänning.

Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
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3. PRODUKTBESKRIVNING
1

2

11

10

1
2
3
4
5
6

9

8 7

6

Övre spolarm
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation

5

7
8
9
10
11

4

3

Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg

4. KONTROLLPANELEN
1

2

6

3

5

4
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1
2
3
4

Kontrollampa för strömbrytare
Programmarkör
Kontrollampor
Fördröjd start-knapp

5 Start-knapp
6 Programväljare

4.1 Indikatorlampor
Kontrollam‐
pa

Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbe‐
tar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.
Program

2)

3)

Smutsgrad
Typ av disk

Programfaser

Förbrukningsvärden

1)

Längd
(min.)

Energi
(kWh)

Vatten
(l)

0.777

9.9

Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

•
•
•
•

Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torka
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Hårt smutsat
Porslin, be‐
stick, kastruller
och pannor

•
•
•
•

Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torka

160 - 168 1.1 - 1.3

13-14

Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

•
•
•
•

Fördisk
Disk 65 °C
Sköljning
Torka

130 - 140 1.0 - 1.2

14-15

Nyligen insatt •
Porslin och be‐
stick
•

Disk 60 °C
eller 65 °C
Sköljning

30

8

0.7
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Program

4)

Smutsgrad
Typ av disk

Allt

Programfaser

•

Fördisk
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Förbrukningsvärden

1)

Längd
(min.)

Energi
(kWh)

Vatten
(l)

14

0.1

4

1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbruk‐
ning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
3) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk
eller disk med lite smuts under ett kortprogram.
4) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.

5.1 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com

I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.

6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.

Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläget när
indikatorn för På/Av tänds och Startindikatorn blinkar.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Start och Delay samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.

6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Mjukgöring av hårt vatten
ökar förbrukningen av vatten
och energi samt
programvaraktigheten. Ju
högre nivå av
vattenavhärdare desto högre
förbrukning och längre tid.
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Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)

Franska vär‐
den (°fH)

mmol / l

Clarke-gra‐
der

Vattenhårdhet

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

<5

1 2)

1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.

Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.

4. Bekräfta inställningen genom att
vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

6.3 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.

Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Se till att programmarkören på vredet
är i on/off-position.
2. Håll in Delay för att öppna
användarläget. Vrid samtidigt vredet
motsols tills programmarkören pekar
på det första programmet. Släpp
Delay när kontrollamporna Start och
on/off börjar blinka.
•

Det periodiska blinkandet av
visar aktuell inställning, t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar
= nivå 5.
3. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen. Varje gång du
trycker på Delay ökar nummernivån.
När det har nått nivå 10 börjar det om
från 1 igen.

Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.
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FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada produkten.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
tillämpligt).

(om

FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.

Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
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1. Tryck på och håll in Delay för att
öppna användarläget. Vrid samtidigt
vredet motsols tills programmarkören
pekar på det första programmet.
Släpp Delay när kontrollamporna
Start och on/off börjar blinka.
2. Vrid vredet motsols tills
programmarkören pekar på det andra
programmet.
•

Kontrollampan
visar den
aktuella inställningen: på =AirDry
är aktiverad.
3. Tryck på Delay för att ändra
inställningen.
•

Kontrollampan
är av = AirDry
är avaktiverad.
4. Bekräfta inställningen genom att
vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

Se till att programmarkören på vredet är i
on/off-läge.

7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.
Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.

Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.

Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).

7.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.

4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
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FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.

6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.

1. Tryck in spärren D för att öppna
locket C.
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).

7.2 Fylla på spolglansfacket
A DB

M AX
4

1

3 2
+

-

C

8. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Vrid vredet tills programmarkören
pekar på programmet du vill ställa in.
Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
• Om saltbehållarens indikatorer
lyser, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.

8.1 Använda diskmedel
A

B

C
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1. Tryck in spärren B för att öppna
locket C.
2. Häll diskmedlet, pulver eller tabletter,
i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.

8.2 Använda multitabletter
När du använder tabletter som innehåller
salt och sköljmedel behöver du inte fylla
på saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den
lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta
nivån.

8.3 Ställa in och starta ett
program
Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng produktens lucka.
3. Vrid vredet tills programmarkören
pekar på programmet du vill ställa in.
• Kontrollampan för På/Av tänds.
• Startindikeringen börjar blinka.
4. Tryck på Start.
• Programmet startar och
kontrollampan för den pågående
diskfasen lyser.
• Kontrollampan för på/av och
startindikeringen lyser.

Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay för att fördröja starten
av programmet med tre timmar.
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Tryck på Start.
Startindikeringen tänds.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
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Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.

Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Håll Start och Delay intryckta tills
startindikatorn börjar blinka.
2. Tryck på Start för att starta
programmet.

Avbryta programmet
Håll Start och Delay intryckta tills
startindikeringen börjar blinka.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.

Program klart
När programmet är klart tänds
. Efter 5 minuter utan
kontrollampan
användning går produkten in i standbyläge och alla kontrollamporna släcks.
Detta minskar energiförbrukningen.
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1. Avaktivera produkten genom att vrida
programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget.

2. Stäng vattenkranen.

9. RÅD OCH TIPS
9.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
•
•
•
•

•

•

Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.

9.2 Använda salt, spolglans och
diskmedel
•

•

•
•

Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.

•

Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.

9.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.

9.4 Ladda korgarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diska bara föremål som tål
maskindisk.
Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Ta bort matrester från disken.
Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.
Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
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9.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
•
•
•
•
•
•
•

Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
Disken är korrekt placerad i korgarna.
Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.

9.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.

10.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.

C

2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).

B

A
4. Diska filtren.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
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FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.

10.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.

10.3 Utvändig rengöring
•
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.

•
•

10.4 Invändig rengöring
•
•

7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.

Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.

•

Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
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11. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.

Vid eventuellt problem blinkar indikatorn
för program klart med jämna mellanrum
och visar en felfunktion.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

Problem och larmkod

Möjliga orsaker och åtgärder

Du kan inte sätta på produkten.

•
•

Programmet startar inte.

•
•
•
•

Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar en gång periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.

•
•
•
•
•

Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar två gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säk‐
ring i säkringsdosan.
Se till att luckan är stängd.
Tryck på Start.
Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐
ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.
Produkten har startat laddningsproceduren
av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens
varaktighet är ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte
är för lågt. Kontakta kommunen för denna
information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd
eller snodd.

•
•

Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.

Översvämningsskyddet är aktiverat. •
• Indikatorn för Program klart blin‐
kar tre gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐
tet.

Stäng vattenkranen och kontakta auktorise‐
rad service.
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Problem och larmkod

Möjliga orsaker och åtgärder

Maskinen stannar och startar om
flera gånger under en diskning.

•

Det är helt normalt. Det ger optimalt rengör‐
ingsresultat och energibesparingar.

Programmet varar för länge.

•

Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐
ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.

Det läcker lite från maskinens lucka. •

Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera
den bakre foten (om tillämpligt).

•
Luckan är svår att stänga.

•
•

Skramlande/knackande ljud inifrån
maskinen.

•
•

Apparaten löser ut brytaren.

•

•

Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna.
Se broschyren om hur man laddar korgar‐
na.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha
alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets
strömstyrka och kapaciteten på mätaren el‐
ler stäng av en av de apparater som an‐
vänds.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta
en auktoriserad serviceverkstad.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

När du har kontrollerat produkten trycker
du på Start. Kontakta auktoriserad
service om problemet uppstår igen.

11.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem

Möjliga orsaker och åtgärder

Dåligt diskresultat.

•
•
•

Se "Daglig användning", "Råd och tips" och
broschyren om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
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Problem

Möjliga orsaker och åtgärder

Maskinen torkar disken då‐
ligt.

•
•
•
•
•
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Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som
släpps ut till en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,
även i kombination med multitabletter.

Det finns vitaktiga streck och •
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
•
kgods.

Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.

Det finns fläckar och torkade •
vattendroppar på glas och
porslin.
•

Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.

Disken är blöt.

För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.

•
•
•
•
•

Insidan på maskinen är blöt. •

Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.

Ovanligt skum under dis‐
kning.

•
•

Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.

Det finns rost på besticken.

•

Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.

•

Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.

•
•
•

Lukter inifrån maskinen.

•

Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
därför inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
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Problem

Möjliga orsaker och åtgärder

Kalkavlagringar på porslin, i •
diskmaskinen och på insidan •
av dörren.
•
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐ •
gat porslin.
•
•

Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska
du använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.

Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

12. INFORMATIONSBLAD
Varumärke

Electrolux

Modell

ESF4202LOW 911089012

Kapacitet i antal standardkuvert

9

Energieffektivitetsklass

A+

Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280
standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och för‐
brukning enligt energisparläge. Den faktiska energi‐
förbrukningen beror på hur maskinen används.

222

Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).

0.777

Effektförbrukning i frånläge (W)

0.50

Effektförbrukning i viloläge (W)

5.0

Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 stan‐ 2775
darddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen
beror på hur maskinen används.
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)

A
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"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel
som informationen på etiketten och informationsbla‐
det hänför sig till. Detta program är avsett för dis‐
kning av normalt smutsat gods och är det effektivas‐
te programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-pro‐
gram.
Vilolägets varaktighet (min)

227

Programtiden för standarddiskcykeln (min)

5

Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)

49

Inbyggd maskin J/N

Ja

13. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått

Bredd / Höjd / Djup (mm)

446 / 818-848 / 575

Elektrisk anslutning 1)

Spänning (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50

Vattentryck

Min. / max.
bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vattentillförsel

Kallt eller varmt vatten2)

max 60 °C

1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

156912671-A-132019

www.electrolux.com/shop

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 8
 Kranar

1510F Oras Swea - Tvättställsblandare, Energy
Class B
EAN: 6414150085680
RSK: 8277740
www.oras.com/se/products/oras/product/1510F
Tvättställsblandare med Eco-top kallstartskassett. Fast utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde
max 6l/min. Energiklass B. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.
Obs, Eco-top funktionen ökar vatten- och energibesparingen ytterligare utöver
energiklassificeringen.
F= flexibel anslutning.

Badrum

Kedjehållare utan kedja

Ettgreppsblandare

Möjlighet till spärr för begränsning av
temperatur och flöde

Bänkmonterad
Krom
HONEYCOMB® - förbättrat skydd mot kalk
Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt

ø 35 mm keramisk kassett för flödes- och
temperaturkontroll
Flexibel anslutning
Snabbt installationssystem

Teknisk data
Flödesegenskaper
Eco-flöde vid 300 kPa

0.068 l/s

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)

0.1 l/s

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)

200 kPa

Tekniska egenskaper
Varmvattenanslutning

max. +80°C

Arbetstryck

50 - 1000 kPa

Anslutning, mått

G3/8

Projection

103 mm

Material

brass

Bestämmelser
EN standard

EN 817

Ljudklass

I (ISO 3822) Oras lab,

Typgodkännanden
SE Energy Mark

1408

KIWA SE

1441
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Reservdelar
SP1510F

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 03.01.2020

Namn

Kod

RSK

01

Spak

1003170V

8386096

02

Skyddskåpa

601967V

8386089

03

Fästmutter, M40x1, SW30

601968V

04

Reglerinsats

602672V

05

Strålsamlare, M24x1 PCA 5
l/min ( -105 )

1003828V

05

Strålsamlare, M24x1, 6 l/min

601974V

06

Monteringsbult, M8x1, L=140

601970V

07

Monteringssats

601985V

8443241

8393994
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1534F Oras Swea - Köksblandare med
avstängning, Energy Class C
EAN: 6414150085758
RSK: 8310606
www.oras.com/se/products/oras/product/1534F
Köksblandare med Eco-top kallstartskassett. Keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för
på/av. Hög, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C.
Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för
begränsning av temperatur och flöde.
Obs, Eco-top funktionen ökar vatten- och energibesparingen ytterligare utöver
energiklassificeringen.
F= flexibel anslutning.

Kök
Ettgreppsblandare
Bänkmonterad
Krom
Möjlighet till begränsning av svängradien
CASCADE® - stråle med luftinblandning

Mekanisk avstängningsventil för extern
utrustning
Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
Möjlighet till spärr för begränsning av
temperatur och flöde
ø 35 mm keramisk kassett för flödes- och
temperaturkontroll
Snabbt installationssystem

Teknisk data
Flödesegenskaper
Eco-flöde vid 300 kPa

0.078 l/s

Flöde vid 300 kPa

0.13 l/s

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)

180 kPa

Tekniska egenskaper
Varmvattenanslutning

max. +80°C

Arbetstryck

50 - 1000 kPa

Anslutning, mått

G3/8

Projection

221 mm

Material

brass

Bestämmelser
EN standard

EN 817

Ljudklass

I (ISO 3822) Oras lab,

Typgodkännanden
SE Energy Mark

1412

KIWA SE

1445
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Reservdelar
SP1534F

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 03.01.2020

Namn

Kod

01

Strålsamlare, M22x1 Z

1003162V

RSK

01

Strålsamlare, STD M22x1 HC
PCA , 6 l/min

1001071V

02

Spak

1003170V

8386096

03

Skyddskåpa

601967V

8386089

04

Fästmutter, M40x1, SW30

601968V

05

Reglerinsats

602672V

06

Hög utloppspip, L=255

1000228V

07

Begränsare för utloppspip, 120° 159670/10

8347866

07

Begränsare för utloppspip,
60°/0°

159667/10

8347867

08

Tätningsserie för utloppspip

198287V

8446425

09

Kranöverdel, G1/2

602600V

8441459

10

Täckkåpor

1000240V

11

Vred för
tvättmaskinsavstängning

602587V

12

Monteringsbult, M8x1, L=140

601970V

13

Monteringssats

601985V

8393994

14

Stödskiva, 100x60mm

158825

8347884

8443241

8443239
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GB
Oras General Terms of Guarantee
(valid 1.1.2012 in Europe)
Congratulations for making an excellent faucet choice!
We hereby guarantee that all Oras products are manufactured
using superior quality raw material and components and that our
manufacturing processes are controlled by extremely accurate
quality assurance; from the material choices until the product
is ready for use. All Oras faucets and accessories are designed
and manufactured according to the EN standards and therefore
flawless operation is guaranteed under appropriate conditions
specified in the EN standards. Furthermore, we guarantee that
all our products are carefully tested in our own factories before
delivered to the customers.
We kindly ask you to read and follow carefully the use and
maintenance instructions, enclosed with the product. Correct
installation, maintenance and use ensure long-term durability of
the product.
Two (2) years guarantee
Should you have any complaints regarding our product, we
kindly ask you to contact the seller as soon as possible. We will
reimburse manufacturing and material faults for the period of two
(2) years according to the mandatory consumer protection act.
The guarantee is valid for two (2) years from purchasing day or in
case there’s no documentation of purchasing, two (2) years from
the year/month on the faucet’s manufacturing stamp (the year/
month of stamp + two years). Faults caused by normal wearing of
the product, wrong installation, misuse or negligence of use and
maintenance instructions will not be reimbursed.
Five (5) years guarantee for below-mentioned functional
components for all Oras products
This guarantee applies to the following functional components
of faucets, used in private households: single lever mixer
cartridge, solenoid valve, sensor and thermostatic cartridge.
Starting from the purchasing day of the faucet or the year/month
on the faucet’s manufacturing stamp, whichever is the earliest,
this five (5) years guarantee is valid for material or manufacturing
failures of the above-mentioned functional components and
concerns faucets which have been used only in private households
(Oras reserves rights to investigate the case). Oras provides a new
part against the failed component free of charge. This guarantee
does not cover any other additional expenses. All expenses caused
by the repair work, etc. are on consumer’s responsibility.
Additionally this guarantee does not cover batteries, aerators
or other regular maintenance related parts or faults caused by
dirt, wrong assembly / installation or misuse (see the use and
maintenance guide provided with the product or from
www.oras.com).
Ten (10) years availability guarantee for functional components
and spare parts of all Oras products
Oras hereby guarantees that at least for the period of ten (10)
years as of the year/month on the faucet’s manufacturing stamp,
functional components and spare parts are available for all
Oras products. The availability guarantee is valid for products
manufactured after 1.1.2012. This guarantee does neither cover
any expenses nor include any repairs or installation work but only
ensures the availability of functional components and spare parts.
Guarantee limitations
These guarantee conditions are given only for Oras faucets
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and accessories that are equipped with original Oras parts and
maintained and used according to the use and maintenance
manual. The stipulations of local authorities and legislation must
be complied within installations of faucets and water fittings and
in planning them. The above Oras guarantees do not apply to
faults caused by wrong assembly, wrong installation, cleaning
(scrubbing or the use of corrosive cleaning agents), misusage, lack
of repairing or lack of service in case of impurity of water (rubbish,
lime, chemicals, etc.). The guarantee does not apply to batteries in
electronic faucets.
These guarantees do not limit the consumer’s statutory rights
under applicable and mandatory national consumer protection law.
These guarantee terms and conditions have been made under and
shall be governed by and construed in accordance with the laws
of Finland. For further information or in case of questions regarding
Oras guarantees, please contact the seller or Oras.
Fault announcement
These guarantees apply only the faults that are announced to
Oras or seller in reasonable time (normally within 14 days), from
discovering the fault. At the same time customer should clarify
when the product has been purchased. Furthermore it should be
agreed with Oras or its representative the way of repairing and
who will make it.

Material recycling
As a responsible company Oras wishes that all products be
handled appropriately at the end of their lifecycle. Oras’s primary
goal is to recycle all possible materials. Anything that cannot be
recycled, should be used in production of energy.
The main material used in faucets is brass which is itself a recycled
material. The best way to dispose of obsolete products at the end
of their lifecycle is to send them to a metal recycling site.
All plastics used in Oras faucets are thermoplastics and therefore
recyclable.
All packaging materials used by Oras are suitable for recycling.
Batteries and electronic parts must not be disposed of with general
waste. They must be sorted and delivered to specific collection
points.

General
Faucets and valves, like other HVAC equipment, consist of several
parts that are under constant stress and exposed to wear and tear,
and therefore require servicing. When a part has worn to the point
of being unusable, it is generally due to lack of servicing. Regular
servicing guarantees trouble-free operation of the equipment and
significantly prolongs its operating life.
Servicing must be carried out using appropriate tools and spare
parts. To guarantee smooth operation and quick servicing of
equipment, the following should be taken into account in the
construction of the pipework:
The piping must be rinsed with household water to remove sand,
chips etc. before installing faucets and valves.
– The system must be equipped with a sufficient number of mud
blockers to prevent the incursion of foreign objects.
– Correct installation is particularly important for the proper
operation of faucets and valves.
Servicing is easier and takes less time, if the faucet joints are
equipped with Oras ball stop valves. This causes no disturbance to
other equipment installed in the system, because each faucet can
be individually switched off from the system.

Note! The electrical connection of mains-operated electronic
faucets may only be carried out by a qualified electrician. Servicing
and adjustment can also be carried out by a suitably qualified
person e.g. someone who has completed the Electra Training
School Programme.
Electronic faucets meet the requirements of the EMC Directive
2004/108/EY.
Maximum flow period (Protection against vandalism, touchless
faucets)
The maximum flow period of touchless faucets is two minutes
for basin faucets and five minutes for shower faucets. If the
sensor is covered, the faucet shuts off automatically after the
abovementioned period (protection against vandalism). To return
the faucet to normal operation, remove any obstacle (e.g. chewing
gum, tape) from the sensor. Flow periods can be modified in some
models.
Cleaning of the external faucet surfaces
In cleaning the external surfaces of the faucet, the same rules
apply as in cleaning painted surfaces at home in general. Keep
the sensor of the electronic faucet clean for faultless operation.
Regular cleaning of the external faucet surfaces should be carried
out using neutral or slightly alkaline (pH 6-9) liquid cleaner, such
as soap solution or washing-up liquid (not dishwasher powder).
(Always follow the detergent manufacturer’s directions and dosage
guidelines). Organic solvents, corrosive and/or scrubbing agents or
devices must not be used.
Warning!
Chrome coating does not resist phosphoric acids and chlorine
compounds. (The same applies to all plastic parts of shower
fittings). Such compounds include e.g.:
– Aluminium chlorides (used in e.g. antiperspirants/deodorants).
– Hydrochloric acid and its derivatives (used in e.g. cleaners
meant for deliming/Dutch tile cleaners).
– Various acid and alkaline cleaners containing chlorine.
– Salt water (e.g. sea water).
– Air containing a plenty of chlorine.
– Various detergents containing phosphoric acid.
Note! Cleaners containing alcohol are not suited to cleaning of
acrylic surfaces.
Note! Even dilute solutions may damage the coating, because
when water evaporates the active ingredients remain and the
solution concentrates.
Do not clean the faucet with a high-pressure washer.
Cleaning
– Clean the faucet with a sponge or soft cloth moistened with
detergent solution. Note! Do not use a spray bottle!
– Rinse the faucet with plenty of plain lukewarm water.
– Finally wipe the faucet dry.

long time, and dirt does not come off with normal cleaning, slightly
alkaline liquid cleaner can be used.
–
–
–
–

Pour some liquid cleaner on a moist, soft sponge.
Wipe the dirty surface with the sponge.
Rinse carefully with plenty of lukewarm water.
Wipe the faucet dry.

Cleaning the aerator: Remove the aerator, clean with water, or
replace a new one.
Correct use of Bidetta hand-shower
When Bidetta hand-shower is turned off after use, there will be a
little water remaining under the shower unit’s strainer. If the water
is not drained, it may drip out when the hand-shower unit is hung
up. To prevent this from happening, turn the faucet off and shake
the shower head a couple of times over the toilet bowl or sink to
remove the water from the strainer. Then hang the hand-shower
unit in its holder. This process is quick and easy to learn and part
of the correct use of the bidet handshower.
Risk of freezing
Faucets or other water fittings installed in a place where water left
inside them may freeze (e.g. during the winter in unheated holiday
accommodation) must be emptied or stored in a heated place for
the cold period. Various precautions should be taken to prevent
damage caused by freezing, e.g.
Single-lever faucets:

Detach the cartridge.

Automatic faucets:
			

Detach the cartridge and empty
the water from the faucet.

Two-handle faucets:

Detach the head work.

Note! Precautions must also be taken when transporting a used
faucet in sub-zero temperature.
Warning! Faucets and accessories are not suitable for use in
hot enviroment, max. +65°C. The same temperature limitation
concerns also the cleaning.
Warning! Do not connect any appliance equipped with a closing
device, e.g. a high pressure– /bottle washer or the garden hose
with a closing device, to the faucet (e.g. to replace the aerator).
Using this kind of closing device may result in extensive pressure
shocks which might then damage the regulating and closing
mechanism in the faucet, or damage the spout.
As well there can also appear harmful cross flow.
The ejector- structure must be used, when using Bidetta
handshower with a trigger.
Note! The washing machine valve must always be switched off
after use. If the washing machine cannot be connected to the
faucet, then the connecting pipe (G1/2) should be plugged shut.

Noble metal coatings: aranja, polished brass, gold, satin and
brilliant
If noble metal coated faucets tarnish in places over time, the
tarnishing can be removed using e.g. liquid silver cleaners. After
cleaning, surfaces should always be rinsed and wiped dry.
Coloured faucets
Coloured faucets can be waxed with car wax after cleaning as per
instructions. A waxed surface is water and dirt repellent and makes
it easier to clean the faucet.
Very dirty surfaces
In exceptional cases where the faucet has not been cleaned for a
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CZ
Oras-obecné podmínky pro záruku
(v platnosti v Evropě od 1.1.2012)
Blahopřejeme Vám k výběru vynikající vodovodní baterie!
Tímto garantujeme, že všechny výrobky Oras jsou vyráběny
s použitím surovin a komponentů o vysoké kvalitě, a že naše
výrobní postupy jsou kontrolovány s cílem zajistit jejich mimořádně
vysokou kvalitu; od výběru materiálů až k výrobku připravenému
k užívání. Všechny baterie a další příslušenství od firmy Oras
jsou navrhovány a vyráběny podle standardů EU a proto je jejich
bezchybná funkčnost garantována příslušnými podmínkami
specifikovanými ve standardech EU. Navíc garantujeme, že
všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány v našich vlastních
továrnách před tím, než jsou dodány spotřebiteli.
Prosíme Vás laskavě, abyste si pečlivě přečetli pokyny k používání
a údržbě, které jsou přiloženy k výrobku a řídili se jimi. Správná
instalace, údržba a používání zajišťují dlouhodobou životnost
výrobku.
Dvouletá (2) záruka
Pokud by nastal důvod k jakékoli stížnosti vzhledem k našemu
výrobku, prosíme, kontaktujte neodkladně prodejce. Podle platné
vyhlášky o ochraně spotřebitele Vám budou do dvou let hrazeny
výdaje za vady materiálu a za vady vzniklé při výrobě. Záruka
je platná po dobu dvou let ode dne nákupu nebo v případě, že
není doklad o prodeji, dva roky od data výroby vyznačeného na
výrobku (rok/měsíc výroby +dva roky). Vady způsobené normálním
opotřebením výrobku, jeho chybnou instalací, špatným či
nedbalým používáním nebudou hrazeny.
Pět (5) let záruky na níže uvedené funkční komponenty pro
všechny výrobky Oras
Tato záruka se vztahuje na následující funkční komponenty
armatur používaných v soukromých domácnostech:
kartuše jednopákových baterií , solenoidový ventil, senzor a
termoelement.
Počínaje dnem prodeje armatury, nebo datem výroby vyznačeném
na výrobku, který prodeji předchází, je tato pětiletá (5) záruka
platná pro materiálové a výrobní vady výše uvedených
komponentů a vztahuje se na armatury, které jsou používány
pouze v soukromých domácnostech. (Oras si vyhrazuje právo
prošetřit příslušné případy.) Oras poskytne zdarma novou součást
oproti vydanému komponentu. Tato záruka nepokrývá jakékoli
další dodatečné výlohy. Veškeré náklady na opravy, kromě ceny
náhradního dílu, jdou k úhradě spotřebiteli.
Navíc, tato záruka se nevztahuje na napájecí baterie, aerátory
(provzdušňovače), nebo na jiné komponenty podléhající pravidelné
údržbě. Součásti související s pravidelnou údržbou či vady
způsobené nečistotou, špatným sestavením / instalací nebo
chybným používáním (viz návod k použití a údržbě dodávaný s
výrobkem nebo uvedeným na webových stránkách
www.oras.com).
Desetiletá (10) záruka na dostupnost funkčních komponentů a
náhradních součástí pro všechny výrobky Oras
Oras tímto garantuje, že po dobu nejméně deseti (10) let od
data výroby vyznačeného na výrobku budou dostupné funkční
komponenty a náhradní součásti pro všechny výrobky od firmy
Oras. Tato záruka dostupnosti je platná pro výrobky vyrobené po
1.1.2012. Tato záruka se nevztahuje na jakékoli další výlohy, ani
nezahrnuje jakékoli opravy nebo instalační práce, ale znamená
pouze garanci dostupnosti funkčních komponentů a náhradních
součástí.
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Omezení záruky
Tyto garanční podmínky jsou vydány pouze pro armatury a
příslušenství od firmy Oras, které jsou osazeny originálními součástmi
Oras a udržovány a používány v souladu s manuálem pro použití a
údržbu. Během instalace armatur a vodovodních fitinků a při jejich
plánování musí být dodrženy pokyny a legislativa místních úřadů.
Výše uvedené záruky firmy Oras se nevztahují na chybné sestavení,
chybnou údržbu, čištění (oděr nebo použití korozivních čisticích
prostředků), špatné používání, absenci oprav nebo zásahu v případě
nečisté vody (nečistoty, vodní kámen, chemikálie apod.). Záruka se
nevztahuje na napájecí baterie v elektronických armaturách.
Tyto záruky neomezují statutární práva spotřebitele v rámci
platných národních práv o ochraně spotřebitele.
Tyto záruční termíny a podmínky byly vypracovány podle právního
statutu ve Finsku a podle něho budou sledovány a uplatňovány.
Pro další informace nebo v případě dotazů směřujících k záručním
podmínkám Oras, prosíme, kontaktujte prodejce, nebo výrobce
armatur společnost Oras.
Oznamování závad
Tyto záruční podmínky se vztahují pouze na závady, které byly
oznámeny firmě Oras nebo prodejci v rozumném časovém intervalu
(obvykle do 14 dnů) od zjištění vady. Spotřebitel by zároveň měl
objasnit, kdy byl výrobek zakoupen. Navíc, s firmou Oras nebo
jejím zástupcem by měl být dohodnutý způsob opravy a kdo ji
bude provádět.

Recyklace materiálů
Jako společnost, která je zodpovědná za vše co dělá je přáním
společnosti Oras, aby se se všemi výrobky vhodně zacházelo i na
konci jejich životnosti. Přáním Orasu je, aby veškeré materialy u
kterých je to možné byly recyklovány.
Ostatní materiály, které nelze použít pro recyklaci by měli být
využity pro výrobu energie.
Hlavním materiálem pro výrobu vodovodních baterií je mosaz,
která je sama o sobě recyklovatelným materiálem.Nejlepší
způsob likvidace vysložilých výrobků je jejich poslání do zařízení
zabývajících se zběrem kovů pro další zpracování (recyklaci).
Veškeré plasty použité pro výrobu vodovodních baterií Oras jsou
termoplasty a tudíž plně recyklovatelné.
Všechny obalové materiály používané Orasem jsou vhodné pro
recyklaci.
Baterie a elektroniku nelze likvidovat s běžným odpadem. Musí být
roztříděny a odevzdány na speciální sběrná místa.
Důležitá poznámky k servisu na výrobcích ORAS

Obecně
Vodovodní baterie a ventily obsahují některé součásti, které jsou
trvale zatěžovány tlakem a okolními vlivy a proto vyžadují údržbu.
Pravidelná údržba zajišťuje bezproblémový provoz a prodlužuje
životnost výrobku. Servis musí být prováděn vhodným nářadím
a používáním originálních náhradních dílů. K zajištění hladkého a
rychlého servisu musí být splněny některé podmínky
– přívodní potrubí musí být proplachem zbaveno všech nečistot
(písek, zbytky izolací apod.) před instalací baterie nebo ventilu
– systém musí být vybaven potřebným množství správnýchfiltrů
k zabránění průniku nečistot do systému
– odborně provedená montáž baterie nebo ventilu je základním
předpokladem pro jejich bezporuchovou funkci
Provádění servisní činnosti zabere velmi málo času jestliže
jsou použity uzavírací ventily Oras (roháčky, etážky s kulovým

uzávěrem). V tom případě je možné provádět servis na jednotlivých
výrobcích bez omezení provozu ostatních výrobkův systému
použitých.

zamezit tak, že po použití spršky a uzavření baterie, podržíme pár
vteřin nad WC spršku se stisknutým tlačítkem. Tím se tělo spršky
vyprázdní a po zavěšení do nástěnného držáku již nebude kapat.

Maximální doba dodatečného průtoku (Ochrana před
vandalismem pro bezdotykové baterie)
Maximální doba průtoku u bezdotykových baterií je dvě minuty.
(U sprchy pět minut.) Jestliže je sensor zakrytý, baterie se sama
automaticky vypne po uvedené době.(Ochrana před vandalismem.)
Aby se baterie vrátila do původního režimuje nutné odstranit
předmět (například žvíkačka, nebo samolepka..), který sensor
zakrývá. Doba průtokumůže být u některých modelů změněna.

Nebezpečí zamrznutí

Elektronické baterie splňují nařízení EMC Directive
2004/108/EY
Pro bezvadný provoz vodovodní baterie je nutné udržovat senzor
v dokonalé čistotě.
Čištění povrchů vodovodních baterií
Obecně je postup čištění vnějšího povrchu baterie stejný jako
pro čištění barevných povrchů ostatních výrobků v domácnosti.
Zásadně se používají tekuté čistící prostředky neobsahující brusiva
ani korozi odstraňující přísady, prostředky musí být s pH 6 – 9.
Je nutné pozorně pročíst návod na použití prostředku stanovený
jeho výrobcem ještě před jeho použitím! Nikdy nepoužívejte čistící
prostředky dávkované rozprašovačem!
– naneste čistící prostředek na povrch baterie
– opláchněte baterii proudem vlažné vody
– otřete povrch baterie dosucha
Speciální barevné povrchy: aranja, leštěná mosaz, zlato. Jestliže
se na speciálním barevném povrchu objeví skvrna, lze ji odstranit
tekutým čistícím prostředkem na stříbro. Pak je nutné povrch
opláchnout proudem vody a povrch osušit kusem měkké látky.

V tělese baterie nesmí zůstat žádná voda, jestliže je umístěna v
místech kde klesá teplota pod bod mrazu. Zmrzlá voda může
nevratně poškodit výrobek. Způsoby jak zabránit poškození v
důsledku zamrznutí vody:
Jednopákové baterie: Vymontujte kartuši z těla baterie
Termostatické baterie: Vymontujte termostatickou kartuši a
vypusťte vodu z těla baterie
Kohoutkové baterie: Vymontujte „vršky“ z těla baterie
Pozor! Stejnou opatrnost vyžaduje i přemísťování demontované
baterie prostory s teplotou pod bodem mrazu
Pozor! U dřezových baterií s ventilem pro připojení myčky nádobí
je nutné po ukončení mytí tento ventil vždy uzavřít. Pokud nelze
pračku připojit k vodovodní baterii, měla by být spojovací hadice
(G1/2) zapojená napevno.
POZOR! Vodovodní baterie a jejich příslušenství nesmí být
instalovány v místech, kde okolní teplota dosahuje 65°C.Stejné
omezení platí pro teplotu použitých prostředků při čištění.
UPOZORNĚNÍ! Nenapojujte namísto perlátoru ani jiným způsobem
žádná zařízení s uzavíracím ventilem např. vysokotlaká mycí
zařízení. Taková zařízení způsobují hydraulické rázy, které poškodí
vodovodní baterii nebo její hlavní regulační části. Také může dojít k
protékání teplé vody do studené. Bidetta s ovládacím ventilem na
rukojeti, je nutné použít konstrukci s ejektorem.

Barevné povrchové úpravy
Povrchy barevných baterií se mohou ošetřit voskovými prostředky
na údržbu karosérií vozidel. Je přitom třeba postupovat podle
pokynů výrobce čistidla.
Velmi znečištěné povrchy
Jestliže povrch baterie nebyl dlouho ošetřen a nečistotu nelze
odstranit běžným postupem pak je možné opatrně použít alkalické
čistidlo
–
–
–
–

naneste čistidlo na vlhkou houbu
touto omývejte povrch baterie na znečištěných místech
opláchněte povrch proudem vody
otřete povrch baterie dosucha

POZOR: Chromový povrch baterií není odolný vůči sloučeninám
fosforu a chloru. (To samé platí o plastových všech součástech a
příslušenstvích sprch). Nevhodné chemikálie jsou například :
– chlorid aluminia, obsažený v antiperspirantech/deodorantech
– hydrochlor a jeho deriváty (obsažen v čistidlech na
obkladačky a dlažby)
– různé kyseliny a alkalidy s obsahem chloru
– čistící prostředky obsahující fosfor
– prostředí obsahující množství chloru
Pozor! Dokonce i naředěné prostředky mohou poškodit
povrchovou vrstvu chromu neboť po odpaření vody z roztoku
budou chemikálie s povrchem reagovat a znehodnotí jej.
Čištění perlátoru: Vyjměte perlátor, opláchněte jej čistou vodou,
případně jej nahraďte novým.
Správné používání baterií Oras Bidetta
Po použití spršky Bidetta, může ze spršky vytéci ještě velmi malé
množství vody. Důvodem je zbytkový tlak v hadici. Lze tomu
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DE
Oras Allgemeine Garantiebedingungen
(gültig ab 01. 01. 2012 in Europa)
Herzlichen Glückwunsch zur ausgezeichneten Wahl Ihrer
Armatur!
Hiermit garantieren wir, dass alle Oras Produkte mit Rohstoffen
und Komponenten höchster Qualität hergestellt werden und
dass unsere Herstellungsverfahren einem äußerst genauen
Qualitätssicherungssystem unterliegen, von der Auswahl der
Materialien bis zum fertigen Produkt. Alle Oras Armaturen und
Zubehörteile werden in Übereinstimmung mit den EN-Normen
entworfen und produziert, was einen störungsfreien Betrieb unter
den Bedingungen garantiert, die in den EN-Normen aufgelistet sind.
Außerdem garantieren wir, dass wir alle unsere Produkte sorgfältig in
unseren Fabriken testen, bevor sie an die Kunden ausgeliefert werden.
Wir bitten Sie, die dem Produkt beiliegenden Gebrauchs- und
Wartungsanleitungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Wenn
Installation, Wartung und Gebrauch sachgemäß erfolgen, ist für
das Produkt eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Zwei (2) Jahre Garantie
Sollten Sie irgendwelche Reklamationen hinsichtlich unseres
Produkts haben, bitten wir Sie, sich so bald wie möglich an
den Verkäufer zu wenden. Für Herstellungs- und Materialfehler
werden wir Sie für den Zeitraum von zwei (2) Jahren gemäß den
Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes entschädigen.
Die Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum oder, wenn
das Kaufdatum nicht belegt werden kann, für zwei (2) Jahre ab
dem Jahr/Monat auf dem Herstelldatumstempel des Produkts
(Jahr/Monat des Stempels + zwei Jahre). Die Garantie gilt nicht
für Fehler, die aufgrund von normalem Verschleiß des Produkts,
falscher Montage, falschem Gebrauch sowie der Nichtbeachtung
von Gebrauchs- und Wartungsanleitungen verursacht wurden.
Fünf (5) Jahre Garantie für unten angeführte Funktionsteile von
allen Oras Produkten
Diese Garantie bezieht sich auf die folgenden, in Privathaushalten
genutzten Funktionsteile von Armaturen: Einhebelmischerkartusche,
Magnetventil, Sensor und Thermostatkartusche.
Beginnend mit dem Kaufdatum der Armatur oder dem Jahr/Monat
auf dem Herstelldatumstempel der Armatur, wobei das frühere
Datum zählt, gilt diese fünf (5) Jahre Garantie für Material- oder
Herstellungsfehler an den oben angeführten Funktionsteilen
und bezieht sich ausschließlich auf in Privathaushalten genutzte
Armaturen. (Oras behält sich das Recht vor, den jeweiligen
Sachverhalt zu prüfen.) Oras ersetzt das fehlerhafte durch ein
neues, kostenloses Teil. Diese Garantie bezieht sich nicht auf
weitere anfallende Kosten. Alle durch Reparatur usw. angefallenen
Kosten gehen zu Lasten des Verbrauchers.
Außerdem gilt diese Garantie nicht für Batterien, Luftsprudler
oder andere, regelmäßig zu wartende Teile, sowie für Fehler, die
aufgrund von Verunreinigungen, falscher Montage oder falschem
Gebrauch verursacht wurden. (Siehe die dem Produkt beiliegende
oder unter www.oras.com vorhandene Gebrauchs- und
Wartungsanleitung.)
Zehn (10) Jahre Verfügbarkeitsgarantie für Funktionsteile und
Ersatzteile von allen Oras Produkten
Oras garantiert hiermit, dass Funktionsteile und Ersatzteile von
allen Oras Produkten für den Zeitraum von zehn (10) Jahren ab
dem Jahr/Monat auf dem Herstelldatumstempel des Produkts
verfügbar bleiben. Die Verfügbarkeitsgarantie gilt für die nach
dem 01.01.2012 hergestellten Produkte. Diese Garantie bezieht
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sich nicht auf irgendwelche Kosten und schließt auch keine
Reparaturen oder Installationsarbeiten ein, sondern gewährleistet
die Verfügbarkeit von Funktionsteilen und Ersatzteilen.
Garantieeinschränkungen
Diese Garantiebedingungen gelten nur für Oras Armaturen
und Zubehör, das mit Oras Originalteilen ausgestattet ist; sie
gelten auch nur, wenn ein Produkt gemäß der Gebrauchs- und
Wartungsanleitungen genutzt und gewartet werden. Bei Installation
von Armaturen und bei Wasseranschlüssen müssen schon ab der
Planungsphase die Bestimmungen der Kommunalbehörden sowie
gesetzliche Klauseln befolgt werden.
Die oben genannten Oras Garantien gelten nicht für Fehler, die durch
falschen Aufbau, falschen Einbau, falsches Reinigen (mit kratzenden
oder korrodierenden Mitteln), falschen Gebrauch, mangelnde
Reparatur oder mangelnde Wartung bei verunreinigtem Wasser
(Verschmutzungen, Kalk, Chemikalien usw.) verursacht wurden. Die
Garantie bezieht sich nicht auf Batterien in elektronischen Armaturen.
Diese Garantiebedingungen schränken die gesetzlichen Rechte
des Verbrauchers gemäß dem für sein Land maßgeblichen und
rechtsverbindlichen Verbraucherschutzgesetz nicht ein.
Diese Garantiebestimmungen und –bedingungen wurden nach
finnischem Recht erstellt und sind demgemäß zu regeln und
auszulegen.
Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer oder die Firma Oras, wenn Sie
zu den Garantiebedingungen weitere Informationen benötigen oder
Fragen haben.
Reklamationsanzeige
Diese Garantien gelten nur für Fehler, die innerhalb eines
angemessenen Zeitraums (normalerweise innerhalb von 14 Tagen nach
Entdecken des Fehlers) Oras oder dem Verkäufer mitgeteilt werden.
Gleichzeitig sollte der Kunde das Kaufdatum des Produkts nachweisen.
Außerdem sollten Art und Ausführung der Reparaturarbeiten mit Oras
oder seinem Beauftragten vereinbart werden.

Materialrecycling
Als ein Verantwortung tragendes Unternehmen wünscht Oras, dass
mit allen Produkten am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß
umgegangen wird. Es ist das primäre Ziel von Oras, alle möglichen
Materialien einem Recycling zuzuführen. Alles, was dem Recycling
nicht zugeführt werden kann, sollte für die Produktion von Energie
verwendet werden.
Das bei den Armaturen verwendete Hauptmaterial ist Messing,
das selbst ein aus Recycling hervorgegangenes Material ist.
Der beste Weg, nicht mehr betriebsfähige Produkte am Ende
des Lebenszyklus zu entsorgen, besteht darin, sie zu einem
Metallrecyclingunternehmen zu schicken.
Alle Kunststoffbestandteile, die in Armaturen von Oras verwendet
werden, sind thermoplastische Materialien und können daher dem
Recycling zugeführt werden.
Alle von Oras verwendeten Verpackungsmaterialien sind für
Recycling geeignet.
Batterien und elektronische Teile dürfen nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen den dafür vorgesehenen
Sammelstellen zugeführt werden.

Allgemein
Armaturen und Ventile, wie auch andere sanitäre Ausstattung
bestehen aus verschiedenen Teilen, die einer ständigen Belastung
und somit einem Verschleiß und einer Abnutzung ausgesetzt sind
und daher regelmäßig gewartet werden müssen. Wenn ein Teil

soweit abgenutzt wurde, daß es unbrauchbar wird, liegt dies
meistens an fehlender Wartung. Regelmäßige Wartung garantiert
eine störungsfreie Funktion der Geräte und verlängert die
Lebensdauer erheblich. Eine vorbeugende Wartung muß mit den
richtigen Werkzeugen und den Original-Ersatzteilen ausgeführt
werden. Um Leichtgängigkeit und schnellen Service zu garantieren,
muß in der Wasserversorgung folgendes berücksichtigt werden:
– Vor der Installation der Armaturen oder Ventile muß das
Leitungssystem mit Schmutzfiltern ausgestattet sein um zu
verhindern, daß Schmutzpartikel eingespült werden.
– Die korrekte Installation ist von großer Wichtigkeit, so daß
Armaturen und Ventile mit den notwendigen Bauteilen für
einwandfreie Funktion montiert sind.
Der Zeitaufwand für Wartung und Reparatur wird kürzer und
einfacher, wenn die Armaturenanschlüsse mit ORAS-Absperrventilen
ausgestattet sind. Dies vermeidet Störungen in anderen Einrichtungen
im System, weil jede Armatur individuell abgesperrt und vom
System getrennt werden kann. Die Armaturen und Ventile können so
überholt werden ohne diese vom System zu trennen. Wartungen und
Einstellungen können ebenfalls von dafür qualifizierten Fachkräften
durchgeführt werden bzw. von Personen, die eine ElectraSchulungsprogramm erfolgreich abgeschlossen haben.
Elektronische Armaturen erfüllen die Anforderungen der EGRichtlinie 2004/108/EY
Maximale Fließdauer (Schutz gegen Vandalismus;
Berührungsfreie Armaturen)
Die maximale Fließdauer der berührungsfreien
Waschtischarmaturen beträgt 2 Minuten und 5 Minuten bei
berührungsfreien Duscharmaturen. Die Armatur schließt
automatisch, wenn der Sensor länger als die oben genannten
Zeiten abgedeckt ist (Schutz gegen Vandalismus). Um die Armatur
wieder normal benutzen zu können, entfernen Sie den Fremdkörper
vor dem Sensor (z.B. Kaugummi, Klebeband, usw.). Bei einigen
Modellen lässt sich die Fließdauer ändern.
Halten Sie den Sensor, für einen störungsfreien Betrieb, sauber.
Reinigung der Oberflächen von Armaturen und Zubehör
Die Oberflächen von Armaturen können in der gleichen Weise
wie lackierte Oberflächen im Haushalt gereinigt werden. Für
die Reinigung von normalen Verschmutzungen benutzen Sie
bitte neutrale oder leicht alkalische (pH 6-9) Reinigungsmittel
wie z.B. Seifenlaugen oder flüssige Spülmittel (keine
Reinigungsmittel für Geschirrspülautomaten). (Befolgen Sie immer
die Gebrauchsanleitungen der Spülmittelhersteller betreffend
Anwendung und Dosierung). Organische Lösungsmittel oder
die Oberfläche chem. oder mechanisch angreifende Mittel oder
Gegenstände dürfen nicht benutzt werden.
Achtung! Chrom-Oberflächen sind nicht beständig gegen
Phosphorsäuren und Chlorkomponenten (das gleiche gilt für alle
Kunststoffteile von Duschen) die enthalten sind in z.B. :
– Aluminiumchloriden (benutzt in z.B. Deodorants)
– Hydrochloriden Säuren und ihren Verbindungen (benutzt in z.B.
Fliesenreinigern)
– Verschiedene Säuren und alkanische Reiniger, die Chlorid
beeinhalten
– Salzwasser (z.B. Seewasser)
– Chlorhaltige Luft
– Verschiedene Reiniger, die Phosphorsäure beeinhalten
Achtung! Verdünnte Lösungen können auch Oberflächen
zerstören, da das Wasser verdampft und die aktiven Bestandteile
verbleiben und dann in konzentrierter Lösung vorliegen.
Reinigen Sie das Gerät bitte nicht mit einer HochdruckWaschanlage.

Reinigung
– Benutzen Sie einen Schwamm oder ein mit dem Reinigungsmittel
getränkten weichen Tuch um die Armaturen zu reinigen.
Achtung! Benutzen Sie kein Spray!
– spülen Sie die Armaturen mit sauberem, lauwarmen Wasser nach
– reiben Sie die Armatur mit einem weichen Tuch trocken
Edelmetall-Oberflächen wie Aranja, Edelmessing, Gold, Satin
und Brillant Wenn Armaturen mit Edelmetall- Oberflächen im Laufe
der Zeit anlaufen, können die dunklen Stellen z.B. mit flüssigen
Silberputzmitteln gereinigt werden. Nach dem Reinigen müssen die
Oberflächen immer nachgespült und trocken gerieben werden.
Farbige Armaturen
Nach dem Reinigen können farbige Oberflächen mit Autowachs
behandelt werden. Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung
des Herstellers. Die gewachste Oberfläche wirkt abweisend gegen
Wasser und Schmutz, wo durch die Reinigung einfacher wird.
Stark verschmutzte Oberflächen
Wenn die Armaturen stark verschmutzt sind und die
Verschmutzungen nicht mit normalen Methoden gereinigt werden
können, ist eine Behandlung mit leicht alkalischen Flüssigreinigern
möglich.
– schütten Sie etwas Reiniger auf einen feuchten, weichen Schwamm
– wischen sie mit dem Schwamm über die verschmutzte Oberfläche
– spülen Sie vorsichtig mit lauwarmem Wasser nach reiben Sie die
– Armatur mit einem weichem sauberen Tuch trocken
Reinigen des Luftsprudlers:
Luftsprudler entfernen und mit Wasser reinigen. Anschließend den
Luftsprudler wieder einsetzen.
Richtiger Gebrauch der Combidetta Handbrause
Nachdem die Handbrause geschlossen wurde, kann in dem
Siebkopf eine kleine Menge Restwasser verbleiben. Wenn der
Siebkopf nicht entleert wird könnte das Restwasser, nach dem
Einhängen der Handbrause in den Wandhalter, aus diesem
austropfen. Um die zur vermeiden, schütteln Sie den Siebkopf
mehrmals über dem Waschbecken aus.
Frostgefahr
Armaturen oder wasserführende Teile, die an Stellen mit Frostgefahr
montiert sind, müssen entleert oder in beheizten Räumen
aufbewahrt werden. Eine Reihe Vorsorgemaßnahmen müssen
getroffen werden, um Beschädigungen durch Frost zu vermeiden:
Einhebelmischer: Ausbau der Kartusche
Thermostate: Ausbau der Regeleinheit und Entleerung der Armatur
Zwei-Griff- Armaturen: Ausbau der Innenoberteile
Bitte beachten! Vorsorgemaßnahmen müssen auch bei Transporten
unter null Grad getroffen werden.
ACHTUNG! Armaturen und Zubehör sind für den Gebrauch
in heißer Umgebung geeignet, max. +65°C. Die gleiche
Temperaturbegrenzung betrifft auch die Reinigung der Armaturen.
Warnung! Schließen Sie keine externen Geräte mit Absperrfunktion
(z.B. anstelle des Luftsprudlers Flaschenreiniger, Gartenschlauch o.a.)
an die Armatur an. Der Gebrauch solcher Geräte in Verbindung mit der
Armatur und der daraus möglicherweise resultierende Druckschlag,
könnte den Regel- oder Schließmechanismus der Armatur oder den
Auslauf beschädigen. Ebenso könnte sich nachteilig auswirkender
Querfluß entstehen. Bei Verwendung einer Bidetta Handbrause mit
Druckschalter muß das Ejektorprinzip angewendet werden.
Bitte beachten! Das Waschmaschinenventil muss nach Gebrauch
immer geschlossen werden. Kann die Waschmaschine nicht an den
Wasserhahn angeschlossen werden, so muss das Anschlussrohr
(G1/2) zugestöpselt werden.
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DK
Generelle garantivilkår for Oras
armaturer
Tillykke med dit valg af armatur!
Vi garanterer hermed at alle Oras produkter produceres af kvalitets
råmaterialer og komponenter og at vores fremstillingsprocesser
kontrolleres nøje i forbindelse med opretholdelse af kvaliteten;
Lige fra valget af materiale til når det færdige produkt er
fremstillet. Alle Oras armaturer og tilbehørsdele er designet og
fremstillet i overensstemmelse med EN standarderne og derfor
er fejlfri funktion garanteret, når armaturet er installeret i optimale
brugskonditioner, som er specificeret i EN standarderne. Udover
dette, garanterer vi at alle vores produkter er gennemtestede på
vore egne fabrikker, før de leveres ud til slutbrugerne.
To (2) års garanti
Skulle du have en reklamation på et af vore produkter, beder vi
dig kontakte salgsstedet hurtigst mulig. Vi dækker produktionsog materialefejl i to (2) år i overensstemmelse med købeloven.
Garantien gælder i to (2) år fra købsdatoen eller i tilfælde, hvor
der mangler dokumentation for købet gælder det to (2) år fra
produktionsdatoen – denne findes på armaturet (år/måned). Fejl der
skyldes almindelig slidtage, fejlagtig installation, fremmedlegemer
i vandet (snavs, sand, slam osv.) reparation eller anvendelse af
ætsende eller skurende rengøringsmidler dækkes ikke af garantien.
Fem (5) års garanti for nedenstående komponenter i alle Oras
produkter
Denne garanti gælder for de følgende komponenter, der
bruges i private hjem: unit i ét-grebsarmaturer, magnetventil,
sensor og termostat.
Med start fra købsdatoen eller fra produktionsdatoen, afhængig af
hvilken dato er den tidligste, gælder denne fem (5) års garanti på
produktions- og materialefejl på de ovennævnte komponenter dette er kun gældende på produkter der er installeret i private hjem
(Oras forbeholder sig retten til, at undersøge dette). Oras leverer
nye reservedele uden beregning mod, at den fejlbare reservedel
returneres til Oras. Denne garanti dækker ikke udgifter udover
reservedelen. Alle udgifter der skyldes reparationsarbejde osv.
dækkes af kunden.
Denne garanti dækker ikke batterier, perlatorer/ luftblandere og
dele der bør vedligeholdes samt fejl der skyldes skidt, forkert
samling af armaturet og fejlagtig installation eller misbrug (se
bruger- og installationsvejledningen der følger med produktet eller
find den på www.oras.com).
Ti (10) års garanti for reservedele til alle Oras produkter
Oras garantere hermed, at kunne som minimum levere reservedele
i ti (10) år fra produktionsdatoen på produktet. Denne garanti
gælder produkter der er produceret efter 1.1.2012. Garantien
dækker ikke udgifter eller reparationsarbejde – det er kun en
sikkerhed for, at reservedelene findes.
Begrænsninger i garantien
Disse garantivilkår og betingelser gælder kun for Oras armaturer
og tilbehør, der er udstyret med originale Oras dele og som
serviceres i overensstemmelse med vedligeholdelsesvejledningen.
Byggereglementet skal overholdes i forbindelse med installationen
af armaturerne.
Garantien er ikke gældende ved armaturer der samles forkert,
fejlagtig installation, forkert rengøring (brug af ætsende eller
skurende midler), misbrug, mangel på reparation og vedligeholdelse
ved fremmedlegemer i vandtilførslen (snavs, kalk, kemikalier osv.)
Garantien omfatter ikke batterier i elektroniske armaturer.
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For yderligere information eller ved tvivlstilfælde vedrørende Oras’
garanti, kontakt venligst salgsstedet eller Oras.
Anmeldelse af reklamation
Garantien omfatter kun fejl som køberen anmelder garantigiveren
eller sælgeren indenfor rimelig tid (normalt indenfor 14 dage) efter
at fejlen er konstateret*.
Køberen bør fremvise dokumentation for købstidspunktet. (F.eks.
kvittering fra VVS-installatøren). Udbedring af fejl skal aftales med
Oras inden udførelsen.
*Garantien omfatter derfor ikke eventuelle følgeskader.

Genanvendelse af materialer
Ikke desteo mindre ønsker Oras, som et ansvarligt firma, at alle
produkterne destrueres på en passende måde efter endt levetid.
Oras’ primære mål er at genbruge flest mulige materialer. Alt som
ikke kan genanvendes, skal anvendes til at producere energi.
Messing, som er hovedbestanddelen i armaturer, er i sig selv
et genanvendeligt materiale. Den bedste måde at skaffe sig
af med armaturer efter endt levetid, er at sende dem til metal
genanvendelse.
Alt plastik anvendt i Oras armaturer er thermoplast og er derfor
genanvendeligt.
Alt indpakningsmateriale anvendt af Oras er genanvendeligt.
Batterier og elektroniske dele skal destrueres af et specialiseret
firma.

Generelt
Vandhaner og ventiler består, ligesom andet VVS udstyr, af
adskillige dele, der udsættes for konstant belastning og derfor
kræver service. Når en del er slidt så meget, at den næsten er
ubrugelig, er det ofte fordi man har forsømt servicen. Periodisk
service sikrer en problemfri betjening og forlænger produktets
levetid betydeligt. Service på armaturet skal udføres med det
korrekte værktøj og de rigtige reservedele. For at sikre, at armaturet
fungerer skal følgende overholdes I forbindelse med installationen:
– før vandhaner og ventiler installeres
– Systemet skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal
snavsfiltre for at undgå at fremmedlegemer trænger ind.
– Korrekt installation er yderst vigtigt for at sikre, at vandhaner og
ventiler kan fungere perfekt.
Service kan udføres nemmere og hurtigere, hvis tappestederne
er udstyret med en kuglestophane. Dette vil ikke have nogen
indflydelse på det øvrige udstyr, der er installeret i systemet, da
hvert armatur kan kobles individuelt fra systemet. Armaturer og
ventiler kan derfor serviceres uden at blive demonteret.
OBS! Fast eltilslutning er omfattet af elinstallatørloven. Service og
justeringer kan udføres af en VVS installatør eller en anden person
som har gennemgået Electra Serviceskole.
Elektroniske armaturer overholder kravene i EMC direktiv
2004/108/EY.
Maksimal løbetid (beskyttelse mod vandalisme, berøringsfri
armaturer)
Den maksimale løbetid for berøringsfri armaturer er to minutter
for håndvaskarmaturer og fem minutter for bruserarmaturer. Hvis
sensoren overdækkes, lukker armaturet automatisk efter den
ovennævnte tid (beskyttelse mod vandalisme). For at få armaturet
tilbage normal tilstand, fjernes genstanden (f.eks. tyggegummi,
tape) fra sensoren. Løbetiden kan justeres på visse modeller.

Udvendig rengøring
Ved udvendig rengøring af armaturet skal der anvendes neutralt
eller mildt alkalisk (pH 6-9) flydende rengøringsmiddel, f.eks.
sæbeopløsninger og diverse flydende opvaskemidler (dog ikke
opvaskepulver til opvaskemaskiner). (Følg altid producentens
vejledning). Organiske opløsningsmidler, ætsende eller slibende
midler må ikke anvendes.
ADVARSEL!
Krombelægninger tåler ikke fosforholdige syrer og blandinger,
der indeholder klor (det samme gælder for alle plasticdele i
bruserudstyr) som f.eks.:

ADVARSEL!
Armaturer og tilbehør kan ikke anvendes I varmt miljø, max +65°C.
Den samme temperatur begrænsning gælder ved rengøring.
ADVARSEL!
Der må ikke tilsluttes noget til blanderens udløb, såsom
højtryksrenser, idet det kan resultere i kraftige trykstød, som så
kan skade regulerings- og lukkemekanismen I armaturet eller
skade tuden.
Hvis vaskemaskinen ikke kan forbindes til taphanen, skal
forbindelsesrøret (G1/2) lukkes af.

– Aluminiumchlorid (anvendes i f.eks. antiperspiranter/
deodoranter).
– Saltsyre og dets varianter (anvendes i f.eks. rengøringsmidler til
afkalkning).
– Diverse syrer og alkaliske midler indeholdende klor.
– Saltvand (f.eks. havvand).
– Luft der indholder meget klor.
– Diverse rengøringsmidler der indeholder fosforholdige syrer.
Bemærk!
Fortyndede opløsninger kan også skade belægningen: Når vandet
fordamper, bliver det aktive stof nemlig tilbage og opløsningen
koncentreres.
Rengøring
– Rengør armaturet med en svamp eller en blød klud. VIGTIGT!
Benyt ikke en sprayflaske til at påføre rengøringsmiddel på dit
armatur.
– Rens armaturet med rigeligt rent, lunkent vand.
– Tilsidst tørres armaturet af.
Forgyldte overflader
Et armatur med forgyldt overflade kan med tiden blive plettet.
Pletterne fjernes ved at bruge f.eks. flydende sølvrens. Sørg altid
for at skylle og tørre armaturet af efter rengøring.
Farvede overflader
Farvede overflader kan med fordel behandles med bilvoks. Følg
instruktionerne på emballagen. En voksbehandlet overflade er
vand- og smudsafvisende og letter rengøringen af armaturet.
Meget snavsede overflader
I særlige tilfælde, hvor armaturet ikke har været rengjort i lang tid
og snavs ikke kan fjernes med et almindeligt rengøringsmiddel, kan
der med forsigtighed anvendes et mildt alkalisk rengøringsmiddel:
–
–
–
–

Kom noget flydende rengøringsmiddel på en fugtig, blød svamp.
Tør den snavsede overflade af med svampen
Skyl omhyggeligt med rigeligt, lunkent vand
Tør armaturet af.

Rengøring af perlatoren: Skru perlatoren ud, rens den med vand
eller udskift den med en ny.
Ved korrekt brug af bidetta armaturets håndbruser vil der efter brug
være lidt vand tilbage under håndbruserens si. Der kan derfor løbe
noget vand ud, når håndbruseren hænges op. For at undgå dette,
føres bruseren hen over toilettet, der trykkes på omskifterknappen
og det overskydende vand tømmes ud i toilettet.
FRYSERISIKO
Ved installation af et-grebs armaturer på et sted, hvor der er risiko
for frost, skal uniten afmonteres (se SÅDAN SKIFTES PATRONEN)
og opbevares I et frostfrit lokale indtil frostrisikoen er overstået.
– luk for vandtilførslen til blanderen
– åbn reguleringsventilen
– skru begge snavsfiltre ud af armaturet
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EE
Oras Garantii üldtingimused (kehtivad
alates 1.1.2012 Euroopas)
Õnnitleme Teid õnnestunud segistivaliku puhul!
Käesolevaga kinnitame, et kõik Orase tooted on valmistatud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest ning kogu
tootmisprotsess, materjalivalikust kuni valmistooteni, toimub
kõrgendatud kvaliteedinõudeid arvestades. Kõik Orase segistid
ja tarvikud on kujundatud ja toodetud vastavalt EN standarditele
ning sellega on tagatud nende tõrgeteta toimimine EN standardi
nõuetes määratletud tingimustel. Lisaks eelnevale tagame, et kõik
meie tooted on enne tehasest väljumist hoolikalt kontrollitud.

valest kokkupanekust või paigaldamisest, puhastamisest
(abrasiivsete või söövitavate ainete kasutamisest), ebaõigest
kasutamisest või vee ebapuhtusest (setted, katlakivi, kemikaalid)
tingitud remondi- ja hooldusvajaduse eiramisest. Garantii ei kehti
elektrooniliste segistite patareidele.
Käesolevad garantiid ei piira kohaliku tarbijakaitsealase
seadusandluse alusel tagatud tarbijate õigusi.
Käesolevad garantiitingimused on koostatud Soomes vastavat
valdkonda reguleeriva seadusandluse mõistetest ja tõlgendustest
lähtuvalt.
Garantiialase täiendava teabe saamiseks või küsimuste korral
palume pöörduda Oras toodete müüja poole.

Vigadest teavitamine
Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat
Käesolevad garantiid kehtivad vaid vigadele, millest on Oras
kasutus- ja hooldusjuhendit. Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja
toodete müüjale teatatud mõistliku aja jooksul alates vea
kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse.
ilmnemisest (tavajuhul 14 päeva jooksul). Samaaegselt peab klient
Kaheaastane (2) garantii
täpsustama toote ostukuupäeva ning seejärel lepitakse Orase
Kui Teil on meie toote suhtes vähimgi pretensioon, palume Teil
esindajaga kokku vea kõrvaldamise aeg ja viis.
viivitamatult pöörduda müüja poole. Vastavalt tarbijakaitse
Materjalide taaskasutamine
reeglitele hüvitab Oras kõik tootmisest ja materjalidest tingitud
vead kahe (2) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Kaheaastase (2) Oras tooted ei sisalda ohtlike ainete hulka kuuluvaid materjale.
garantii kehtivuse aluseks on toote ostudokumendil olev kuupäev.
Vastutustundliku ettevõttena loodab Oras, et kõik tooted
Ostudokumendi puudumisel loeme garantii alguseks toote
hävitatakse pärast kasutamise lõpetamist selleks määratud viisil.
tehasemarkeeringul märgitud valmistamisaega (aasta/kuu). Toote
normaalsest kulumisest, väärast paigaldamisest, hooletusest või
juhendile mittevastavast hooldamisest tingitud vead hüvitamisele
ei kuulu.

Orasepõhieesmärk on taaskasutada võimalikult palju materjale.
Materjalid, mida taaskasutada ei saa, tuleb suunata energia
tootmiseks.

Allpoolloetletud Oras segistite komponentidele kehtib
viieaastane (5) garantii
Käesolev garantii kehtib järgnevatele erakasutuses olevate
Oras segistite komponentidele: kangsegisti seadeosa,
juhtventiil, sensor, termostaat.
Käesoleva garantii alguseks loetakse ostukuupäev või toote
tehasemarkeeringul märgitud valmistamisaeg (aasta/kuu).
Viieaastane (5) garantii kehtib erakasutuses olnud segistite
ülalloetletud komponentide materjali või valmistusvigadele (Oras
jätab endale õiguse vajalikeks uuringuteks). Käesoleva garantii
raames annab Oras kliendile tasuta uue komponendi. Antud garantii
ei kata kliendi võimalikke lisakulusid (transport, paigaldamine jms.)

Segistite korpused valmistakse peamiselt messingist, mis on
taaskasutuskõlblik materjal.

Lisaks ei hõlma käesolev garantii patareisid, õhusteid jm.
regulaarset hooldust/vahetamist vajavaid osi, samuti vigu, mis
on põhjustatud mustusest, väärast paigaldamisest või juhendile
mittevastavast hooldamisest/kasutamisest (vt. segistiga
kaasasolevat hooldusjuhendit või kodulehekülge www.oras.com )

Üldist

Kümneaastane (10) saadavuse garantii kõigile Oras segistite
komponentidele ja varuosadele.
Käesoleva garantiiga tagab Oras oma toodete komponentide ning
varuosade saadavuse vähemalt kümne (10) aasta jooksul alates
toote tehasemarkeeringul olevast valmistamisajast (aasta/kuu).
Saadavuse garantii kehtib kõigile alates 1.1.2012 valmistatud
toodetele. Käesolev garantii ei hõlma mingeid võimalikke
muid kulusid, nt. paigaldamine, remont jne., vaid tagab ainult
komponentide ja varuosade saadavuse.
Garantii piirangud
Käesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Oras segistitele, millel
on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt
kasutus- ja hooldusjuhendile. Segistite paigaldamisel peab olema
järgitud kõiki kohalikke segistite ja veesüsteemide paigaldamist
ja projekteerimist käsitlevaid seadusandlikke ja korralduslikke
õigusakte.
Ülaltoodud Oras garantiid ei kehti vigadele, mis on põhjustatud
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Parim viis kasutusest kõrvaldatud toodete hävitamiseks, on viia
need vanametalli vastuvõtupunkti.
Oras toodetes kasutatav plast on samuti taaskasutatav materjal.
Patareisid ja elektroonilisi osi ei soovita me visata olmeprügi
hulka, vaid Need tuleb koguda kokku ning viia ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Kõik Orase poolt kasutatavad pakkematerjalid on samuti
taaskasutatavad.
Segistid ja ventiilid, nagu kõik muu sanitaartehnika, koosneb
mitmetest osadest, mis pideva kasutamise tõttu on altid kulumisele
ning vajavad seetõttu aeg-ajalt hooldamist. Tavaliselt on tooteosa
kasutuskõbmatuks kulumisel põhisüü selle puhastamise
hooletusse jätmine. Toote hooldamine teatud aja möödudes tagab
selle pikaajalise ja häireteta töö. Hooldus tuleb läbi viia vastavate
töövahenditega ning kasutada vaid sellele tootele mõeldud varuosi.
Et seadmed toimiksid häireteta ja hooldus sujuks tõrgeteta, tuleb
silmas pidada alljärgnevat: Enne segistite ja ventiilide paigaldamist
tuleb torustik puhastada liivast jms.
– Torustikule soovitatakse paigaldada filtrid.
– Tooted tuleb paigaldada vastavalt juhises toodud nõuetele.
Toodete hooldust on lihtsam läbi viia kui segistite liidesed on
varustatud Oras kuulsulgventiilidega. See tagab vee sulgemise
segistile ilma kogu veesüsteemi sulgemata.
Kõik Oras kangsegistid on disainitud ja valmistatud nii, et hooldust
on võimalik teostada kohapeal, ilma segistit demonteerimata.
NB! Electra valamusegisti elektriühenduse võib teha ainult ala
asjatundja. Hoolde- ja seadetöid võib teostada Electra koolituse
läbinud töötaja.

Maksimaalne veevooluaeg ( vandalismivastane kaitse,
kontaktivabad segistid)
Kontaktivabade segistite maksimaalne veevooluaeg on
valamusegistitel 2 minutit ja dušisegistitel 5 minutit. Kui segisti
sensor on kaetud, sulgub segisti eeltoodud aja möödudes
automaatselt (vandalismivastane kaitse). Tavalise töörežiimi
taastamiseks eemaldage sensorit kattev takistus (närimiskumm,
teip vms.). Mõnedel segistimudelitel on maksimaalset
veevooluaega võimalik muuta.

olev vesi valguda maha. Selle ärahoidmiseeks vajuta pärast segisti
sulgemist käsiduši nupule ja oota, kuni kogu vesi on sellest välja
valgunud ning seejärel aseta käsidušš oma kohale seinale.

Segisti puhastamine
Segistite välispindade puhastamisel järgige värvitud pindadele
kehtivaid soovitusi. Segistite välispindu puhastatakse vedelate,
neutraalsete (pH 6 – 9) pesuvahenditega, näit. seebilahused
ja suurem osa nõudepesuvahendeid (v.a. nõudepesumasinale
mõeldud) (Järgi aine valmistajapoolseid kasutus- ja
lahjendamisjuhendeid). Abrasiivseid ja sööbivaid aineid kasutada
ei tohi.

Kangsegistid:		
Termostaatsegistid:
		
Kahe nupuga segistid:

NB!
Kroomitud pinnad ei talu fosforhappe- ja klooriühendeid. (Sama
kehtib ka dušivarustuse plastmassist osade kohta.)
– alumiiniumkloriid (kasutatakse deodorantides)
– soolhape ja seda sisaldavad puhastusained
(katlakivi eemaldajad/kahheli puhastusained)
– erinevad kloori sisaldavad happelised ja leeliselised
puhastusained
– soolane vesi (merevesi)
– klooriaurud
– erinevad fostorihapet sisaldavad puhastusained.
Ka väga väikese sisaldusega puhastusained võivad kahjustada
pinnakatet, kuna pärast vee aurustumist järelejäänud puhastusaine
jäägid on tugevatoimelised.

Külmumise oht
Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse
jäänud vesi võib jäätuda (nt. kütteta suvilad), tuleb segisti
tühjendada veest või hoida maha võetud segistit soojas ruumis.
Külmumiskahjustuste ärahoidmiseks tuleb:
eemalda seadeosa
eemalda seadeosa ja tühjenda
segisti veest
eemalda kasutusventiil.

NB! Kasutusel olnud segistit tuleb kaitsta külmakahjustuste eest ka
miinuskraadidel transportimisel.
NB! Segistid ei sobi kuuma leiliruumi, maksimaalne temperatuur
+65° C.
Hoiatus!
Segistiga (näiteks õhusti või dušipihusti asemele) ei tohi ühendada
sulgseadmeid, näiteks survepesurit, sulguriga kastmisvoolikut või
sulguriga dušipihustit. See võib tekitada väga suuri survelööke,
mille tulemusena vigastub segisti seade- ja sulgosa või dušivoolik.
NB! Dušivoolik ei tohi jääda surve alla!. Lisaks võib sulgseade
tekitada segistis ristvoolu. Bidetta käsiduši või poriharjaga
varustatud segistites on kasutusel eriline joasuunajaga süsteem,
mis välistab eelkirjeldatu, võimaldades sulgseadmeid kasutada.
NB! Pesumasinaventiil tuleb sulgeda pärast igat kasutamist.
Kui pesumasinaventiili ei ühendata pesumasinaga tuleb ventiili
ühendustoru (G 1/2) sulgeda korgiga.

Segisti puhastamine
– Puhasta segisti pesuainega niisutatud lapiga.
NB! Ära pihusta pesuainet otse segistile.
– Loputa segisti leige veega ja kuivata pehme lapiga.
Aranja-, messing- ja kullatud pinnad
Aja jooksul tuhmunud pindu puhastatakse näit. vedela hõbeda
puhastamise ainega. Pärast puhastamist tuleb pinnad korralikult
loputada ning kuivatada pehme lapiga.
Värvitud pinnad
Värvitud pinnad võib pärast puhastamist vahatada autovahaga,
hoolikalt jälgides kasutamisõpetust.
Segisti värvitud välispinnad on kontrollitud tehases. Paigaldamisel
tuleb jälgida, et segisti pind ei saaks kahjustatud. Segistite
paigaldamisel või ebaõigel kasutamisel tekkinud kriimustuste
ja vigastustega segistid ei kuulu garantiitingimuste korras
vahetamisele.
Tugevalt määrdunud pinnad
Erandjuhul, kui segisti on pikemat aega puhastamata ja
neutraalsete puhastusvahenditega puhtaks ei lähe, võib kasutada
nõrgalt leeliselist, vedelat puhastusainet. Kanna niiskele lapile
puhastusainet ning puhasta segisti. Pärast puhastamist tuleb
puhastatud pind hoolikalt loputada leige veega ning kuivatada
pehme lapiga.
Õhusti puhastamine: eemalda õhusti ja loputa veega, vajadusel
asenda uuega.
Kuidas mugavalt kasutada Bidetta käsidušši
Kui Bidetta-segisti käsidušš pärast kasutamist suletakse, jääb
duši sõela alla natukene vett. Kui seda ei tühjendata, võib sõela all
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ES
Términos Generales de Garantía Oras
(Válido a partir del 1.1.2012 en Europa)
¡Felicidades por haber escogido una grifería excelente!
Por la presente garantizamos que todos los productos Oras están
fabricados usando materias primas y componentes de calidad
superior y que nuestros procesos de la fabricación son controlados
por la garantía de calidad sumamente exacta; desde la selección
de materiales hasta que el producto está listo para su uso. Todos
los accesorios y grifos Oras están diseñados y fabricados según
las normas EN y todas las operaciones con los mismos son
garantizadas según condiciones especificadas en las normas EN.
Además, garantizamos que todos nuestros productos son probados
en nuestras propias fábricas antes de ser entregados a los clientes.
Amablemente le pedimos leer y seguir con cuidado el empleo e
instrucciones de mantenimiento, adjuntas con el producto. La
instalación correcta, el mantenimiento y el empleo aseguran la
durabilidad a largo plazo del producto.
Garantía de dos (2) años
Si tiene cualquier queja en cuanto a nuestro producto, le pedimos
amablemente que se ponga en contacto con su comercial cuanto
antes. Reembolsaremos cualquier defecto en los materiales y su
fabricación por un período de dos (2) años según la legislación de
protección al consumidor obligatorio. La garantía es válida durante
dos (2) años a partir del día de la adquisición o en el caso que no
haya ninguna documentación de compra, dos (2) años a partir del
año/mes sobre el sello de la fabricación del grifo (el año/mes de sello
+ dos años). Los defectos causados por los productos de limpieza,
la instalación incorrecta, el mal uso o la negligencia de empleo e
instrucciones de instalación y mantenimiento no serán reembolsados.
Garantía de cinco (5) años según mencionamos a continuación
para todos los componentes funcionales de los productos Oras.
Esta garantía se aplica a los siguientes componentes
funcionales de los grifos, usados en viviendas de uso privado:
cartuchos de los monomandos, electro válvulas, sensores y
cartuchos termostáticos.
Valida a partir del día de compra de la grifería o el año-/mes en el
sello de fabricación del grifo, en cualquiera de los dos casos, estos
cinco (5) años de garantía son válidos en fallos en la fabricación de
material, en los componentes funcionales mencionados, todos
ellos instalados en griferías utilizadas en el ámbito de los hogares
de uso privado. (Oras se reserva los derechos investigación en
cada caso). Oras ofrecerá un nuevo componente para cambiar el
defectuoso de forma gratuita. Esta garantía, en ningún caso, cubre
ningún gasto adicional. Todos los gastos ocasionados por los
trabajos de reparación, etc. están bajo la responsabilidad de los
consumidores. Además esta garantía no cubre las pilas, aireadores
u otro mantenimiento regular, partes relacionadas o defectos
causados por la suciedad, el montaje incorrecto/ la instalación o el
mal uso (ver la guía de uso y mantenimiento proveída del producto
y/o en www.oras.com).
Garantía de disponibilidad de diez (10) años para componentes
funcionales y piezas de recambio de todos los productos Oras
Oras, por la presente, garantiza que, al menos durante el
período de diez (10) años desde el año/mes sobre el sello de la
fabricación del grifo, los componentes funcionales y las piezas
de recambio están disponibles para todos los productos Oras.
La garantía de disponibilidad es válida para productos fabricados
después del 1.1.2012. Esta garantía no cubre ningún gasto, no
incluye reparaciones y/o el trabajo de instalación, sólo asegura la
disponibilidad de componentes funcionales y piezas de recambio.
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Limitaciones de la garantía.
Estas condiciones de garantía son sólo para griferías Oras y
accesorios equipados con partes originales Oras y mantenidas
y usadas según el manual de mantenimiento y de empleo. Las
estipulaciones de ayuntamientos y sus legislaciones deben ser
cumplidas en las instalaciones de griferías y accesorios de agua y
en sus planificaciones.
La comentada garantía de Oras no se aplica a defectos causados
por el montaje inadecuado, la instalación incorrecta, limpiando (el
fregado o el empleo de agentes de limpieza corrosivos), mal uso,
falta de mantenimiento o falta de servicio en caso de la impureza
del agua (la arena, la cal, productos químicos, etc.). La garantía no
se aplica a las pilas en grifos electrónicos.
Estas garantías no limitan los derechos estatutarios del
consumidor conforme a la ley de protección al consumidor
aplicable y obligatoria nacional. Estos términos de garantía y
condiciones han sido hechos y serán gobernados e interpretados
conforme a las leyes de Finlandia. Para más información adicional
o en caso de preguntas sobre las garantías de Oras, por favor,
póngase en contacto con su distribuidor Oras.
Comunicación del defecto
Estas garantías se aplican sólo a los defectos que son
comunicados a Oras o al comercial en el tiempo razonable
(normalmente dentro de los 14 días), de descubrir el defecto. Al
mismo tiempo el cliente debería clarificar cuando el producto ha
sido comprado. Además deberían ponerse de acuerdo con Oras
y/o su representante en el modo de reparar y quien lo hará.

Reciclaje de materiales
La griferías de Oras no contienen ningún material clasificado como
peligroso.
Como empresa responsable, Oras desea que todos los productos
sean manipulados de forma adecuada al final de su ciclo de
vida. El objetivo principal de Oras consiste en reciclar todos los
materiales posibles. Todos los que no pueden ser reciclados,
deben ser utilizados en la producción de energía.
El principal material utilizado en las griferías es el latón, material
reciclable. La mejor manera de deshacerse de este tipo de
producto obsoleto al final de su ciclo de vida, es enviarlo a un
centro de reciclaje de metales.
Todos los plásticos utilizados en los grifos Oras son termoplásticos
y por lo tanto reciclables.
Todos los materiales de embalaje utilizados por Oras son reciclables.
Las baterías y los componentes electrónicos no se deben tirar
a la basura. Deben ser ordenados y entregados a los puntos de
recogida específicos.

General
La Grifería y las válvulas, como las otras del equipo HVAC, constan de
varias partes que están en constante presión y expuestas al desgaste,
y por lo tanto requieren revisión. Cuando una parte ha llegado al
punto de ser inutilizable, es generalmente debido a la carencia de
revisión. Una revisión regular garantiza la operación sin problemas
de equipo y prolonga considerablemente su vida operativa.
La revisión debe ser realizada usando herramientas apropiadas
y piezas de recambio. Para garantizar una operación adecuada y
una revisión del equipo rápido, lo siguiente debería ser tenido en
cuenta en la isntalación de la fontanería:
La tubería debe ser aclarada con agua de casa para quitar la
arena, etc antes de instalar la grifería y las válvulas.
– el sistema debe de estar equipado con un número suficiente de
bloques de lodo para prevenir la incursión de objetos exteriores.

– La correcta instalación es particularmente importante para una
adecuada operación de la grifería y las válvulas
La revisión en más fácil y toma menos tiempo, si las uniones del
grifo son equipadas con las válvulas Oras de bola. Esto no causa
ninguna perturbación a otro equipo instalado en el sistema, porque
cada grifo puede ser individualmente desenchufado del sistema.
¡Nota! La conexión eléctrica de grifos principales manejados por
red eléctrica puede ser únicamente realizado por un electricista
cualificado. Los servicios de revisión y de ajuste pueden también
ser realizados por una persona adecuadamente cualificada, por
ejemplo alguien que haya terminado el programa de formación
eléctrico en la escuela.
Los grifos electrónicos siguen la normativa de la Directiva
EMC 2004/108/EY.
Periodo máximo de caudal (Protección contra el vandalismo,
griferías libres de contacto)
El período de flujo máximo de la grifería libre de contacto es
de dos minutos para los grifos de lavabo y de cinco minutos
para los grifos ducha. Si el sensor está cubierto, la válvula se
cierra automáticamente después del período antes mencionado
(protección contra el vandalismo). Para devolver la grifería a la
operación normal, quite cualquier obstáculo (por ejemplo, goma
de mascar, cinta) del sensor. En algunos modelos, los periodos de
flujo se pueden modificar.
Limpieza de las superficies externas del grifo.
En la limpieza de las superficies externas del grifo, se aplican las
mismas reglas que en la limpieza en general de las superficies
pintadas en casa. Mantenga el sensor del grifo electrónico limpio
para que funcione sin problemas. Para la limpieza regular de la
superficie externa del grifo se debería usar un limpiador líquido
alcalino (pH 6-9) neutro y ligero, como una solución jabonosa de
líquido de fregar (pero no el de lavaplatos en polvo). (Siempre siga
las indicaciones del fabricante de detergente y la directrices de
dosificación). Los solventes orgánicos, corrosivos y/o detergentes
agresivos para fregar no se deben usar.

Cubiertas de metal noble: latón pulido, oro, satén y brillante. Si
las cubiertas metálicas de los grifos se deslustran con el tiempo, el
deslustre puede quitarse usando por ejemplo liquido para limpiar
plata. Después de limpiarlas, las superficies deberían siempre ser
aclaradas y secadas.
Griferías coloreadas
Las griferías coloreadas pueden ser enceradas con una cera para
coches después de la limpieza y según las instrucciones. Una
superficie encerada es un repelente de agua y suciedad y hace
más fácil la limpieza del grifo.
Superficies muy sucias
En casos excepcionales donde la grifería no se ha limpiado
durante largo tiempo y la suciedad no sale con la limpieza habitual
se puede usar un limpiador ligero alcalino.
–
–
–
–

Verter algún limpiador líquido sobre una esponja suave y húmeda
Limpie la superficie sucia con una esponja
Aclare cuidadosamente con abundante agua tibia
Seque el grifo

Limpieza del aireador: Quitar el aireador, limpiarlo con agua o
bien reemplazarlo por uno nuevo.
Correcto uso de la ducha de mano Bidetta
El correcto empleo de la ducha de mano Bidetta se apaga después
de ser usado, habrá un poco de agua que permanece bajo la
ducha. Si el agua no se acaba, puede que gotee un poco cuando
el soporte de la ducha de mano se cuelgue. Para prevenir esto,
apague el grifo usando la ducha y presione la taza del retrete.
Entonces cuelgue la unidad de ducha en su soporte. Este proceso
pequeño y fácil de aprender hace que se consiga un empleo
correcto de la ducha de mano bide.
RIESGO DE CONGELACIÓN
Grifos u otra clase de accesorios de agua instalados en un sitio
donde el agua permanece dentro de ellos podrían congelarse
(por ejemplo durante el invierno en lugares de vacaciones poco
calurosos) deben de ser vaciados o almacenados en lugares con
calor durante el periodo de frío. Se deberán tomar precauciones
para prevenir los daños causados por la congelación:

ADVERTENCIA!
La capa de cromo no resiste los ácidos fosfóricos y los
Grifos de palanca: Separe el cartucho
compuestos de cloro. (Lo mismo se aplica a las piezas plásticas de Griferías automáticas: Separe el cartucho y vacíe de agua el grifo
los accesorios de la ducha)
Grifos de dos palancas: Separe el cabezal
Tales componentes incluyen, por ejemplo cloruros de aluminio
(usados normalmente en desodorantes y antitranspirantes).

¡Nota! Estas precauciones también deben tomarse cuando el
transporte sea de un grifo usado en temperaturas bajo cero.

– Ácido clorhídrico y sus derivados (usados generalmente en
limpiadores específicos)
– Muchos limpiadores ácidos y alcalinos contienen clorhídrico)
– Agua salada (por ejemplo: el agua marina)
– El aire contiene mucha cantidad de clorhídrico
– Varios detergentes contienen ácido fosfórico.

ADVERTENCIA! Los grifos y accesorios no son convenientes
para el empleo en ambientes calurosos, máximo +65ºC. La misma
limitación de temperatura se refiere también a la limpieza.

¡Nota! Los limpiadores que contienen alcohol no son indicados
para limpiar las superficies acrílicas.
¡Nota! Incluso las soluciones diluidas pueden dañar la capa
por que cuando el agua se evapora los ingredientes activos
permanecen y la solución se concentra.
No limpie el grifo con un limpiador a alta presión.
Limpieza
– Limpie el grifo con una esponja o con una solución de
detergente con un paño suave humedecido
¡Nota! No y use un bote de spray
– Aclare el grifo con mucha agua limpia y tibia
– Finalmente limpie el grifo en seco

¡ADVERTENCIA!
No conecte ningún equipo con dispositivo de cierre, por ejem
con alta presión / arandela de botella o manguera de jardín con
dispositivo de cierre a la grifería (por ejemplo para sustituir el
aireador) usando esta clase de dispositivo de cierre podría resultar
un choque de presión extensa que podría entonces dañar el
mecanismo de regulación y cerrado en el grifo, o dañar el chorro.
También puede aparecer el fluido con golpe de ariete
El eyector. La estructura debe de ser usada, cuando se use la
ducha de mano Bidetta con un gatillo.
¡Nota! La válvula de la lavadora debe de estar siempre
desenchufada después de su uso. Si no es posible conectar la
lavadora al grifo, el tubo de conexión (G1/2) debería ser conectado
permanentemente.
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FI
Oras-takuu (voimassa Euroopassa
1.1.2012 alkaen)
Onnittelut erinomaisesta hanavalinnasta!
Takaamme, että kaikkien Oras-tuotteiden valmistuksessa on
käytetty korkealaatuisia raaka-aineita ja komponentteja ja että
valmistuprosessiamme säätelee erittäin tarkka laadunvarmistus;
aina materiaalivalinnoista valmiiseen tuotteeseen asti. Kaikki
Oras-hanat ja oheistuotteet on suunniteltu ja valmistettu ENstandardien mukaisesti ja niiden moitteeton toimivuus on taattu
EN-standardin mukaisissa olosuhteissa. Lisäksi takaamme, että
kaikki tuotteemme on huolellisesti testattu omissa tehtaissamme
ennen toimitusta asiakkaille.
Pyydämme teitä lukemaan ja säilyttämään tuotepakkauksen
mukana toimitetun huolto- ja käyttöohjeen ja seuraamaan tarkoin
siinä annettuja ohjeita. Ohjeenmukainen asennus, huolto ja käyttö
varmistavat tuotteen pitkän käyttöiän.
Kahden (2) vuoden takuu
Mikäli teillä on huomautettavaa tuotteestamme, pyydämme teitä
ottamaan yhteyttä myyjään mahdollisimman pian (normaalisti 14
päivän sisällä). Korvaamme valmistus- ja materiaalivirheet kahden
(2) vuoden ajan kuluttajasuojalain mukaisesti. Takuu on voimassa
kaksi (2) vuotta ostopäivästä tai jos ostosta ei ole dokumentointia
(kuitti), takuu on voimassa kaksi (2) vuotta hanan valmistusleiman
vuodesta ja kuukaudesta (vuosi ja kuukausi valmistusleimassa
+ kaksi vuotta). Tuotteen normaalista kulumisesta, väärästä
asennuksesta, väärinkäytöstä tai huolto- ja käyttöohjeessa
annettujen ohjeiden laiminlyönnistä johtuvia virheitä ei korvata.
Viiden (5) vuoden rajoitettu toimivuustakuu ainoastaan alla
mainituille, toiminnallisille komponenteille kaikissa Orastuotteissa.
Tämä takuu koskee yksityisissä kotitalouksissa käytettyjen
hanojen seuraavia toiminnallisia komponentteja: vipuhanan
säätöosa, magneettiventtiili, sensori ja termostaattihanan
säätöosa.
Alkaen joko aikaisemmasta: hanan ostopäivästä tai vuodesta/
kuukaudesta hanan valmistusleimassa, tämä viiden (5) vuoden
takuu korvaa yksityisissä kotitalouksissa käytettyjen hanojen
yllämainittujen toiminnallisten komponenttien materiaali- tai
valmistusvirheet (Oras varaa oikeuden tapauksen tutkintaan).
Oras antaa rikkoutuneen osan tilalle vaihdossa uuden vastaavan
veloituksetta. Tämä takuu ei kata muita kustannuksia. Kaikki osan
vaihtotyöstä aiheutuneet kulut ovat kuluttajan omalla vastuulla.
Tämä takuu ei myöskään koske paristoja, poresuuttimia tai muita
säännölliseen huoltoon liittyviä osia eikä virheitä, joiden aiheuttaja
on lika, tuotteen väärä kokoonpano, virheellinen asennus tai
väärinkäyttö (katso tarkemmin tuotteen mukana seuranneesta
huolto- ja käyttöohjeesta tai www.oras.com/fi ).
Kymmenen (10) vuoden saatavuustakuu toiminnallisille
komponenteille sekä kaikkien Oras-tuotteiden varaosille
Takaamme, että toiminnallisia komponentteja ja varaosia
on saatavana vähintään kymmenen (10) vuoden ajan hanan
valmistusleiman vuodesta/kuukaudesta kaikkiin Oras-tuotteisiin.
Saatavuustakuu koskee tuotteita, jotka on valmistettu 1.1.2012
jälkeen. Tämä takuu ei kata mitään kustannuksia vahingoista,
korjauksista tai asennuksista vaan takaa ainoastaan toiminnallisten
komponenttien sekä varaosien saatavuuden.
Takuun rajoitukset
Nämä takuuehdot myönnetään ainoastaan Oras-hanoille ja
lisäosille jotka on varustettu alkuperäisillä Oras-osilla ja joita on
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huollettu ja käytetty tuotteen huolto- ja käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Hanojen asennuksessa ja LVI-töiden
suunnittelussa on noudatettava paikallisten viranomaisten ohjeita
ja lakia.
Yllä mainitut Oras-takuut eivät koske virheitä, jotka johtuvat
tuotteen virheellisestä kokoonpanosta, vääränlaisesta
asennuksesta, puhdistuksesta (syövyttävän pesuaineen käyttö
hanan puhdistuksessa), väärinkäytöstä, korjauksen tai huollon
laiminlyönnistä liittyen veden epäpuhtauksiin (roskia, kalkkia,
kemikaaleja, jne.). Takuu ei korvaa elektronisten hanojen paristoja.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan oikeuksia, eikä pakottavan,
kuluttajan kannalta mahdollisesti laajemman kansallisen
kuluttajasuojalain turvaa.
Nämä takuuehdot on tehty Suomessa ja niihin sovelletaan Suomen
lakia.
Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään tai Orakseen,
jos tarvitsette lisätietoja Oras-tuotteista tai näistä takuuehdoista.
Ilmoitus tuotevirheestä
Nämä takuuehdot koskevat virheitä, joista on ilmoitettu Orakselle
tai myyjälle kohtuullisen ajan sisällä (normaalisti 14 päivän sisällä)
virheen havaitsemisesta. Samalla kuluttajan tulisi ilmoittaa tuotteen
ostoajankohta. Lisäksi tuotevirheen korjaustapa ja korjaaja on
erikseen sovittava Oraksen tai sen valtuuttaman edustajan kanssa.

Materiaalin kierrätys
Vastuuntuntoisena yrityksenä Oras toivoo, että kaikki tuotteet
käsiteltäisiin asiaankuuluvalla tavalla elinkaarensa lopussa. Oraksen
päätavoitteena on kierrättää kaikkia mahdollisia materiaaleja.
Kaikkea materiaalia, mitä ei pysty kierrättämään, pitäisi käyttää
energian tuottamiseen.
Hanojen valmistamiseen käytetään pääasiallisesti messinkiä,
joka itsessään on kierrätyskelpoista. Paras tapa hävittää käytöstä
poistuneita tuotteita on lähettää ne metallinkierrätyspisteeseen.
Oras-tuotteissa käytetty muovi on lämpömuovautuvaa, joten se
sopii kierrätettäväksi.
Paristoja ja elektronisia osia ei saa laittaa tavanomaisen
jätteen joukkoon, vaan ne tulee ottaa erikseen ja toimittaa niille
tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Yleistä
Hanat ja venttiilit kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista
jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle
ja vaativat sen vuoksi tuotehuoltoa. Jonkin osan kuluminen
käyttökelvottomaksi johtuu useimmiten huollon puutteesta.
Määräajoin tapahtuvat huollot takaavat laitteiden häiriöttömän
toiminnan ja pidentävät oleellisesti niiden käyttöikää. Huolto on
suoritettava tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja varaosilla, jotta
se vastaisi tarkoitustaan. Jotta laitteiden toiminta olisi moitteetonta
ja huolto nopeasti suoritettavissa, tulee jo putkiston rakentamisen
yhteydessä ottaa huomioon seuraavaa:
– Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta, teräslastuista ym.
talousvedellä ennen vesihanojen ja venttiilien asennusta.
– Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia,
jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn verkostoon.
– Oikeaan asennustapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta
hanoilla ja venttiileillä olisi kaikki edellytykset toimia.
– Säädä tarvittaessa laitteen toiminnot vastaamaan käyttöpaikan
tarpeita ja olosuhteita.
Huollon suorittaminen on helpompaa ja huoltoaika Iyhenee, jos
hanojen liittimet on varustettu Oras-kuulasulkuventtiileillä. Tällöin

ei myöskään häiritä muita verkostoon asennettuja laitteita, koska
jokainen hana voidaan erikseen kytkeä pois verkostosta.

vahausohjeita noudattaen. Vahattu pinta toimii vettä ja likaa
hylkivänä ja samalla se helpottaa hanan puhtaanapitoa.

Huom! Verkkokäyttöisten elektronisten hanojen sähköliitännän saa
suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Huolto- ja säätötyöt saa
tehdä myös tehtävään opastettu, esim. Electra-opiston suorittanut
henkilö.

Erittäin likaiset pinnat
Sellaisissa poikkeustapauksissa, kun hana on pitkän aikaa ollut
puhdistamatta, eikä lika enää normaalisti puhdistaen irtoa, voidaan
käyttää lievästi emäksistä nestemäistä puhdistusainetta.

Elektroniset hanat täyttävät EMC-direktiivin 2004/108/EY
vaatimukset.

–
–
–
–

Maksimivirtausaika (Ilkivaltasuoja, kosketusvapaat hanat)
Kosketusvapaiden hanojen maksimi virtausaika on allashanoilla 2
min. ja suihkuhanoilla 5 min. Mikäli sensori/valokenno on peitetty,
hana sulkeutuu automaattisesti edellä mainitun ajan jälkeen
(vandaalisuoja). Poistamalla este, esim. purukumi, teippi jne.
sensorin/valokennon edestä, hanan toiminta palautuu. Kyseessä
olevia arvoja voidaan mallista riippuen muuttaa.
Hanojen ulkopintojen ja hanavarusteiden puhdistus
Hanojen ulkopintojen hoidossa pätevät samat säännöt, kuin
kodin maalattujen pintojen puhtaanapidossa yleensä. Pitämällä
elektronisten hanojen sensori/valokenno puhtaana varmistetaan
hanan moitteeton toiminta. Säännöllisesti tapahtuvaan hanojen
ulkopintojen puhdistukseen tulee käyttää neutraaleja tai lievästi
emäksisiä (pH 6 - 9) nestemäisiä puhdistusaineita. Tällaisia ovat
mm. saippualiuokset ja useat astianpesuaineet (ei konepesuaineet).
(Noudata aina pesuaineen valmistajan käyttö- ja annosteluohjeita).
Orgaanisia liuottimia, syövyttäviä ja/tai hankaavia aineita tai
puhdistusvälineitä ei saa käyttää.
Varoitus!
Kromipinnoite ei kestä, tai kestää huonosti, fosforihappoa ja
klooriyhdisteitä. Sama koskee myös suihkuvarusteiden muoviosia.
Tällaisia ovat esim.
– Alumiinikloridit (käytetään mm. hienpoistoaineissa/
deodoranteissa)
– Suolahappo ja sen johdannaiset (käytetään mm. kalkinpoistoon
tarkoitetuissa puhdistusaineissa/kaakelinpuhdistusaineissa)
– Erilaiset klooria sisältävät happamat ja emäksiset
puhdistusaineet
– Suolavesi (esim. merivesi)
– Runsaasti klooripitoinen ilma
– Erilaiset fosforihappoa sisältävät puhdistusaineet
– Alkoholia sisältävät puhdistusaineet eivät sovellu akryylipintojen
puhdistukseen.
Huom! Hyvin laimeatkin liuokset saattavat vaurioittaa pinnoitetta,
koska kuivuessa vesi haihtuu pois, mutta tehoaineet jäävät jäljelle
ja näin liuos väkevöityy.
Puhdistaminen painepesurilla on kielletty.
Puhdistus
– Puhdista hana pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä tai
pehmeällä keittiöliinalla. Huom! Älä käytä sumutinpulloa!
– Huuhtele hana runsaalla puhtaalla, haalealla vedellä.
– Pyyhi lopuksi hana kuivaksi.

Laita puhdistusainetta kostutetulle, pehmeälle sienelle.
Pyyhi sienellä likainen pinta.
Huuhtele huolellisesti runsaalla haalealla vedellä.
Pyyhi kaluste kuivaksi.

Poresuuttimen puhdistus: Irrota poresuutin, puhdista vedellä tai
vaihda uuteen.
Käytä oikein Oras Bidettaa
Kun Bidetta-hanan käsisuihku käytön jälkeen suljetaan, jää
käsisuihkun siivilän alle hieman vettä. Ellei vettä tyhjennetä, saattaa
siitä käsisuihkua ripustettaessa osa valua ulos. Voit estää sen
toimimalla seuraavasti: käsisuihkun käytön jälkeen ravista sitä
muutama kerta WC-istuimeen tai pesualtaaseen, jolloin siiviläosan
vesi poistuu. Ripusta sitten käsisuihku pidikkeeseensä. Pieni ja
helposti omaksuttava tapa Bidetta-käsisuihkun oikeaan käyttöön.
Jäätymisvaara!
Mikäli hana tai hanavarusteet asennetaan tiloihin, joissa
niiden sisälle jäävä vesi voi päästä jäätymään (esim. talvella
lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on ehdottomasti
huolehdittava että hana/hanavarusteet tulee tyhjäksi vedestä
tai ne on varastoitava lämpimään kylmän ajanjakson ajaksi.
Jäätymisvaurioiden estämiseksi on suoritettava erilaisia
suojatoimenpiteitä. esim.
Vipuhanat:
Irrota säätöosa.
Automaattihanat: Irrota säätöosa ja tyhjennä hana vedestä.
Kaksiotehanat: Irrota käyttöventtiilit.
Huom! Suojatoimenpiteet on tehtävä myös jos käytössä ollutta
hanaa kuljetetaan kylmässä, lämpötilan ollessa alle 0 °C.
Varoitus!
Hanojen ja hanavarusteiden käyttöympäristön lämpötila ei saa
ylittää +65 °C, sama lämpötilarajoitus koskee myös hanojen ja
hanavarusteiden puhdistusta.
Varoitus!
Hanaan (esim. poresuuttimen tilalle) ei saa liittää minkäänlaista
sulullista laitetta, esim. paine- /pullopesuria tai suljettavaa
puutarhaletkua. Tällainen sulkulaite saattaa aiheuttaa erittäin
suuria paineiskuja, jotka voivat vahingoittaa hanan omaa säätö- ja
sulkulaitetta sekä juoksuputkea.Lisäksi hanoissa voi tapahtua
haitallista ristiinvirtausta.
Sulullista Bidetta-käsisuihkua käytettäessa pitää käyttää
ejektorirakennetta.
Huom! Pesukoneventtiili on suljettava aina käytön jälkeen.
Mikäli hanaan ei kytketä pesukonetta, pitää hanan pesukoneen
liitäntäputki (G1/2) tulpata.

Jalometallipinnoitteet: aranja, edelmessinki, kulta, satiini ja
brilliant.
Mikäli jalometallipinnoitteiset hanat ajan myötä käytössä
paikoitellen tummuvat, voidaan tummentumat puhdistaa
käyttämällä esim. nestemäisiä hopeanpuhdistusaineita.
Puhdistuksen jälkeen tulee pinnat aina huuhdella ja pyyhkiä
kuivaksi.
Värilliset hanat
Värilliset hanat voidaan puhdistuksen jälkeen käsitellä autovahalla,
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Recyclage du matériel

Conditions generales de garantie Oras
(à partir du 1.1.2012 en Europe)

En suivant sa politique de responsable de l’environnement, Oras se
doit de maîtriser le recyclage de tout produit en fin de vie. Tout ce
qui n’est pas recyclable, sert à la production d’énergie.

Merci d’avoir choisi un produit Oras.
Nous certifions que tous les produits Oras sont fabriqués à l’aide
de matières premières et de composants d’excellente qualité et
contrôlés suivant notre charte de fabrication ; depuis le choix de la
matière première jusqu’à votre salle de bain.

Le laiton est la matière la plus utilisée pour la fabrication des
robinets. Il est entièrement recyclable. Les matériaux qui ne sont
plus utilisables, sont envoyés à des sociétés spécialisées.

Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser
avec l’utilisation et les fonctions de l’appareil. Conservez ce
document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter.
En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous
trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du
produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les
produits Oras ».
Deux (2) ans de garantie
En cas de problèmes sur notre produit, nous vous prions de bien
vouloir prendre contact avec votre revendeur dès que possible.
Ces conditions de garantie concernent les mitigeurs ORAS équipés
des pièces d’origine ORAS. Les robinetteries doivent être installées
par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et
à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur.
Durée de la garantie
a) 2 ans à compter de la date d’achat ou de la date de mise en
service. Facture de l’installateur faisant foi.
b) 2 ans à compter de la date de fabrication (tampon du fabricant)
Ne sont pas garantis les pièces défectueuses suite aux usures
normales, aux défauts d’installation et à la mauvaise utilisation.
La garantie s’applique aux défauts de fabrication et de matières
premières.
Cinq (5) ans de garantie pour les composants de tous les
produits Oras ci-dessous
Les cartouches des mitigeurs, les électrovannes, les sensors
et les cartouches thermostatiques.
a) 5 ans à compter de la date d’achat ou de la date de mise en
service. Facture de l’installateur faisant foi.
b) 5 ans à compter de la date de fabrication (tampon du fabricant)
Après expertise Oras procèdera soit à la réparation soit au
remplacement du défectueux.
Dix (10) ans de disponibilité pour les pièces détachées Oras
Oras garantie la disponibilité des pièces détachées pour une durée
de 10 ans le tampon sur le mitigeur faisant foi.
Limite de la garantie
Oras ne garantie que les robinetteries d’origine Oras. Toute
modification sur la robinetterie d’origine annulera la garantie. La
garantie ne s’applique pas aux défauts de montage, de nettoyage
(agent corrosif...), de chocs, de gel, ni en présence de calcaire
ou d’impuretés. Il n’y a pas de garantie sur les piles des appareils
électroniques.
Pour tout autre cas, se référer au droit local du consommateur.
Procédure
La garantie s’applique dès que le défaut est porté à la
connaissance de la société ORAS ou de son revendeur en temps
raisonnable 14 jours environ). Le client doit être capable de prouver
la date d’achat de sa robinetterie. En outre, la société ORAS, ou
son représentant, se mettra d’accord avec le client sur la manière
dont sa robinetterie sera réparée.
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Les matières plastiques sont toutes recyclables.
Les emballages sont tous recyclables.
Les piles et les composants électroniques sont à adresser à une
société spécialisée dans le traitement des matériaux.

Généralités
Conçus spécifiquement pour un usage journalier, les robinets
résistent aux sollicitations les plus intensives. Il faut les entretenir et
en prendre soin pour pouvoir en profiter longtemps.
Lors de réparation ou de changement, il faut utiliser les outils
adéquats et les pièces prévues par le fabricant. Quelques
consignes :
- avant l’installation de la robinetterie, il faut fixer des filtres sur les
arrivées d’eau, pour empêcher les impuretés de remonter.
- une installation correcte est primordiale afin d’assurer un
fonctionnement optimal
Le temps passé pour la réparation sera raccourci si les robinets
électroniques sont équipés de robinets d’arrêt ORAS. La
maintenance de ces robinets doit être effectuée par des personnes
ayant suivi une formation électronique chez Oras.
La robinetterie électronique est conforme aux normes
européennes 2004/108/EY
Temporisation de l’écoulement (Sécurité contre le vandalisme,
robinetteries mains-libres)
La temporisation de l’écoulement est de deux minutes, ou de cinq
minutes pour une douche. Si le sensor est obturé, la robinetterie
ferme automatiquement après la période énoncée ci-dessus.
(sécurité contre le vandalisme). Pour retourner au mode normal,
ôter le corps étranger (chewing-gum, auto-collant, ect…) du
sensor. Sur certains modèles le temps d’écoulement peut être
modifié.
Recommandations pour l’entretien de la robinetterie
Tous les soins apportés à la fabrication de notre robinetterie
n’exluent pas la nécessité d’un usage et d’un entretien adéquat.
Qu’il s’agisse d’un traitement chromé, epoxy (par exemple blanc)
ou galvanique (or), nous vous prions de respecter les conseils
ci-dessous, afin que pendant longtemps vous puissiez profiter de
votre investissement.
- L’eau a tendance à laisser des traces de calcaire sur la
robinetterie et de ce fait il est nécessaire après chaque usage
de passer un chiffon doux ou une peau de chamois sur la
robinetterie.
- Pour le nettoyage proprement dit, il suffit d’utiliser un savon
liquide (pH neutre) ou un produit dilué (pH 6-9).
- En aucun cas il ne faut utiliser de produits acides (par exemple
à base de vinaigre). Les produits, les éponges, les tampons
abrasifs sont à proscrire, car ils attaquent les surfaces.
ATTENTION
Les produits sous pression ou mousses sont déconseillés car ils
laissent des traces et des dépôts après séchage.
Ne pas nettoyer à haute pression.

Nettoyage
- utiliser un chiffon légèrement humide ATTENTION ! pas de spray
- Rincer à l’eau tiède
- Sécher avec un chiffon ou peau de chamois
Les surfaces comme aranja, sablé, or, satiné ou brillant
Si avec le temps les surfaces perdent de leur éclat, utiliser un
produit liquide pour nettoyer l’argenterie. Ne jamais oublier de
rincer et de sécher
Robinetteries couleur
Après le nettoyage, on peut utiliser du polish pour voiture. La
surface ainsi traitée empêchera l’eau de stagner.
Robinetteries très sales
Lorsque la robinetterie est vraiment très sale et que l’on ne peut
pas enlever les salissures avec des procédés normaux, il est
possible de nettoyer avec un produit liquide légèrement alcalin :
- verser quelques gouttes du produit sur un chiffon mouillé
- nettoyer la surface sale
- rincer doucement à l’eau tiède, puis sécher
Nettoyage du mousseur: enlever le mousseur, le nettoyer sous
l’eau, ou le remplacer par un nouveau.
Bon usage de la douchette Combidetta
après usage de la douchette, il peut rester un peu d’eau dans
la tête de la douchette. L’eau risque alors de couler. Pour éviter
cela, secouez la douchette au-dessus du lavabo, pour évacuer le
reste d’eau.
Risque de gel
S’il y a risque de gel, il faut vider les robinetteries de toute eau.
Quelques précautions vous aiderons:
Mitigeurs: démonter la cartouche
Thermostatiques: démonter l’élément thermostatique et vider
l’eau
Mélangeurs: démonter les têtes
ATTENTION ! ces précautions doivent également être prises lors
de transports sous O°.
ATTENTION !
Robinetteries et accessoires ne sont pas prévus pour les endroits
trop chauds, maxi. +65°C la même limitation de température
concerne le nettoyage
ATTENTION !
Ne pas ajouter d’appareils avec une fonction d’arrêt (comme à la
place du mousseur un flexible pour jardin, etc …) au robinet. Ceci
pourrait créer des problèmes de pression dans la robinetterie, et
détruire le mécanisme d’ouverture/fermeture ou abîmer le bec.
il y a également un risque de passage d’eau chaude dans l’eau
froide. Lors de l’utilisation de la douchette Combidetta, il faut
mettre l’éjecteur.
Ne pas oublier ! le robinet d’arrêt du lave-vaisselle ou lave-linge
doit toujours être fermé après utilisation. S’il n’est pas possible
de raccorder le lave-linge au robinet, la fixation du tuyau de
raccordement (G1/2) doit être permanente.
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Condizioni generali per la garanzia
Oras (valide per l’Europa a partire dal
1.1.2012)
Congratulazioni per aver scelto un rubinetto eccellente!
Ci preme garantire che ogni prodotto Oras è fabbricato usando
materie prime e componenti di qualità superiore e che i nostri
processi manifatturieri sono sottoposti a sistemi di controllo di
sicurezza altamente qualificati; dal momento della scelta dei
materiali fino al prodotto finito pronto per l’uso. Tutti i rubinetti
e gli accessori Oras sono creati e realizzati in conformità alle
specifiche degli standard EN, operazione perfetta alle condizioni
più appropriate. Inoltre, assicuriamo che tutti i nostri prodotti
vengono accuratamente testati nelle nostre fabbriche prima di
essere spediti ai clienti.

Limiti sulla garanzia
Queste condizioni di garanzia riguardano solo i rubinetti e gli
accessori Oras, che sono equipaggiati con parti originali Oras, con
manutenzione e modi di utilizzo conformi al manuale di istruzione
Oras. La accettazione di autority e legislazione estere deve
essere sottoposta alla conformità di installazione di rubinetteria,
impiantistica idraulica e loro progettazione.
Le garanzie Oras sopra riportate non si applicano a difetti causati
da assemblaggio o installazione errata, pulizia ( incrostazioni o
utilizzo di materiale con agenti corrosivi) , inutilizzo e mancanza di
riparazione e di servizio in caso di acqua impura (sporcizia, calcare,
sostanze chimiche etc.) La garanzia non si applica alle batterie
della rubinetteria elettronica.
Queste garanzie non limitano i diritti di tutela del consumatore
stando alla legge applicabile e obbligatoria di protezione del
consumatore.

Gentilmente invitiamo a leggere e a seguire con cura le istruzioni
per l’uso e la manutenzione che trovate incluse nel prodotto.
L’attenzione nell’istallazione, uso e manutenzione assicurano lunga
vita al prodotto.

Questi termini e condizioni di garanzie sono state stabilite, regolate
e interpretate secondo le leggi della Finlandia.

Due (2) anni di garanzia
Nel caso di lamentele sui nostri prodotti , vi chiediamo gentilmente
di contattare al più presto il rivenditore. Rimborseremo il materiale
difettoso e la relativa manodopera entro il periodo di due (2) anni
secondo l’obbligo di tutela del consumatore. La garanzia è valida
per due (2) anni dalla data d’acquisto o, in caso di mancanza del
documento d’acquisto, due (2) anni dal mese/anno di produzione
inciso su ogni rubinetto (il mese/anno di incisione + due anni).
Difetti causati dal normale logorio del prodotto, installazione errata,
errori o negligenze nell’uso e nella manutenzione non verranno
rimborsati.

Avviso di reclamo
Le garanzie si applicano solo ai reclami annunciati in tempo
ragionevole a Oras o al rivenditore (normalmente entro 14 giorni),
dalla scoperta del difetto. Nello stesso tempo il consumatore deve
notificare quando è stato acquistato il prodotto. Il modo in cui e
chi dovrà procedere alla riparazione devono essere concordati con
Oras o il suo rappresentante.

Cinque (5) anni di garanzia per i componenti funzionali dei
prodotti Oras
Questa garanzia si applica ai seguenti componenti di
rubinetteria utilizzata nei bagni privati: cartuccia interna per
miscelatore monocomando, valvola magnetica, fotocellula e
cartuccia termostatica.
A partire dal giorno d’acquisto del rubinetto o dal mese/anno inciso
in fabbrica, questa garanzia di cinque (5) anni è valida per difetti di
lavorazione o di materiale riguardanti i componenti sopra elencati
e concerne rubinetti utilizzati solo nei bagni privati (Oras si riserva
il diritto di esaminare il caso). Oras provvederà a sostituire il pezzo
difettato con un nuovo componente e organizzerà il trasporto a suo
carico. Questa garanzia non copre nessuna altra spesa relativa. I
costi dovuti alla riparazione/sostituzione etc. sono di competenza
del consumatore.
La garanzia non copre batterie, aeratori o altri pezzi relativi
alla regolare manutenzione e difetti causati dalla sporcizia, dal
montaggio/installazione errata o dimenticanze (vedi la guida all’uso
e alla manutenzione dei prodotti o vai al sito www.oras.com).
Dieci (10) anni di disponibilità garantita per componenti
funzionali e parti di ricambio di tutti i prodotti Oras
Oras garantisce che tutte le componenti funzionali e i pezzi di
ricambio sono disponibili per almeno dieci (10) anni dalla data
incisa sul rubinetto. La disponibilità garantita riguarda i prodotti
fabbricati dopo il 1.1.2012. La garanzia non copre nessun costo,
né include nessun rimborso spese per sostituzione o riparazione
o lavori di installazione, ma assicura solo la disponibilità di
componenti e pezzi di ricambio.
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle garanzie Oras siete pregati
di contattare il rivenditore o la Oras.

Riciclaggio materiale
I rubinetti Oras non contengono alcun prodotto classificato a rischio.
Tuttavia, da azienda responsabile qual’è Oras ha cura che tutti i
prodotti siano trattati in modo appropriato alla fine del loro ciclo vitale.
Lo scopo maggiore di Oras è riciclare tutto il materiale possibile. Ciò
che non può essere riciclato dovrà servire a produrre energia.
Il materiale principale usato in rubinetteria è l’ottone, che è esso
stesso materiale riciclato.
La maniera migliore di disporre di prodotti obsoleti alla fine del loro
ciclo vitale è di inviarli ad una sede di riciclaggio metallo.
Tutte le componenti plastiche usate nei rubinetti Oras sono
termoplastiche e quindi riciclabili.
Tutti gli imballi usati in Oras sono adatti al riciclaggio.
Le batterie e i componenti elettronici non devono essere eliminati
tra i rifiuti generici. Essi devono essere smistati e destinati alla
raccolta differenziata.

Generali
Rubinetti e valvole, come altri accessori constano di diverse
parti che sono sotto costante sollecitazione ed esposte a usura e
logoramento, perciò richiedono assistenza. Se un pezzo arriva al
punto di essere inservibile, ciò è dovuto generalmente alla mancanza
di servizio. Assistenza regolare significa funzionamento sicuro degli
accessori e durata maggiore. L’assistenza deve essere fatta usando
strumenti e parti di ricambio adeguati. Per garantire operazioni
semplici e servizio snello bisogna procedere nei modi seguenti:
La tubazione deve essere sciacquata con il ricircolo per rimuovere
la sabbia e le impurità presenti, prima di installare rubinetti e
valvole.
– Il sistema deve essere dotato di filtri anti ritegno ad evitare che si
introducano corpi estranei.

– L’installazione corretta è particolarmente importante per
montaggi di rubinetti e valvole speciali.
La manutenzione è più semplice e richiede meno tempo se i
collegamanti tra la rubinetteria sono fatti con valvole di sicurezza
Oras. Ciò evita di causare problemi ad altri impianti del sistema,
poichè permette di isolare ogni rubinetto singolarmente.

Superfici molto sporche
In casi eccezionali quando il rubinetto non è stato pulito per lungo
tempo e lo sporco non viene via normalmente può essere usato un
sapone liquido alcalino leggero.
–
–
–
–

Versate un pò di sapone liquido su una spugna umida.
Asciugate con la spugna la superfice sporca.
Sciacquate attentamente con acqua corrente.
Asciugate il rubinetto.

Nota! I collegamenti elettrici di alcune operazioni essenziali nella
rubinetteria elettronica possono essere fatti solo da personale
elettricista. Assistenza e sostituzione devono essere permesse solo Uso corretto della doccetta combidetta.
a persone qualificate, che abbiano completato un corso tecnico
Chiudendo la doccetta del combidetta ci sarà un pò di acqua
ELECTRA.
residua sotto la testina della doccetta. Se l’acqua non è scolata
può succedere che si versi un pò nell’appendere la doccetta sulla
La rubinetteria elettronica è a norma delle direttive EMC
sua sede. Ad evitare che ciò accada chiudete il rubinetto e premete
2004/108/EY.
il pulsante della doccetta nel catino. Poi riponete la doccetta nella
Durata massima di erogazione. (Protezione antivandalica;
sede. E’ un piccolo consiglio semplicissimo per l’uso corretto della
Oras Electra)
combidetta.
Se la fotocellula viene coperta di proposito per più di due minuti
Rischio di congelamento
nei lavabi, per più di cinque minuti nelle doccie o la doccetta dei
modelli Combidetta viene lasciata fuori sede per più di due minuti, Rubinetti e altri accessori installati in un posto dove l’acqua
viene lasciata depositata dentro, può succedere che congeli ( per
il rubinetto chiude automaticamente. Per rimettere in funzione
l’apparecchio basta rimuovere l’ostacolo dalla fotocellula(chewing- es.durante l’inverno in un appartamento per le vacanze, senza
riscaldamento) bisogna svuotarli o immagazzinarli in un posto
gum, nastro ecc.) o riporre la doccetta nella sede.In alcuni modelli
riscaldato. Varie precauzioni per prevenire danni da congelamento,
è possibile modificare il tempo di erogazione.
es.
Pulizia delle superfici esterne.
Nel pulire le superfici esterne dei rubinetti basta comportarsi come Miscelatore monocomando: togliere la cartuccia
togliere la cartuccia e svuotare
per le tante pareti dipinte in casa.Evitate di pulire la fotocellula, c’è Miscelatore termostatico:
			
l’acqua in esso contenuta
rischio di danneggiarla. Per pulire le superfici esterne si devono
Rubinetto
a
due
manopole:
togliere il vitone
usare sostanze liquidi neutre, come sapone o detersivo per lavatrici
liquidi ( no in polvere). ( Seguire sempre le indicazioni annesse).
Solventi organici o corrosivi e prodotti ruvidi non devono essere
utilizzati.

Attenzione!
La cromatura non resiste agli acidi e ai componenti al cloro. (Lo
stesso vale per tutte le parti in plastica degli accessori per doccia).
Tali componenti includono:
– Cloruro di alluminio ( nei deodoranti)
– Acido cloridrico e suoi derivanti ( usati per esempio in detergenti
tipo pulitori per piatti doccia).
– Acidi vari e saponi alcalini al cloro.
– Acqua salata ( di mare)
– Detergenti vari con acido fosforico.
Nota! Pulitori con alcool non sono adatti a pulire superfici acriliche.
Nota! Anche diluite queste componenti sono dannose, perchè
dopo che la parte liquida evapora resta l’ingrediente attivo e la
soluzione si concentra.

Nota! Le stesse precauzioni sono da usare se si trasporta un
rubinetto usato in zona sotto zero.
Attenzione!
Rubinetti e accessori non sono adatti per ambienti caldi sopra i
+65°. Lo stesso limite vale per la pulizia.
Attenzione!
Non collegate ai rubinetti alcun apparecchio con valvola di chiusura
quali i pulitori ad alta pressione per bottiglie o tubi da giardino
(p.es. togliendo l’areatore). Si può causare uno shock dovuto alla
troppa pressione e danneggiare la regolazione del rubinetto o la
bocca di erogazione. Come anche il flusso può diventare irregolare.
Usate un eiettore speciale in caso utilizziate la combinetta con un
sistema di sgancio automatico.
Nota! La valvola per lavastoviglie deve essere sempre spenta dopo
l’uso. Se la lavatrice non può essere collegata al rubinetto, allora il
tubo di collegamento (G1/2) deve essere chiuso con un tappo.

Non pulire il rubinetto con apparecchi ad alta pressione.
Pulizia
– Pulite il rubinetto con spugna o stoffa morbida intrise di
detergente liquido. Nota! Non usate spray!
– Sciacquate il rubinetto con abbondante acqua semplice.
– Alla fine asciugate.
Superfici speciali: aranja,ottone spazzolato, oro, satin e acciaio
brillante. Se le superfici speciali risultano opacizzate nel tempo,
l’opaco può essere trattato usando, per esempio, detergenti liquidi
per l’argento. Dopo la pulizia sciacquate sempre e asciugate bene.
Rubinetti colorati
I rubinetti colorati possono essere lucidati a cera con la cera per
auto dopo la pulizia come da istruzioni.
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„Oras“ bendrosios garantijos sąlygos
(Europoje įsigalioja nuo 2012-01-01)

prižiūrimi ir naudojami vadovaujantis naudojimo ir priežiūros
instrukcija. Montuojant maišytuvus ir vandens sistemos
jungiamąsias dalis, taip pat jas projektuojant, būtina laikytis vietinių
valdžios institucijų nustatytų sąlygų ir teisės aktų.

Sveikiname pasirinkus puikų maišytuvą!
Šiuo dokumentu garantuojame, kad visi „Oras“ gaminiai gaminami
iš aukščiausios kokybės žaliavų ir kad mūsų gamybos procesai
– nuo medžiagų parinkimo iki gaminių parengimo naudoti –
kontroliuojami ypač tiksliai veikiančia kokybės užtikrinimo sistema.
Visi „Oras“ maišytuvai ir jų priedai projektuojami ir gaminami
pagal EN standartus, todėl veikimas be trūkumų užtikrinamas
vadovaujantis EN standartuose nurodytomis sąlygomis. Be to,
garantuojame, kad visi mūsų gaminiai, prieš pristatant klientams,
yra bandomi mūsų gamyklose.

Anksčiau minėtos „Oras“ garantijos netaikomos gedimams dėl
neteisingo surinkimo, netinkamo sumontavimo, valymo (šveitimo
arba ėdžių valiklių naudojimo), netinkamo naudojimo, netaisymo
arba nepriežiūros, kai vandenyje yra nešvarumų (šiukšlių, kalkių,
cheminių medžiagų ir pan.). Garantija netaikoma elektroninių
maišytuvų baterijoms.

Garantijos apribojimai
Šios garantijos sąlygos taikomos tik „Oras“ maišytuvams ir
priedams, kuriuose sumontuotos originalios „Oras“ dalys ir kurie

apsaugojančių nuo pašalinių objektų patekimo .
– ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad vamzdynų sistema būtų
sumontuota teisingai, o ventiliai ir vožtuvai veiktų tinkamai.

Šios garantijos neriboja įstatymuose nustatytų vartotojo teisių,
taikomų pagal galiojantį ir privalomą šalies Vartotojų teisių
apsaugos įstatymą.

Šios garantijų taisyklės ir sąlygos sudarytos, reglamentuojamos ir
Maloniai prašome perskaityti prie gaminio pridedamas naudojimo ir interpretuojamos pagal Suomijos įstatymus.
priežiūros instrukcijas ir kruopščiai laikytis jų. Teisingai sumontavus,
Jei reikia išsamesnės informacijos arba turite klausimų dėl „Oras“
prižiūrint ir naudojant gaminį užtikrinamas jo ilgaamžiškumas.
garantijų, prašome kreiptis į „Oras“ gaminių pardavėją.
Dvejų (2) metų garantija
Pranešimas apie gedimą
Jei turėtumėte nusiskundimų dėl mūsų gaminių, maloniai prašome
Šios garantijos taikomos tik tiems gedimams, apie kuriuos bendrovei
kuo greičiau kreiptis į pardavėją. Vadovaudamiesi privalomuoju
„Oras“ arba pardavėjui pranešama per protingą terminą (įprastai per
Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, ištaisysime per dvejus (2)
14 dienų) nuo gedimo aptikimo dienos. Tuo pat metu klientas turi
metus išaiškėjusį gamybos ir medžiagų broką. Garantija galioja
nurodyti, kada gaminys įsigytas. Be to, su „Oras“ arba jos atstovu
dvejus (2) metus nuo pirkimo dienos, o jei pirkimo dokumentų nėra,
turi būti sutartas taisymo būdas ir nuspręsta, kas atliks darbus.
dvejus (2) metus nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir
mėnesio (prie maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio pridedami
Pakartotinas medžiagų panaudojimas
dveji metai). Gedimai dėl gaminio įprastinio dėvėjimosi, neteisingo
Kompanija Oras rekomenduoja, kad visi gaminiai po jų tarnavimo
sumontavimo, netinkamo naudojimo arba naudojimo ir priežiūros
laiko būtų teisingai panaudoti.
instrukcijų nepaisymo netaisomi.
Pirminis firmos Oras tikslas yra pakartotinas medžiagų
Penkerių (5) metų garantija toliau išvardytiems visų „Oras“
panaudojimas pagal galimybę. Kitu atveju, viskas, kas netinka
gaminių funkciniams komponentams
perdirbimui, turi būti panaudota energijos gavybai.
Ši garantija taikoma toliau išvardytiems privačiuose namų
Pagrindinė medžiaga naudojama maišytuvų gamyboje yra žalvaris.
ūkiuose naudojamų maišytuvų funkciniams komponentams:
Geriausias būdas atsikratyti nenaudojamų , susidėvėjusių gaminių viensvirčio maišytuvo kasetei, elektromagnetiniam vožtuvui,
priduoti į antrinių žaliavų supirkimo punktą.
sensoriui ir termostato kasetei.
Visas plastikas naudojamas Oras maišytuvų gamyboje yra
Prasidedanti nuo maišytuvo pirkimo dienos arba paženklintų
termoplastikas ir jį galima pakartotinai panaudoti.
maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio, atsižvelgiant į tai, kuri
data yra ankstesnė, ši penkerių (5) metų garantija galioja anksčiau
Visos firmos Oras naudojamos pakavimo medžiagos yra tinkamos
išvardytų funkcinių komponentų gedimams dėl medžiagų ir
pakartotiniam panaudojimui.
gamybos broko ir yra susijusi tik su privačiuose namų ūkiuose
naudojamais maišytuvais („Oras“ pasilieka teisę ištirti atvejį). „Oras“ Baterijos ir elektroninės dalys po jų panaudojimo turi būti
perduotos į specialius surinkimo punktus.
nemokamai pateikia naują dalį vietoj sugedusios. Ši garantija
neapima jokių kitų papildomų išlaidų. Visos išlaidos taisymo
Bendri duomenys
darbams ir pan. tenka vartotojui.
Panašiai kaip ir kitoje HVAC (šildymo, ventiliacijos ir oro
Be to, ši garantija neapima baterijų, aeratorių ir kitų su reguliaria
kondicionavimo) įrangoje, maišytuvuose ir ventiliuose yra keletas
priežiūra susijusių dalių arba gedimų dėl nešvarumų, neteisingo
pastoviai apkrovų veikiamų detalių, galinčių greičiau susidėvėti
surinkimo ar sumontavimo arba netinkamo naudojimo (žr.
ir sudilti. Savaime suprantama, kad tokioms detalėms būtina
naudojimo ir priežiūros rekomendacijas, pateikiamas su gaminiu
techninė priežiūra, ir šių detalių susidėvėjimas dažniausiai įvyksta
arba svetainėje www.oras.com).
dėl nepakankamos techninės priežiūros. Reguliariai atliekami
Dešimties (10) metų garantija dėl galimybės įsigyti visų „Oras“ techninės priežiūros darbai užtikrina nepertraukiamą ORAS
gaminių funkcinių komponentų ir atsarginių dalių
įrangos veikimą ir žymiai prailgina jų tarnavimo trukmę. Techninės
„Oras“ šiuo dokumentu garantuoja, kad mažiausiai dešimt (10)
priežiūros darbų metu reikia naudoti tinkamus įrankius ir atsargines
metų nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio
detales, užtikrinančias teisingus darbo rezultatus. Žemiau nurodytų
bus galima įsigyti visų „Oras“ gaminių funkcinių komponentų
faktorių įvertinimas, įrengiant vamzdynų sistemas, garantuoja
ir atsarginių dalių. Galimybės įsigyti garantija galioja visiems
sklandų ORAS įrangos veikimą ir greitą techninės priežiūros darbų
gaminiams, pagamintiems nuo 2012-01-01. Ši garantija neskirta
atlikimą.
kokioms nors išlaidoms padengti ir neapima jokių taisymo
– prieš maišytuvų ir ventilių montavimą vamzdynus reikia
arba montavimo darbų, ji tik užtikrina galimybę įsigyti funkcinių
kruopščiai praplauti, kad pašalinti smėlio, metalo drožles ir pan.
komponentų ir atsarginių dalių.
– vamzdynuose reikia įrengti pakankamai dumblo surinktuvų,
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Techninės priežiūros darbai atliekami greičiau ir lengviau, jeigu
maišytuvų jungtyse įrengiami ORAS rutuliniai ventiliai. Todėl
kiekvieną maišytuvą galima uždaryti atskirai, nesutrikdant kitų
įtaisų veikimo. Kiekviename praustuve, kuriame įrengtas ORAS
ELECTRA maišytuvas, neturi būti dugno vožtuvo.
Maksimali vandens tekėjimo trukmė (apsauga nuo vandalizmo
bekontakčiuose maišytuvuose)
Maksimali vandens tekėjimo trukmė bekontakčiuose maišytuvuose
yra dvi minutės praustuvo maišytuvuose ir penkios minutės
dušo maišytuvuose. Jeigu maišytuvo sensorius uždengtas, tai
maišytuvas užsidaro automatiškai po aukščiau paminėto laiko
tarpo (apsauga nuo vandalizmo). Įprastas maišytuvo darbo režimas
atstatomas pašalinus kliūtį (pvz. kramtomąją gumą, lipnią juostelę)
nuo sensoriaus. Kai kuriuose modeliuose vandens tekėjimo trukmė
gali būti keičiama.

Teisingai naudokitės Oras Bidetta maišytuvu
Kai pasinaudojate Bidetta dušeliu ir jis uždaromas, keli vandens
lašai lieka ant sietelio. Jei sietelis nenuvalomas, vanduo gali lašėti,
kai dušelis pastatomas į laikiklį. To galite išvengti. Pasinaudojus
Bidetta dušeliu, uždarykite maišytuvo svirtelę, tada nuspauskite
dušelio rankenėle ir esama vandeną išleiskite į tualetą ir dušelis liks
sausas. Įstatykite dušelį į laikiklį.
EMC
Oras maišytuvai atitinka EMC Direktyvos 2004/108/EY
reikalavimus. Pristatymo sąlygos.
Dėmesio!
Maišytuvus ir jų aksesuarus nerekomenduojama įrengti karšto garo
patalpose (maks. temperatūra +65°C). Jei skalbimo mašinos neina
prijungti prie čiaupo, sujungimo vamzdis (G1/2) turi būti užsklęstas.

Maišytuvų ir aksesuarų paviršių valymas
Valant IšorinĮ maišytuvų paviršių būtina laikytis taisyklių, skirtu
valyti spalvotą ar chromuotą paviršių. Reguliariai prižiūrimas
maišytuvas turi būti valomas neutraliais arba šarminiais valikliais
kuriu pH 6-9, tai gali būti muilo tirpalas, valymui skirti skysčiai
(nenaudokite dezinfekuojantį indų plovimo skystį). Visada Įdëmiai
perskaitykite gamintojo nurodymus apie maišytuvo priežiūrą.
Nenaudokite organinių tirpalų sukeliančiu koroziją ar priemones
turinčias abrazyvų. Niekada neplaukite maišytuvo aukšto spaudimo
vandens srove. Valykite bekontakčių maišytuvų sensorius.
Dėmesio!
Chromuoti paviršiai neigiamai reaguoja ar yra lengvai pažeidžiami,
kai liečiasi su fosforo rūgštimi ar chloro junginiais.
(Šie komponentai neigiamai veikia dušo sistemų plastikines dalis)
Šių komponentų galima rasti
- Aliuminio chloride (naudojant antistatikus, dezodorantus)
- Hidrochlorido rūgštyse ar jos junginiuose (glazūruotų plytelių
valikliai)
- Įvairiose rūgštyse ir spirituotose valikiuose turinčiuose chlorido
- Sūriame vandenyje (jūros vanduo)
- Ore su didele chloro koncentracija
- Įvairiuose valikliuose turinčiuose fosforo rūgšties
Pastaba! Netgi labai neaktyvus tirpalas gali paveikti valomą
paviršių. Kai išgaruoja vanduo, paviršiuje lieka aktyvieji
komponentai ir tirpalo koncentratas, kuris neigiamai veikia
maišytuvo paviršių.
Labai užterštų paviršių priežiūra Tuo atveju, kai maišytuvas
ilgą laika nebuvo valomas ir įprastinės valymo priemonės yra
neveiksmingos galima atsargiai naudoti aktyvesnius valiklius
-

Užpilkite valymo skysčio ant drėgnos minkštos kempinėlės
Kempinėle ištrinkite užterštą paviršių
Gausiai nuplaukite šiltu vandeniu
Sausai iššluostykite maišytuvą minkšta šluoste

Rizika nuo užšalimo!
Jei maišytuvas ar ventilis yra ten, kur vanduo gali likti jo viduje,
yra pavojus, kad jis gali užšalti(vasarvietėse, kur žiema patalpos
nešildomos), kiekvienu atveju reikia apsaugoti nuo užsalimo.
Dėmesio!
Nejunkite prietaisų su uždarymo mechanizmu – t.y. aukšto slėgio
ploviklių ar butelių ploviklių prie maišytuvų aeratorių. Naudojant
tokius prietaisus, gali susidaryti aukštas vandens spaudimas, kuris
gali pažeisti maišytuvo valdymo ir uždarymo sistemą ar jo snapą.
Aukštas spaudimas sukelia triukšmą.
Aeratoriaus valymas: Išsuktite aeratorių ir praplaukite vandeniu
arba pakeiskite jį nauju.
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LV
“Oras” vispārējie garantijas noteikumi
(Eiropā apstiprināti no 01.01.2012.)
Sveicam Jūs ar lieliska jaucējkrāna izvēli!
Mēs garantējam, ka visi „Oras” izstrādājumi ir ražoti, izmantojot
augstākās kvalitātes materiālus un komponentus, un ka mūsu
ražošanas procesi tiek kontrolēti, piemērojot ārkārtīgi precīzu
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, sākot no materiālu izvēles
un beidzot ar brīdi, kad izstrādājums ir gatavs lietošanai. Visi
„Oras” jaucējkrāni un piederumi ir konstruēti un ražoti atbilstoši
EN standartiem, un tāpēc tiek garantēta nevainojama to darbība
noteiktos EN standartos norādītajos apstākļos. Turklāt mēs
garantējam, ka visi mūsu izstrādājumi pirms to piegādes klientiem
ir rūpīgi testēti mūsu rūpnīcās.

piederumiem, kas aprīkoti ar oriģinālajām „Oras” rezerves daļām
un kuru apkope un lietošana veikta saskaņā ar lietošanas un
apkopes rokasgrāmatu. Jaucējkrānu un ūdensapgādes piederumu
uzstādīšanā un to plānošanā ir jābūt ievērotām vietējo varasiestāžu
un likumdošanas prasībām.
Šīs „Oras” garantijas neattiecas uz defektiem, ko izraisījusi
nepareiza montāža, nepareiza uzstādīšana, tīrīšana (beršana vai
kodīgu tīrīšanas līdzekļu lietošana), nepareiza lietošana, remonta
vai tehniskās apkopes neveikšana netīra ūdens (gružu, kaļķu,
ķimikāliju utt.) gadījumā. Garantija neattiecas uz elektronisko
jaucējkrānu baterijām.
Šīs garantijas neierobežo piemērojamajā un obligāti ievērojamajā
nacionālajā patērētāju aizsardzības likumā noteiktās patērētāju
tiesības.

Šie garantijas noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti un tos regulē
Lūdzu, izlasiet un rūpīgi ievērojiet šim izstrādājumam pievienotās
Somijas likumi.
lietošanas un apkopes instrukcijas. Pareiza uzstādīšana, apkope un
Lai saņemtu papildinformāciju vai ja Jums ir jautājumi par „Oras”
lietošana nodrošina izstrādājuma ilgmūžību.
garantijām, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju vai “Oras”.
Divu (2) gadu garantija
Paziņošana par defektiem
Ja Jums ir kādas sūdzības attiecībā uz mūsu izstrādājumu, lūdzu, pēc
Šīs garantijas attiecas tikai uz defektiem, par kuriem „Oras” vai
iespējas drīzākā laikā sazinieties ar šī izstrādājuma pārdevēju. Saskaņā
pārdevējam tiek paziņots saprātīgā laikposmā (parasti 14 dienu
ar likumu par patērētāju tiesību obligāto aizsardzību mēs divus (2)
laikā) no to atklāšanas brīža. Vienlaikus klientam ir jāinformē, kad
gadus ražošanas un materiālu defektus kompensēsim. Garantija ir
izstrādājums ir ticis iegādāts. Turklāt ir jāvienojas ar “Oras” vai tā
spēkā divus (2) gadus no pirkuma izdarīšanas brīža vai gadījumā,
pārstāvi par to, kā tiks veikts remonts un kas to veiks.
ja nav pirkuma dokumenta, divus (2) gadus no gada/mēneša, kas
norādīts jaucējkrāna ražošanas zīmogā (zīmoga gads/mēnesis +
Materiālu pārstrāde
divi gadi). Defekti, kas radušies izstrādājuma parasta nolietojuma,
Oras, būdams uzņēmums ar lielu atbildību, vēlas, lai visi produkti
nepareizas uzstādīšanas, nepareizas lietošanas vai lietošanas un
tais mērķis ir pārstrādāt visus iespējamos izejmateriālus. Viss, kas
apkopes instrukciju neievērošanas rezultātā, netiks kompensēti.
nepadodas pārstrādei, būtu jāizmanto eo dzīves cikla beigās tiktu
Piecu (5) gadu garantija uz zemāk minētajiem visu “Oras”
pienācīgi pārstrādāti. Oras galvennerģijas ražošanai.
izstrādājumu funkcionālajiem komponentiem
Galvenā jaucējkrānu izejviela ir misiņš, kas pats par sevi ir
Šī garantija attiecas uz šādiem privātās mājsaimniecībās
pārstrādājams materiāls. Labākais veids, kā atbrīvoties no
lietotu jaucējkrānu funkcionālajiem komponentiem: viensviras novecojušiem produktiem to dzīves cikla beigās, ir nodot metāla
jaucēja kaseti, elektromagnētisko vārstu, sensoru un
lūžņu savākšanas punktos.
termostata kaseti.
Visas Oras jaucējkrānos izmantotās plastikas ir termoplastiskās
Šī piecu (5) gadu garantija ir spēkā attiecībā uz augšminēto
plastmasas, kas padodas pārstrādei.
funkcionālo komponentu materiālu un ražošanas defektiem, sākot
Oras izmantotie iepakojuma materiāli ir derīgi otrreizējai pārstrādei.
no jaucējkrāna iegādes brīža vai jaucējkrāna ražošanas zīmogā
norādītā gada/mēneša atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem
Bateriju un elektronikas komponentu pārstrādi jāveic specializētiem
ir agrāks, un tā attiecas uz jaucējkrāniem, kas ir izmantoti tikai
uzņēmumiem.
privātās mājsaimniecībās („Oras” saglabā tiesības to pārbaudīt).
„Oras” bez maksas piegādā jaunu daļu bojātas nomaiņai. Šī
Svarīgi norādījumi par Oras
garantija neattiecas uz citām papildu izmaksām. Visas remontdarbu
jaucējkrānu apkopi
u.c. izmaksas sedz patērētājs.
Pamatnoteikumi
Turklāt šī garantija neattiecas uz baterijām, aeratoriem un citām
Jaucējkrāni un ventiļi, tāpat kā cita santehnikas armatūra, sastāv
daļām, kam nepieciešama regulāra apkope, un bojājumiem, ko
no detaļām, kas pakļautas nepārtrauktai slodzei, kā rezultātā tās
izraisījuši netīrumi, nepareiza montāža / uzstādīšana vai neatbilstīga
pastiprināti nolietojas un kļūst nelietojamas. Tādēļ nepieciešams
lietošana (skatīt lietošanas un apkopes ceļvedi, kas pievienots
veikt tehnisko apkopi, kas garantē nevainojamu izstrādājuma
izstrādājumam vai atrodams www.oras.com).
darbību un ievērojami paildzina tā mūžu. Apkopes intensitāte
Desmit (10) gadu garantija attiecībā uz visu “Oras”
ir atkarīga no ūdens kvalitātes un lietošanas intensitātes. Oras
izstrādājumu funkcionālo komponentu un rezerves daļu
rekomendē veikt tehnisko apkopi reizi vienā/divos gados. Veicot
pieejamību
tehnisko apkopi jāizmanto atbilstoši darba instrumenti un oriģinālās
„Oras” garantē, ka vismaz desmit (10) gadus no jaucējkrāna
rezerves daļas. Tas garantē teicamu darba izpildes kvalitāti un
ražošanas zīmoga gada/mēneša ir pieejami visu „Oras”
rezultātu.
izstrādājumu funkcionālie komponenti un rezerves daļas.
Lai Oras izstrādājumi nevainojami kalpotu un būtu ātri apkopjami,
Pieejamības garantija ir spēkā attiecībā uz izstrādājumiem, kas
jau pie ūdens padeves armatūras uzstādīšanas nepieciešams
izgatavoti pēc 01.01.2012. Šī garantija neattiecas uz izdevumiem,
ievērot sekojošo:
remontdarbiem un uzstādīšanas darbiem un nodrošina tikai
– pirms jaucējkrāna vai ventiļa uzstādīšanas jāveic ūdens
funkcionālo komponentu un rezerves daļu pieejamību.
cauruļvada skalošana,
Garantijas ierobežojumi
– pirms cauruļvada ir jāuzstāda dubļu filtri, kas novērš
Šie garantijas nosacījumi attiecas tikai uz „Oras” jaucējkrāniem un
svešķermeņu iekļūšanu,

24 (48)

– sevišķa uzmanība jāpievērš secīgai un akurātai uzstādīšanai,
lai jaucējkrāniem un ventiļiem būtu atbilstoši priekšnoteikumi
teicamai funkcionālai darbībai.

Uzmanību! Nelietot aerosolu vai izsmidzinātāju!
– Bagātīgi noskalot jaucējkrānu ar tīru, remdenu ūdeni.
– Noslaucīt jaucējkrāna virsmu ar tīru, mīkstu lupatiņu.

Jaucējkrānu uzstādīšanas un apkopes laiks ievērojami samazinās,
ja izmanto Oras stūra savienojumus un ekscentrus ar lodveida
slēgventiļiem. Konkrēto darbu veikšanas laikā citiem jaucējkrāniem
vai patērētājiem ūdens netiek atslēgts. Jaucējkrānus var uzstādīt
tieši pirms celtniecības objekta nodošanas vai tehnisko apkopi
veikt katram jaucējkrānam individuāli.

Cēlmetāla pārklājums: aranja, pulēts misiņš, zelts, satīns un
briljants.

Uzmanību! Elektroniskajiem jaucējkrāniem, ar fiksēta tīkla (230V)
elektroenerģijas barošanu, elektroinstalāciju drīkst veikt kvalificēts
elektriķis. Elektronisko jaucējkrānu uzstādīšanu, regulēšanu un
apkopi var veikt tikai sertificēts speciālists, kas apguvis Oras
Electra Apmācības Programmu.

Krāsotie jaucējkrāni
Krāsotos jaucējkrānus pēc tīrīšanas var ievaskot ar automašīnas
virsbūvei paredzēto autovasku, vadoties no ražotāja norādītajām
instrukcijām. Vaskotās virsmas atgrūž ūdeni un netīrumus, kā
rezultātā ļoti atvieglo jaucējkrānu tīrīšanu.

Oras elektroniskie jaucējkrāni atbilst EMC direktīvas 2004/108/
EY prasībām.
Maksimālais plūsmas periods (aizsardzība pret vandalismu,
bezkontakta jaucējkrāns)
Bezkontakta izlietnes jaucējkrāna maksimālais plūsmas periods ir
divas minūtes. Duša jaucējkrānam tās ir piecas minūtes. Ja sensors
ir aizsegts, jaucējkrāns automātiski aizveras iepriekš minētajos
periodos (aizsardzība pret vandalismu). Lai atgrieztu jaucējkrānu
normālā darbības stāvoklī, jānoņem jebkurš sensora darbības
traucēklis (piem. košļājamā gumija, līmlente utt.). Dažos modeļos
maksimālo plūsmas periodu var modificēt.
Jaucējkrānu un aksesuāru virsmas tīrīšana
Tīrot jaucējkrānu un aksesuāru virsmas, jāvadās no vispārējiem
mājokļa tīrīšanas noteikumiem. Regulārai jaucējkrānu un aksesuāru
virsmas tīrīšanai jāizmanto neitrālus vai nedaudz sārmainus (pH
6-9) šķidros mazgāšanas līdzekļus, piemēram, ziepju šķīdumi vai
dažādi trauku mazgāšanas līdzekļi (izņemot trauku mazgājamās
mašīnas detergentus).Vienmēr jāseko līdzi mazgāšanas līdzekļa
ražotāja direktīvām un atšķaidīšanas instrukcijām. Nelietot
organiskos šķīdinātājus, kodinātājus un/vai abrazīvus līdzekļus vai
ierīces. Netīrīt jaucējkrānus ar augstspiediena ūdens strūklu. Oras
Electra jaucējkrāna sensoram vienmēr ir jābūt tīram.
Brīdinājums!
Fosforskābi un hloru saturoši tīrīšanas līdzekļi negatīvi ietekmē
jaucējkrāna hromēto virsmu un dušas piederumu plastmasas
detaļas.
Kā nelabvēlīgas vielas var minēt:
– alumīnija hlorīds (sastopams pretsviedru līdzekļos un
dezodorantos),
– hidrohloriskās skābes un to atvasinājumi (sastopami
atkaļíošanas un flīžu tīrīšanas līdzekļos),
– dažādi skābi saturoši un sārmaini tīrīšanas līdzekļi, kas satur
hloru,
– sālsūdens,
– hloru saturošs gaiss,
– dažādi tīrīšanas līdzekļi, kas satur fosforskābes.
Uzmanību! Alkoholu saturošus tīrīšanas līdzekļus nedrīkst izmantot
akrila virsmu tīrīšanai.
Uzmanību! Hromētu virsmu var bojāt arī ļoti vājas koncentrācijas
šķīdumi, jo, ūdenim iztvaikojot, ķīmiskie reaģenti sabiezē un uz
virsmas saglabājas daudz lielākā koncentrācijā.
Netīriet jaucējkrānu ar augstspiediena strūklas mazgāšanas
iekārtām.
Jaucējkrāna tīrīšana
– Jaucējkrānu jātīra ar mīkstu sūkli, kas pirms tam ir iemērkts ar
ūdeni atšķaidītā tīrīšanas līdzeklī.

Ja cēlmetāla pārklājums sāk sūbēt, apsūbējumu noņem ar
sudrabam paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem. Pēc tīrīšanas
jaucējkrānu vienmēr noskalot ar ūdeni un rūpīgi noslaucīt virsmu
sausu.

Ļoti netīras virsmas.
Ja jaucējkrāns ilgstoši nav tīrīts un ar normāliem tīrīšanas līdzekļiem
netīrumus nevar noņemt, var izmantot sārmainus tīrīšanas
līdzekļus. Tīrīšana ir jāveic ļoti uzmanīgi un sekojoši:
–
–
–
–

tīrīšanas līdzekli nedaudz uzliet uz ļoti mitra, mīksta sūkļa,
netīro virsmu noslaucīt ar sūkli,
noskalot jaucējkrānu ar tīru, remdenu ūdeni,
ar tīru, mīkstu lupatiņu noslaucīt jaucējkrāna virsmu sausu.

Aeratora tīrīšana: Noņemiet aeratoru, mazgājiet to ar ūdeni vai
nomainiet uz jaunu.
Pareiza Oras Bidetta lietošana
Pēc Bidetta rokas dušas lietošanas, kad ūdens plūsma tiek
noslēgta, zem dušas izkliedētāja paliek nedaudz ūdens. Ja šis
ūdens netiek nokratīts, tas iztek dušu pakarot. Lai to novērstu,
pirms Bidetta dušas novietošanas sienas balstā, to nedaudz
papurināt virs izlietnes vai tualetes poda. Ievērojot šo vienkāršo
un vieglo darbību, Bidetta rokas dušas lietošana būs tīkama un
neradīs raizes par liekām pilēm.
Sasalšanas risks
Jaucējkrānus un aksesuārus, kas ir uzstādīti vietās (piemēram,
neapkurinātās vasarnīcās ) un, iestājoties salam, ūdens var sasalt,
ir jāatbrīvo no ūdens vai jāuzglabā apsildāmās telpās. Lai novērstu
sasalšanas risku var veikt sekojošus aizsardzības pasākumus:
viensviras jaucējkrāni:
automātiskie jaucējkrāni:
			
divrokturu jaucējkrāni:

izņemt kaseti
izņemt kaseti un atbrīvot
jaucējkrānu no ūdens
izņemt vadības ventiļus

Uzmanību! Piesardzības pasākumi ir jāveic arī tad, ja jaucējkrānu
transportēšana notiek pazeminātas temperatūras apstākļos.
Brīdinājums!
Jaucējkrānus un to aksesuārus nedrīkst izmantot tvaiku saturošās
telpās (max. temperatūra +65°C)
Brīdinājums!
Aizliegts pievienot jaucējkrāna iztekai (aeratora vietā) jebkuru ierīci
ar slēgvārstu (piemēram, augstspiediena mazgājamās ierīces vai
citu, līdzīgu aprīkojumu). Šādu ierīču lietošana rada hidrauliskos
triecienus, kas sabojā jaucējkrāna regulēšanas un aizvēršanas
mehānismu vai izteku. Vienlaicīgi šāds pieslēgums var radīt krusta
plūsmu. Ar mēlīti darbināmas Bidetta rokas dušas gadījumā
izmanto ežektora mezglu.
Uzmanību! Veļas mazgājamās mašīnas ventilis pēc lietošanas
vienmēr ir jāpagriež „off” stāvoklī. Ja veļas mazgājamā mašīna
nevar tikt savienota ar krānu, tad savienojuma caurule (G1/2)
jānoslēdz ar korķi.
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NL
Oras Algemene Garantievoorwaarden
(geldig vanaf 1.1.2012 in Europa)
Gefeliciteerd voor het maken van een uitstekende kraan keuze!
Wij garanderen hierbij dat alle Oras producten worden vervaardigd
met behulp van grondstoffen en componenten van een superieure
kwaliteit en dat onze productieprocessen worden beheerst door
een zeer nauwkeurige kwaliteitsbewaking; van materiaal keuzes
totdat het product klaar is voor gebruik. Alle Oras kranen en
accessoires zijn ontworpen en gefabriceerd volgens de ENnormen en dus wordt een probleemloze werking gegarandeerd
onder passende voorwaarden gespecificeerd in de EN-normen.
Daarnaast garanderen wij dat al onze producten zorgvuldig worden
getest in onze eigen fabrieken voordat ze geleverd worden aan
de klanten.
Wij verzoeken u vriendelijk om de instructies voor gebruik en
onderhoud, die bijgesloten zijn bij het product, te lezen en te
volgen.Correcte installatie, onderhoud en het gebruik ervan
garanderen op lange termijn de duurzaamheid van het product.
Twee (2) jaar garantie
Mocht u klachten hebben met betrekking tot onze producten,
verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de
verkoper. We vergoeden fabricage-en materiaalfouten voor een
periode van twee (2) jaar op basis van de wet voor de verplichte
bescherming van de consument. De garantie is geldig voor
twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum of in het geval er geen
documentatie voorhanden is van de inkoop, twee (2) jaar vanaf
de jaren / maanden op de productiedatum van de kraan (het jaar /
maand van de stempel + twee jaar). Fouten ontstaan door normale
slijtage van het product, verkeerde installatie, verkeerd gebruik
of nalatigheid van gebruiks-en onderhoudsvoorschriften worden
niet vergoed.
Vijf (5) jaar garantie op hieronder genoemde functionele
componenten voor alle Oras-producten
Deze garantie geldt voor de volgende functionele onderdelen
van kranen, gebruikt in particuliere huishoudens: eengreeps
cartridge, magneetventiel, sensor en thermostatische
cartridge.
Vanaf de aankoopdatum van de kraan of het jaar / maand op de
productiestempel van de kraan, welk van de twee het jongst is,
deze vijf (5) jaar garantie geldt voor materiaal of fabricage fouten
van de hierboven genoemde functionele componenten en geldt
enkel voor kranen die gebruikt worden in particuliere huishoudens
(Oras behoudt rechten op de zaak te onderzoeken). Oras biedt
ook gratis een nieuw zelfde onderdeel aan tegen omruiling van het
defecte onderdeel. Deze garantie dekt geen andere extra kosten.
Alle kosten als gevolg van de herstelwerkzaamheden, etc. zijn op
verantwoordelijkheid van de consument.
Bovendien geldt de garantie niet voor batterijen, beluchters
of andere regelmatige onderhoud gerelateerde onderdelen of
defecten veroorzaakt door vuil, verkeerde montage / installatie of
verkeerd gebruik (zie het gebruik en onderhoud gids die met het
product of van www.oras.com).
Tien (10) jaar is garantie voor de beschikbaarheid van
functionele componenten en onderdelen van alle Oras
producten.
Oras garandeert hierbij dat voor de duur van ten minste
tien (10) jaar vanaf de jaren / maanden op de productie
van de kraanstempel, functionele componenten en
onderdelen beschikbaar zijn voor alle Oras-producten. De
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beschikbaarheidsgarantie geldt voor producten die zijn vervaardigd
na 1.1.2012. Deze garantie dekt dekt geen koste die te maken
hebben met de herstelling of installatie, maar zorgt alleen voor de
beschikbaarheid van de functionele componenten en onderdelen.
Garantie beperkingen
Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor Oras
kranen en accessoires die zijn uitgerust met originele Oras
onderdelen en die onderhouden en gebruikt worde volgens de
gebruikershandleiding. De bepalingen van de lokale overheden en
wetgeving omtrent de installaties van kranen en waterarmaturen en
bij de planning ervan moeten nageleefd worden.
De bovenstaande Oras garantie niet van toepassing op
gebreken veroorzaakt door verkeerde montage, verkeerde
installatie, reiniging (schrobben of het gebruik van bijtende
reinigingsmiddelen), verkeerd gebruik, gebrek aan herstelling of
het gebrek aan service in geval van onzuiverheid van het water
(afval, kalk, chemische producten , etc.). De garantie is niet van
toepassing op batterijen in elektronische kranen.
Deze garanties hebben geen beperking op de wettelijke rechten
op grond van geldende, bindende nationale wetgeving inzake
consumentenbescherming.
Deze garantievoorwaarden zijn gemaakt onder en worden beheerst
door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van
Finland.
Voor meer informatie of in het geval van vragen over Oras
garanties, neem dan contact op met de verkoper of Oras.
Foutmelding
Deze garanties zijn alleen van toepassing op de fouten die zijn
gemeld aan Oras of de verkoper binnen een redelijke termijn
(meestal binnen 14 dagen), vanaf het ontdekken van de fout.
Tegelijkertijd moet de klant kunnen duidelijk maken wanneer het
product is gekocht. Verder moet overeengekomen worden met
Oras of diens vertegenwoordiger, hoe men de kraan zal repareren
en wie de reparatie zal uitvoeren.

Het recycleren van materiaal
Als een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt inzake milieu,
wil Oras dat alle producten op een juiste manier behandeld moeten
worden op het einde van hun gebruik. Oras heeft als hoofddoel
om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Alles wat niet
gerecycleerd kan worden, moet gebruikt worden om energie te
produceren.
Het hoofdmateriaal dat gebruikt wordt bij het vervaardigen van
kranen bestaat uit messing, wat op zich een gerecycleerd materiaal
is. De beste manier om overbodige producten te recycleren op het
einde van hun gebruik, is om ze naar een metaalverwerkingsbedrijf
te sturen.
Alle plastic die in Oras kranen gebruikt wordt, is thermoplastisch en
dus al een gerecycleerd product.
Al het verpakkingsmateriaal dat door Oras gebruikt wordt, kan
gerecycleerd worden.
Batterijen en elektronische onderdelen mogen niet bij het gewone
afval. Deze moeten gesorteerd en ingezameld worden bij de
daarvoor geschikte verzamelpunten.

Algemeen
Kranen en ventielen, zoals alle HVAC material, bestaan uit
onderdelen die onder permanente druk staan, blootgesteld aan
de weerelementen en slijtage, vragen een special onderhoud.
Indien een onderdeel dusdanig versleten is dat het niet meer

gebruikt kan worden, komt dit doorgaans door een gebrek aan
onderhoud. Regelmatig onderhoud garandeert een problemen vrij
functioneren en verlengt de levensduur. De sensor van de kraan
moet proper gehouden worden om een foutloos functioneren te
bewerkstelligen. Hou met het volgende rekening indien u een vlot
en snel onderhoud garanderen voor uw leidingen.
– De leidingen moeten gespoeld worden met zuiver water om
zand en andere onzuiverheden te verwijderen vooraleer de
kranen en ventielen te installeren.
– Het systeem moet uitgerust zijn met een voldoende aantal
mechanismen om het binnenspoelen van vreemde voorwerpen
te vermijden
– Een correcte installatie is belangrijk opdat kranen en kleppen
alle mogelijkheden hebben om goed te functioneren.
Onderhoud is eenvoudiger en de gebruikte tijd korter, indien
de leidingen verbonden zijn met een Oras stop klep. Dit
veroorzaakt geen storingen bij andere uitrustingen die in het
syteem geïnstalleerd werden, iedere kraan kan individueel worden
afgesloten van het syteem.
NOTA! De electrische aansluitingen van del Electra mogen enkel
uitgevoerd worden door een professioneel elektricien. Service
en bijkomende instellingen aan het kraanwerk mogen uitgevoerd
worden door gekwalificeerd personeel b.v.b personen die de
Electra-scholing gevolgd hebben.
Maximale looptijd (bescherming tegen vandalisme, handenvrij
kraanwerk)
De maximale looptijd van handenvrij kraanwerk is 2 minuten
voor wastafelkranen en 5 minuten voor douchekranen. Indien de
sensor afgedekt wordt, sluit de kraan automatisch na de eerder
vermelde tijdsspanne (bescherming tegen vandalisme). Om terug
een normaal functionerende kraan te verkrijgen, volstaat het de
obstructie (bvb kauwgum, plakband) die op de sensor geplaatst
werd, te verwijderen. Sommige modellen laten toe de looptijd te
wijzigen.
Electronisch kraanwerk voldoet aan de EMC norm 2004/108/EY
Het reinigen van externe oppervlakten van de kraan
Bij het reinigen van de externe oppervlakte van een kraan, zijn
de zelfde regels van toepassing als geverfde oppervlakten in het
algemeen. Regelmatig reinigen van de externe oppervlaktes moet
gebeuren met neutrale of licht alkaline producten (PH 6-9) bvb:
zeepoplossingen en verschillende wasmiddelen (geen waspoeder)
Volg altijd de instructies van de fabrikanten op. Organische
oplossingen en schuurmiddelen mogen niet gebruikt worden.
Chroomcoatings weerstaan niet aan fosforische zuren en chlorine
bestanddelen ( Het zelfde geld voor de kunststofonderdelen van
een douche uitrusting) die bevatten bvb:
– Aluminium chlorides (gebruikt in o.m.deodorants)
– Hydrochloride zuren en zijn afgeleiden (gebruikt in
poetsprodukten voor ontkalkers en Hollands tegelwer produkten
– Verschillende zuur en alkaline poetsmiddelen bevatten chlorine
– Zout water (bvb zeewater)
– Lucht met een hoge densiteit aan chlorine
– Poetsprodukten die fosforische zurzn bevatten
Nota!
Dilute oplossingen kunnen de coating beschadigen door de
concentratie van actieve bestanddelen
Reinig nooit met een hogedrukslang.
Het reinigen van externe oppervlakten van de kraan
– Reinig de kraan met een spons of zachte doek
Nota! Gebruik geen flessen met verstuiver.

– Spoel de kraan met overvloedig lauw water
– Daarna veegt u de kraan droog.
Edele metaal coatings: -aranja, gepolierde messing en goud.
Indien edele metaal coatings mat worden met de tijd, de
kan dat verwijderd worden door gebruik van: Vloeibare
zilverpoetsmiddelen. Na het reinigen moeten de oppervlaktes altijd
gespoeld en drooggewreven worden.
Gekleurde kranen
Gekleurde kranen kunnen met was (autowas) behandeld worden
na het kuisen, met inachtname van de was instructies. Een met
was behandeld oppervlakte is water en vuil afstotend en maakt het
kuisen van de kraan eenvoudiger
Zeer vuile oppervlaktes
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de kraan gedurende lange tijd
niet gekuist werd, en vuil niet verwijderd kan worden met normaal
kuisen, gebruik voorzichtig een alkaline vloeistof
Doe een weinig vloeistof op een vochtige, zachte spons
– Reinig het vuile oppervlakte met de spons.
– Spoel voldoende met lauw water
– Veeg de kraan droog.
De perlator reinigen: verwijder de perlator, reinig met water of
vervang door een nieuwe.
Risico’s op bevriezing
Kranen of aanverwante producten die geplaatst werden waar
residueel water kan bevriezen, moeten leeggemaakt, of opgeslagen
worden in een verwarmde plaats gedurende de koude periode.
Verschillende voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om
schade ten gevolge van bevriezing te voorkomen
Eéngreepsmengkranen:
Automatische kranen :
			
			
Twéégreepsmengkraan:

Verwijder het binnenwerk.
Verwijder het binnenwerk en zorg
ervoor dat er geen residueel water
in de kraan aanwezig is.
Verwijder het binnenwerk

Opgelet! Voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden
wanneer een gebruikte kraan bij negatieve temperaturen vervoerd
wordt.
Waarschuwing!
Kranen en accessoires zijn niet geschikt om te gebruiken in een
hete omgeving (max +65°C). Dezelfde temperatuurbeperking geldt
ook voor het reinigen.
Correct gebruik van de combidetta houdt in dat u het water
afsluit. Indien u de combidetta niet gebruikt. Na gebruik kan uit de
combidetta handsproeier een weinig water druppen.
Waarschuwing!
Sluit geen toepassing voorzien van een sluitinstrument bvb een
hoge druk-/flessen wasser of een tuinslang met een sluitinstrument
aan de kraan (bvb om de perlator te vervangen). Het gebruik
van dergelijke instrumenten kan extreme drukwisselingen
tot gevolg hebben wat beschadiging van het regulerings-en
sluitingsmechanisme in de kraan, of beschadiging van de uitloop.
Er kan ook schade onstaan aan de terugslagkleppen. De ejector structuur moet gebruikt worden, indien u de bidet handdouche met
omsteller gebruikt.
Opgelet! Het ventiel voor de wasmachine moet na gebruik altijd
uitgeschakeld worden. Als de wasmachine niet kan worden
aangesloten op de kraan, moet de verbindingspijp (G 1/2) worden
afgesloten.
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NO
Oras garantibetingelser (gjelder fra
1.1.2012 i Europa)
Gratulerer med ditt kranvalg!
Vi garanterer herved at alle Oras produkter er laget av råvarer og
komponenter av utsøkt kvalitet, og at våre produksjonsprosesser
er kontrollert etter svært nøyaktige kvalitetssikringsprinsipper,
fra materialvalg til produktet er klart til bruk. Alle Oras kraner og
tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder
og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i ENstandardene. Videre garanterer vi at alle våre produkter er nøye
testet i våre egne fabrikker før de leveres ut til kundene.
Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner
nøye. Disse følger med produktet. Riktig installasjon, vedlikehold
og bruk sikrer lang holdbarhet på produktet.
To (2) års garanti
Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi
deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi vil dekke
produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold
til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to
(2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon
av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned
stempel) + to år. Garantien gjelder ikke ved feil som oppstår på
grunn av feilmontering, misbruk eller forsømmelse ved bruk og
vedlikehold.
Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes
hovedkomponenter nevnt nedenfor
Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter
på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for
ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner,
og termostatkassett for termostatstyrte kraner.
Regnes fra kranens kjøpsdato eller kranens produksjonsstempel,
(år / måned stempel). Femårsgarantien, (5) års garanti, gjelder for
material-eller produksjonsfeil av de ovenfor nevnte komponenter
og kraner som har blitt brukt kun i private husholdninger (Oras
forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i
bytte uten kostnad. Garantien dekker ikke eventuelle andre utgifter.
Alle utgifter forårsaket av reparasjonsarbeidet, etc. er forbrukerens
ansvar.
Denne garantien dekker forøvrig ikke driftsbatterier, strålesamlere
eller andre vedlikeholdsrelaterte deler, eller feil forårsaket av
smuss, feil montering / installasjon eller misbruk (se bruk- og
vedlikeholdsmanualen som følger med produktet eller se www.
oras.com).
Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og
reservedeler til alle Oras produkter
Oras garanterer herved at hovedkomponenter og reservedeler skal
være tilgjengelige i en periode på opptil ti (10) år etter kranens
produksjonsstempel. Leveringsgarantien gjelder for produkter som
er produsert etter 1.1.2012. Denne garantien dekker ikke utgifter
eller eventuelle reparasjoner eller monteringsarbeid, men sikrer kun
at hovedkomponenter og reservedeler skal være tilgjengelig.
Garantibegrensninger
Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er
utstyrt med originale Orasdeler, og vedlikeholdes og brukes i
henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.
Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter
nedfelt i Plan-og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.
Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering,
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rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil
bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak
(søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i
elektroniske kraner.
Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte
rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.
Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.
For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt
med kranselger eller Oras Armatur AS på tlf 74 85 41 10 eller
e-postadresse info.norway@oras.com.
Reklamasjonshenvendelser
Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger
innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget.
Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når
produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre
representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal
foreta service.

Gjenvinning av materiale
Som en ansvarlig bedrift ønsker Oras at alle produkter skal
behandles miljøvennlig ved livsløpsslutt. Oras sitt hovedmål er
at alle materialer skal kunne resirkuleres og at ikke-resirkulerbare
materialer skal kunne brukes i produksjon av energi.
Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er
et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og
resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metallresirkuleringsanlegg.
All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar.
All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres.
Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall,
men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall. Ønsker
Oras at alle produkter skal behandles miljøvennlig ved skal sorteres
ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Generelt
Kraner og ventiler, som annet VVS utstyr, består av mange deler
som er under konstant press, utsatt for slitasje og av den grunn
krever vedlikehold. Når en del har kommet til det punkt at den er
ubrukelig, er det ofte på grunn av manglende vedlikehold. Jevnlig
service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger
levetiden betraktelig. Riktig service må utføres med riktig verktøy
og reservedeler. For å garantere rask og god service, må følgende
være ivaretatt:
– Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester
osv. før kranen installeres.
– Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å
hindre fremmedlegemer å komme inn.
– Riktig installering er særlig viktig, slik at kranene har de
nødvendige forutsetninger for å fungere riktig.
Servicearbeidet er lettere og raskere, dersom krantilkoblingen er
utstyrt med Oras avstengingsventil. Servicen påvirker ikke annet
utstyr i systemet fordi hver enkelt kran kan stenges av. Kranene kan
overhales uten å tas ut av systemet.
OBS: El-montering skal utføres av El-installatør
Viktige bemerkninger om Oras Produkter (Beskyttelse mot
hærverk)
Maksimal rennetid for berøringsfrie kraner er to minutter for
servantkraner, og fem minutter for dusjkraner. Hvis sensoren er
tildekket, vil kranen stenge automatisk etter nevnte tidsintervaller
(beskyttelse mot hærverk). For å få kranen til å fungere som

vanlig igjen må man fjerne alle fremmedlegemer (for eksempel
tyggegummi, tape) fra sensoren. Rennetiden kan modifiseres på
noen modeller.
Hold alltid sensoren i Electra kraner ren, det gir det beste resultat.
Rengjøring av kraner
Kranens overflate kan generelt rengjøres på samme måte som
andre lakkerte overflater. Ved jevnlig rengjøring, brukes nøytrale
eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel, f.eks. oppvaskmiddel (ikke
de for oppvaskmaskin). Følg alltid leverandørens retningslinjer
for bruk og dosering. Organiske løsningsmidler, etsende og/eller
slipende rengjøringsmiddel, samt rengjøringsverktøy må ikke
brukes.
– Rengjør kranen med en svamp eller en myk klut.
– Skyll forsiktig med rent, lunket vann.
– Tørk av kranen.

kranen etter du har brukt hånddusjen, og tøm slangen ved å riste
hånddusjen over toalettskålen eller i vasken. Heng så hånddusjen
i holderen. Dette er den enkleste måten å behandle Bidetta
hånddusjer på for å unngå vannsøl.
Frostfare
Kraner og røropplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller
lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks
vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre
skader pga av frysing.
Ettgrepsarmatur: 		
Automatkraner: 		
			
Togrepsarmatur: 		

Ta ut kassetten
Demonter kranen, ta ut kassetten
og tøm ut vannet av kranen.
Ta ut overdelen

Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull

NB!
De samme forhåndsregler må også tas ved transport av
demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Dersom kranen blir skjoldet med tiden, kan de mørke flekkene
fjernes med f.eks. flytende sølvpuss. Etter rengjøring må overflaten
alltid skylles og tørkes av.

NB!
Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under
varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

Lakkerte kraner
På lakkerte kraner kan man bruke bilvoks etter rengjøring.
En vokset overflate er vann- og smussavstøtende, og gjør
rengjøringen enklere.

Samme temperaturbegrensning gjelder også ved rengjøring. Ved
bruk av bidetta hånddusj vil det bli værende litt vann igjen i silen.
Dersom vannet ikke dreneres, vil det dryppe fra silen når dusjen
henges opp. For å unngå dette etter bruk av kran og bidetta
hånddusj, hold bidettadusjen noe høyere enn når den står i
holderen, og trykk inn avtrekkerknappen. Ejektordysen må brukes
når du bruker Bidetta hånddusj.

Svært skitne overflater
Dersom kranen rengjøres svært sjelden, og smuss ikke kan fjernes
på vanlig måte, kan man bruke et svakt alkalisk rengjøringsmiddel
til rengjøringen.
–
–
–
–

Ta flytende rengjøringsmiddel på en fuktig, myk klut.
Rengjør den skitne overflaten.
Skyll forsiktig med rent, lunket vann.
Tørk av kranen.

NB!
Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis
vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde
forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.

Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller
erstatte med ny.
ADVARSEL!
Krombelegg er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige
stoffer, (det samme gjelder plastdelene på alt dusjutstyr) som
f.eks.:
– Aluminiumklorid (brukt i f.eks.antiperspiranter/deodoranter).
– Saltsyre og dens derivater (brukt f.eks.i rengjøringsmiddel for
baderomsflis).
– Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjøringsmidler som
inneholder klor.
– Saltvann (f.eks. sjøvann).
– Luft med høyt klorinnhold.
– Forskjellige fosforholdige rengjøringsmiddel.
Merk!
Utvannede løsninger kan også skade overflaten, fordi når vannet
fordamper blir de aktive stoffene liggende igjen veldig konsentrert.
ADVARSEL
Ikke koble til noe utstyrt med egen lukkemekanisme, feks
en høytrykks/flaskevasker eller hageslange til kranen. Dette
kan resultere i trykkstøt som kan skade regulerings- og
lukkemekanismen eller skade utløpstuten til kranen. En slik
tilkobling kan også føre til uheldig overslag mellom varmt- og
kaldtvann.)
Hvordan bruke Bidetta hånddusj
Når hånddusjen til Bidetta kraner stenges, vil det fortsatt være litt
vann igjen i dusjhode. Hvis vannet ikke blir drenert ut vil noe av
vannet dryppe ut når du henger den opp. For å unngå dette, slå av
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PL
Ogólne warunki gwarancji (ważne w
Europie od dnia 1 stycznia 2012 r.)
Gratulujemy Państwu doskonałego wyboru!
Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że wszystkie produkty firmy Oras
są wytwarzane z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców
i podzespołów. Nasze procesy produkcyjne podlegają ścisłej
kontroli jakości na wszystkich etapach: począwszy od wyboru
materiałów, aż do momentu, w którym towar jest gotowy do użycia.
Przy projektowaniu i produkowaniu wszystkich baterii i akcesoriów
firmy Oras dochowano zgodności z odpowiednimi normami EN.
Dzięki temu możemy zagwarantować bezawaryjną pracę naszych
urządzeń w warunkach określonych w tych normach. Ponadto,
zapewniamy, że wszystkie produkty są dokładnie badane w
naszych zakładach przed ich dostarczeniem do klienta.
Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami
użytkowania i konserwacji oraz o stosowanie się do zawartych
w nich wskazówek. Przestrzeganie zasad prawidłowej instalacji,
konserwacji i obsługi urządzenia pozwoli Państwu cieszyć się jego
prawidłowym działaniem przez wiele lat.
Gwarancja na okres dwóch (2) lat
W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o niezwłoczne
powiadomienie sprzedawcy. Zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony konsumenta, gwarancja na okres dwóch (2) lat obejmuje
wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja ta jest ważna przez
okres dwóch (2) lat począwszy od daty zakupu, a w przypadku,
gdy brak jest potwierdzenia zakupu, przez okres dwóch (2)
lat począwszy od roku/miesiąca wskazanego na stemplu
produkcyjnym (rok/miesiąc wskazany na stemplu + dwa lata).
Usterki powstałe w następstwie normalnego zużycia produktu,
nieprawidłowej instalacji/obsługi lub niezastosowania się /
nieprawidłowego zastosowania się do wskazówek ujętych w
instrukcjach użytkowania i konserwacji nie są objęte gwarancją.
Gwarancja na okres pięciu (5) lat obejmująca wskazane
poniżej podzespoły wszystkich produktów firmy Oras
Gwarancja ta obejmuje następujące podzespoły baterii
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych: głowica
baterii jednouchwytowej.
Okres tej gwarancji wynosi pięć (5) lat począwszy od daty
zakupu baterii lub od roku/miesiąca wskazanego na stemplu
produkcyjnym (w zależności od tego, która z tych dat jest
wcześniejsza). Obejmuje ona wady materiałowe lub produkcyjne
wskazanych powyżej podzespołów i dotyczy wyłącznie tych
baterii, które były wykorzystywane w gospodarstwach domowych
(firma Oras zastrzega sobie prawo do zbadania każdego
konkretnego przypadku). Firma Oras zapewnia bezpłatną wymianę
uszkodzonych podzespołów na nowe. Gwarancja ta nie obejmuje
żadnych dodatkowych wydatków. Wszystkie wydatki związane z
naprawami, itp. pokrywa wyłącznie konsument.

stemplu produkcyjnym. Gwarancja dostępności dotyczy urządzeń
wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2012 r.. Gwarancja ta nie
obejmuje żadnych wydatków ani prac naprawczych/montażowych,
a jedynie zapewnia, że określone podzespoły i części zamienne
będą dostępne.
Ograniczenia gwarancji
Opisane warunki gwarancji dotyczą wyłącznie baterii i akcesoriów
firmy Oras, w których wykorzystywane są oryginalne części
firmy Oras, oraz które są obsługiwane i konserwowane zgodnie
z instrukcjami użytkowania i konserwacji. Przy instalowaniu i
planowaniu rozmieszczenia baterii oraz przyłączy wody należy
przestrzegać warunków określonych przez władze miejscowe oraz
przepisów miejscowych.
Opisane powyżej gwarancje udzielane przez firmę Oras nie
obejmują usterek powstałych w następstwie nieprawidłowego
montażu, nieprawidłowej instalacji, czyszczenia (szorowania lub
zastosowania żrących środków czyszczących), nieprawidłowej
obsługi, zaniechania podjęcia odpowiednich prac naprawczych
oraz zaniechania wykonywania konserwacji w przypadku
zanieczyszczenia wody (nieczystości, kamień, środki
chemiczne, itp.). Gwarancja nie obejmuje baterii zasilających
wykorzystywanych w bateriach elektronicznych.
Gwarancje te nie ograniczają uprawnień przysługujących
konsumentom na mocy odpowiednich, krajowych przepisów
dotyczących ochrony konsumenta.
Postanowienia niniejszych warunków sporządzono z zachowaniem
przepisów prawa fińskiego. Przepisy te służą także do wykładni
tych postanowień.
W przypadku, gdy potrzebujecie Państwo uzyskać więcej
informacji dotyczących gwarancji firmy Oras, lub gdy macie
jakiekolwiek pytania dotyczące tych gwarancji, prosimy o kontakt
ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Oras.
Powiadomienie o usterkach
Opisane gwarancje mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy
informacja o wystąpieniu usterki została przekazana firmie Oras
lub sprzedawcy w odpowiednim terminie (zwykle jest to 14 dni)
od jej wykrycia. Przy zgłaszaniu usterki należy także wskazać,
kiedy dokonano zakupu produktu. Ponadto, z firmą Oras lub z jej
przedstawicielem należy uzgodnić kwestię sposobu naprawy oraz
podmiotu, który ma ją wykonać.

Odzyskiwanie materiałów
Oras, jako firma w pełni odpowiedzialna za swoje produkty
uważa, że wszystkie produkty powinny być w odpowiedni sposób
utylizowane po zakończeniu swojego cyklu życia.
Wszystkie materiały, które nie mogą być ponownie użyte, powinny
posłużyć do produkcji energii.
Podstawowym materiałem użytym do produkcji baterii jest
mosiądz, który z założenia może być wielokrotnie użyty. Najlepszą
drogą pozbycia się nieużywanych już produktów, nieposiadających
części elektrycznych lub elektronicznych czy baterii
zasilających, jest oddanie ich na złom.

Ponadto, gwarancja ta nie obejmuje baterii zasilających, aeratorów
oraz innych części, które podlegają wymianie/konserwacji, ani też
usterek powstałych w następstwie zanieczyszczenia produktu,
nieprawidłowego montażu/instalacji lub niewłaściwego korzystania Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą
z produktu (patrz: instrukcje użytkowania i konserwacji dostarczane sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stosownymi
wraz z urządzeniem lub dostępne na stronie www.oras.com).
przepisami wprowadzającymi ją w życie we wszystkich krajach
Gwarancja dostępności na okres dziesięciu (10) lat obejmująca UE, zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, nie może
podzespoły i części zamienne wszystkich produktów firmy Oras być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
Firma Oras zapewnia, że podzespoły i części zamienne wszystkich gospodarstwa domowego.
wytwarzanych przez nią produktów będą dostępne co najmniej
przez okres dziesięciu (10) lat od roku/miesiąca wskazanego na
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W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz recyklingu,
użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w

Przy czyszczeniu zewnętrznych powierzchni baterii stosuje
się ogólnie te same zasady, co przy czyszczeniu malowanych
powierzchni w domu. Należy regularnie czyścić zewnętrzne
powierzchnie baterii, stosując obojętny lub lekko alkaliczny (pH
6-9) płynny środek czyszczący, np. roztwór mydła i różne płyny do
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
zmywania (ale nie proszek do pralek). Zawsze należy się stosować
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających do wskazówek producenta i zaleceń dotyczących stężenia pH.
Rozpuszczalniki organiczne, środki chemiczne powodujące korozje
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
i/lub zadrapania nie mogą być stosowane. Gwarancja nie obejmuje
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
uszkodzeń i zadrapań spowodowanych niewłaściwą konserwacją
Wszystkie tworzywa sztuczne używane przez Oras są
baterii.
termoplastyczne, a przez to w pełni podlegają przetwarzaniu.
punkcie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji
należy zwrócić się do lokalnych punktów zbiórki, władz lokalnych
lub sprzedawcy detalicznego.

Wszystkie materiały używane do pakowania są w pełni
odzyskiwane, mogą być powtórnie wykorzystywane.

Uwagi ogólne
Baterie i zawory podobnie jak inne urządzenia sanitarne,
składają się z szeregu części narażonych na ciągłe naprężenia,
podlegających zużyciu i pęknięciom, a więc wymagających
serwisu.
Jeśli jakaś część baterii zużyje się do tego stopnia, że nie jest już
zdatna do użytku, to przeważnie jest to spowodowane brakiem
serwisu. Okresowy serwis gwarantuje bezawaryjną pracę baterii
i znacznie wydłuża jej żywotność. Właściwy serwis musi być
przeprowadzany tylko przez wykwalifikowany serwis firmy Oras,
przy pomocy odpowiednich narzędzi i części zamiennych.
Aby zagwarantować łatwy i szybki serwis, należy przy montażu
instalacji cwu wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
Przed zainstalowaniem baterii instalacja cwu musi być przepłukana
wodą, aby usunąć z niej piasek, opiłki stalowe itp.;
- Instalacja cwu musi być wyposażona w wystarczającą ilość
odmulaczy i filtrów, aby zapobiec przedostawaniu się obcych
ciał do instalacji;
- Prawidłowo zmontowana instalacja zapewnia niezbędne warunki
do właściwe pracy baterii.
Serwis jest łatwiejszy i jego czas krótszy, jeśli połączenia
baterii są wyposażone w odcinające zawory kulowe firmy Oras.
Unika się przez to zakłóceń w pracy innych zainstalowanych w
systemie urządzeń, gdyż każda bateria może być indywidualnie
z tego systemu wyłączona. Baterie można naprawić bez
wymontowywania ich z instalacji cwu.
Uwaga! Podłączenia elektryczne w bateriach elektronicznych
zasilanych napięciem 230V mogą być wykonywane tylko przez
instalatorów z odpowiednimi uprawnieniami.
Instalacja, serwis i regulacja baterii elektronicznych może
być wykonywana wyłącznie przez serwis firmy Oras lub
wykwalifikowanych instalatorów posiadających odpowiednią
licencję firmy Oras.
Baterie elektroniczne spełniają wymagania Dyrektywy EMC
2004/108/EY.
Maksymalny czas przepływu (Zabezpieczenie przed
wandalizmem, baterie bezdotykowe)
Maksymalny czas przepływu w bateriach bezdotykowych
wynosi dwie minuty dla baterii umywalkowych i pięć minut dla
baterii natryskowych. Jeśli sensor jest zakryty, bateria zamyka
się automatycznie po upływie w/w czasu (ochrona przed
wandalizmem). Aby uruchomić baterię ponownie należy usunąć
wszelkie przeszkody (np. gumę do żucia, taśmę) z sensora. W
niektórych modelach baterii można zmieniać czas przepływu wody.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni baterii

Ostrzeżenie!
Powierzchnia baterii pokrytej chromem nie toleruje związków
kwasu fosforowego i związki chloru. (To samo dotyczy wszystkich
części natrysku wykonanych z tworzyw sztucznych).
Związki te obejmują np.:

- chlorki glinowe (używane np. w środkach przeciwpotowych i
dezodorantach);
- kwas chlorowodorowy i jego pochodne (stosowane jako środek
czyszczący przy odwapnianiu i do płytek holenderskich);
- różne kwaśne i alkaliczne środki czyszczące zawierające chlor;
- słoną wodę (np. wodę morską);
- powietrze zawierające dużo chloru;
- różne środki czyszczące zawierające kwas fosforowy.
Uwaga! Środki czyszczące zawierające alkohol nie mogą być
stosowane do czyszczenia powierzchni akrylowych.
Uwaga! Rozcieńczone roztwory mogą również uszkodzić
powierzchnie baterii, ponieważ po odparowaniu wody substancja
aktywna pozostaje i roztwór uzyskuje większą koncentrację.
Nie czyścić baterii przy pomocy wysokociśnieniowej myjki.
Czyszczenie
- Czyścić baterię gąbką lub delikatną ściereczką razem ze
środkiem czyszczącym. Uwaga!. Nie używać rozpylaczy w
butelkach;
- Spłukać kilkakrotnie ciepłą wodą;
- Wytrzeć baterię do sucha.
Czyszczenie aeratora: wykręć aerator, przemyj wodą lub wymień
na nowy
Powierzchnie szlachetne: aranja, polerowany mosiądz, złoto,
satyna, brillant
Jeżeli powierzchnie szlachetne baterii ulegają matowieniu, można
to usunąć przy pomocy środka czystości zawiereającego srebro.
Po czyszczeniu, powierzchnie baterii, należy spłukać dużą ilością
wody I wytrzeć do sucha.
Baterie kolorowe
Baterie kolorowe, po czyszczeniu, mogą być woskowane woskiem
samochodowym. Woskowana powierzchnia jest bardziej odporna
na zabrudzenie i łatwiejsza do czyszczenia.
Bardzo brudne powierzchnie
W wyjątkowych wypadkach, gdy bateria nie była czyszczona przez
długi czas i brudu nie można usunąć normalnym czyszczeniem,
można ostrożnie zastosować lekko alkaliczny, płynny środek
czyszczący.
- Nałożyć niewielką ilość środka czyszczącego na wilgotną,
miękką gąbkę;
- Przetrzeć gąbką zabrudzoną powierzchnię;
- Spłukać ostrożnie dużą ilością letniej wody;
- Wytrzeć baterię do sucha.
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Ryzko zamarznięcia
Jeżeli bateria jest zainstalowana w miejscu gdzie woda pozostająca
w niej może zamarznąć (np. w nieogrzewanych podczas zimy
pomieszczeniach) bateria musi zostać opróżniona z wody. Powinno
się również przedsięwziąć inne środki ostrożności w celu uniknięcia
zniszczenia baterii spowodowanego zamarznięciem np:
Baterie jednouchwytowe:

Wyjąć głowicę ceramiczną;

Baterie termostatyczne:
			
Baterie dwuuchwytowe:

Wyjąć głowicę termostatyczną i
wylać wodę z baterii;
Wyjąć elementy sterujące baterią.

Uwaga! Środki ostrożności muszą być także przedsięwzięte
podczas transportu używanych baterii w temperaturze bliskiej 0
stopni.
Ostrzeżenie!
Baterie i akcesoria nie są przeznaczone do użycia w wysokich
temperaturach, maks. +65°C. To samo ograniczenie temperatury
odnosi się do czyszczenia.
Ostrzeżenie!
Do baterii, w miejsce perlatora lub regulatora strumienia (miejsce
wypływu wody), nie należy podłączać urządzeń wyposażonych
w zawory zamykające np. zawory pod dużym ciśnieniem, np.
wysokociśnieniowej myjki lub zmywarki do butelek. Używanie tego
rodzaju urządzeń może spowodować nagły wzrost ciśnienia, który
może zniszczyć mechanizm regulujący pracę baterii oraz uszkodzić
wylewkę.
Może to również spowodować szkodliwy przepływ poprzeczny.
Uwaga! Zawór pralkowy musi być zawsze zamknięty po każdym
użyciu pralki. Jeżeli pralki nie można podłączyć do kurka
czerpalnego, wówczas należy użyć przewodu połączeniowego z
gwintem 1/2”.
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Termeni generali de garanţie Oras
(urmează a fi validaţi la 01.01.2012
pentru Europa)
Felicitări pentru excelenta alegere facută în ceea ce priveşte
bateriile sanitare!
Garantăm prin prezenta faptul că toate produsele Oras sunt
fabricate utilizând materii prime şi componente de calitate
superioară, precum şi faptul că toate procesele de fabricaţie sunt
controlate în baza unor sisteme de calitate extrem de precise,
începând cu selectarea materialelor şi terminând cu finisarea
produsului şi lansarea acestuia pe piaţă. Toate bateriile sanitare
şi accesoriile Oras sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu
standardele EN, fiind astfel garantată funcţionarea ireproşabilă,
în condiţiile specificate în aceste standarde. Mai mult, garantăm
faptul că produsele noastre sunt testate cu atenţie în fabricile
noastre proprii, înainte de a fi livrate pe piaţă.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi instrucţiunile de
exploatare şi întreţinere care însoţesc produsul achiziţionat de dvs..
Instalarea, întreţinerea şi exploatarea corectă asigură durabilitatea
pe termen lung a produsului.
Doi (2) ani garanţie
În cazul în care aveţi reclamaţii în ceea ce priveşte produsul nostru,
contactaţi vânzătorul în cel mai scurt timp posibil. Rambursăm
defecte de fabricaţie şi material pentru o perioadă de doi (2) ani,
în conformitate cu Legea Protecţiei Consumatorului în vigoare.
Garanţia este valabilă timp de doi (2) ani de la data achiziţionării
sau, în cazul în care nu există nicio documentaţie referitoare la
această dată, doi (2) ani de la anul/luna indicat/ă pe ştampila de
fabricaţie (anul/luna de pe ştampilă + doi ani) aplicată pe produs.
Defecţiunile cauzate de uzura normală a produsului, instalarea
incorectă sau nerespectarea sau neglijarea instrucţiunilor de
exploatare şi întreţinere, nu se rambursează.
Cinci (5) ani garanţie pentru componentele funcţionale
menţionate mai jos, pentru toate produsele Oras
Această garanţie se aplică pentru următoarele componente
funcţionale încorporate în bateriile sanitare: cartuşul bateriilor
cu monocomandă, valva solenoidală, senzorul şi cartuşul
termostatic.
Începând cu data achiziţionării bateriei sanitare sau cu anul/luna
indicat/ă pe ştampila de fabricaţie, luând în considerare cea mai
recentă dintre cele două date, această garanţie de cinci (5) ani
este valabilă pentru defecte de material sau fabricaţie în ceea ce
priveşte componentele funcţionale menţionate mai sus (Oras îşi
rezervă dreptul de a investiga cazurile). Oras furnizează gratuit o
componentă nouă, în schimbul celei defecte. Această garanţie nu
acoperă alte cheltuieli suplimentare. Toate chelituielile legate de
lucrările de reparaţii, etc., cad în sarcina beneficiarului.
În plus, această garanţie nu acoperă bateriile electrice, aeratoarele
sau alte componente care necesită întreţinere periodică, precum
nici defecţiuni cauzate de murdărie, asamblare / instalare incorectă
sau exploatare neconformă (vezi instrucţiunile de exploatare şi
întreţinere care însoţesc produsul şi care sunt disponibile şi pe
site-ul www.oras.com).
Zece (10) ani garanţie de disponibilitate pentru componente
funcţionale şi piese de schimb pentru toate produsele Oras
Oras garantează prin prezenta faptul că pentru o perioadă de
cel puţin zece (10) ani de la anul/luna indicat/ă pe ştampila
de fabricaţie a bateriei sanitare, există disponibilitate pentru
componente funcţionale şi piese de schimb, pentru toate
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produsele Oras. Garanţia de disponibilitate este valabilă pentru
produsele fabricate după data de 01.01.2012. Această garanţie
nu acoperă niciun fel de cheltuieli sau lucrări de reparaţie sau
instalare, şi asigură doar disponibilitatea componentelor funcţionale
şi a pieselor de schimb.
Limitarea garanţiei
Aceste condiţii de garanţie sunt valabile numai pentru baterii sanitare
şi accesorii Oras care sunt echipate cu componente originale Oras
şi care sunt întreţinute şi exploatate în conformitate cu manualul
de explotare şi întreţinere. Trebuie respectate normele impuse de
autorităţile locale şi de legislaţie în ceea ce priveşte proiectarea şi
exploatarea instalaţiilor sanitare şi a celor de alimentare cu apă.
Garanţiile Oras menţionate mai sus nu se aplică în cazul
defecţiunilor cauzate de asamblare incorectă, instalare
neconformă, curăţire neadecvată (prin frecare sau prin utilizare
de agenţi de curăţire corozivi), exploatare neconformă, lipsa
reparaţiilor sau servisării în caz de apă impurificată (suspensii,
calcar, chimicale, etc.). Garanţia nu se aplică în cazul bateriilor
electrice încorporate în bateriile sanitare electronice.
Aceste garanţii nu limitează drepturile statutare ale consumatorului
prevăzute în Legea naţională de Protecţie a Consumatorului,
aplicabilă şi în vigoare.
Pentru informaţii suplimentare sau în caz de nelămuriri referitoare la
garanţiile Oras, contactaţi vânzătorul sau Oras.
Anunţarea defecţiunilor
Aceste garanţii se aplică numai pentru defecţiunile care sunt aduse
la cunoştinţa Oras sau a vânzătorului într-un termen rezonabil de
timp (în mod normal, într-un interval de timp de 14 zile) de la data
constatării defecţiunii. În acelaşi timp, clientul trebuie să aducă
clarificări referitoare la data la care a fost achiziţionat produsul. Mai
mult, împreună cu Oras sau reprezentaţii săi, trebuie stabilită de
comun acord modalitatea de remediere / reparare a defecţiunii.

Reciclarea materialelor
Bateriile sanitare Oras nu conţin nici un fel de materiale clasificate
a fi periculoase. Cu toate acestea, în calitate de companie care
acordă atenţie mediului ambiant, Oras solicită ca toate produsele
sale să fie reciclate în mod corespunzător la terminarea ciclului lor
de viaţă. Scopul principal al Oras este acela de recicla, dacă este
posibil, toate materialele. Oricare material care însă nu poate fi
reciclat, ar trebui utilizat în producţia de energie.
Principalul material utilizat la fabricarea bateriilor sanitare Oras
este alama care, în sine, este un material reciclat. Cea mai bună
modalitate de reciclare a produselor îmbătrânite le terminarea
ciclului lor de viaţă este aceea de a le preda la un centru de
reciclare a materialelor metalice.
Toate materialele sintetice utilizate de către Oras sunt materiale
termorezistente şi astfel pot fi reciclate.
Toate materialele de ambalare utilizate de Oras pot fi supuse
reciclării.
Bateriile electrice şi componentele electronice nu se vor arunca
împreună cu deşeurile tradiţionale. Acestea trebuie sortate şi
predate unor puncte specifice de colectare.

Generalităţi
Bateriile sanitare şi robinetele, ca orice alt echipament pentru
încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului (HVAC), conţin
componente care se află sub un stres constant şi care sunt supuse
deprecierii şi uzurii, fiind astfel nevoie de întreţinere. În situaţia
în care o componentă a ajuns la un grad de uzură care nu mai
permite utilizarea acesteia, acest fapt se datorează, în general,

lipsei de întreţinere. Întreţinerea periodică garantează exploatarea
în bune condiţiuni a produsului şi prelungeşte semnificativ
durata de viaţă a acestuia. Întreţinerea trebuie să fie executată
folosind unelte şi piese de schimb adecvate. În vederea garantării
unei funcţionări line şi a întreţinerii rapide a produsului, trebuie
respectate următoarele aspecte la executarea instalaţiilor sanitare:

- acidul clorhidric şi derivaţii săi (utilizaţi, de ex., în produse de
îndepărtare a depunerilor de piatră)
- diverşi agenţi de curăţire acizi şi alcalini care conţin clor
- apa sărată (de ex. apa de mare)
- aerul cu o concentraţie ridicată de clor
- diverşi detergenţi care conţi acid fosforic

- coloanele trebuie spălate cu apă pentru a îndepărta nisipul sau
alte impurităţi, etc., înainte de instalarea bateriilor sanitare şi a
robineţilor
- sistemul trebuie să fie echipat cu un număr suficient de
obturatoare de impurităţi, pentru a preveni pătrunderea de
obiecte străine în reţea
- instalarea corectă este în mod deosebit importantă pentru
funcţionarea corectă a bateriilor sanitare şi robineţilor

Notă! Agenţii de curăţire care conţin alcool nu se pretează pentru
curăţirea suprafeţelor acrilice.

Pentru orice lavoar pe care este instalată o baterie de tip Oras
Electra, trebuie să se asigure faptul că scurgerea acestuia nu
poate fi blocată.

Curăţirea
- curăţiţi bateria sanitară cu un burete sau cu o cârpă moale
umezită în soluţia de detergent. Notă! Nu utilizaţi un recipient tip
spray!
- spălaţi bateria sanitară cu suficientă apă călduţă
- la final, uscaţi bateria sanitară prin ştergere

Întreţinerea este mai facilă şi ia mai puţin timp atunci când
elementele de conexiune a bateriei sanitare la instalaţie sunt
echipate cu robinete de închidere cu bilă, de tip Oras. Acestea
servesc la decuplarea individuală a bateriei sanitare de la restul
instalaţiei, alte echipamente care fac partea din aceasta nefiind
astfel perturbate în vreun fel.
Notă! Conectarea la reţeaua electrică a bateriilor sanitare
electronice poate fi executată numai de către un electrician
autorizat. Întreţinerea şi reglarea pot fi efectuate şi de către o
persoană calificată, cum ar fi, de ex., cineva care a parcurs
Programul de Şcolarizare şi Training Electra.
Bateriile sanitare electronice îndeplinesc cerinţele directivei
EMC 2004/108/EY.
Perioada maximă de curgere (protecţie împotriva
vandalismului; Oras Electra)
În situaţia în care senzorul este obturat în mod continuu mai
mult de două minute, în cazul bateriilor sanitare, mai mult de trei
minute, în cazul duşurilor, sau în situaţia în care para de duş este
îndepărtată din suport mai mult de două minute, în cazul modelelor
Bidetta, jetul de apă se opreşte în mod automat. Pentru revenirea
bateriei sanitare în starea de exploatare normală, îndepărtaţi orice
obstacol (de ex. gumă de mestecat, bandă) de pe senzor sau
repoziţionaţi para de duş tip Bidetta în suportul său. Perioadele de
curgere pot fi modificate pentru anumite modele.
Curăţirea suprafeţelor exterioare ale bateriei sanitare
La curăţirea suprafeţelor exterioare ale bateriei sanitare se aplică,
în general, aceleaşi reguli ca la curăţirea suprafeţelor vopsite din
orice gospodărie. Pentru o funcţionare ireproşabilă, menţineţi curat
senzorul încorporat într-o baterie sanitară electronică. Curăţirea
regulată a suprafeţelor exterioare ale bateriei sanitare trebuie
efectuată utilizând agenţi de curăţire lichizi neutri sau slab alcalini
(pH 6-9), cum ar fi soluţia de săpun sau alte lichide de spălare
(în afara pulberii utilizate în maşinile de spălat vase). (Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile şi recomandările de dozare venite din
partea producătorului detergentului utilizat). Solvenţii organici,
agenţii abrazivi şi/sau agresivi nu trebuie utilizaţi.
Atenţie!
Stratul cromat aplicat pe produs nu rezistă la acidul sulfuric şi
nici la alţi compuşi ai clorului. (acelaşi aspect se aplică şi în cazul
tuturor componentelor din material sintetic încorporate în seturile
de duş).
Astfel de compuşi sunt, de ex.:
- clorurile de aluminiu (utilizate de ex. în antiperspirante/
deodoranţi).

Notă! Chiar şi soluţiile diluate pot distruge suprafaţa cromată,
deoarece, atunci când apa se evaporează, componentele active
rămân prezente şi soluţia redevine concentrată.
Nu curăţiţi bateria sanitară utilizând dispozitive de spălare
sub presiune.

Acoperiri cu metale nobile: aranja, alamă poleită, aur, satin sau
brilliant. În situaţia în care pe suprafeţele bateriilor sanitare, pe care
s-a aplicat un strat acoperitor din metale nobile, apar zone mătuite,
acestea pot fi îndepărtate, de ex., prin utilizarea de agenţi de
curăţire lichizi, be pază de argint. După curăţire suprafeţele trebuie
întotdeauna spălate şi uscate apoi prin ştergere.
Baterii sanitare colorate
Suprafeţele bateriilor sanitare colorate pot fi lubrifiate cu lubrifianţi
pentru autovehicule, după ce se execută curăţirea, în conformitate
cu instrucţiunile. O suprafaţă astfel tratată respinge apa şi murdăria
şi permite o curăţire mai uşoară.
Suprafeţe foarte murdare
În cazuri excepţionale, atunci când bateria sanitară nu a fost
curăţită pentru o perioadă lungă de timp, iar murdăria nu se poate
îndepărta prin curăţire obişnuită, este permisă utilizarea agenţilor
de curăţire uşor alcalini.
-

vărsaţi puţin agent de curăţire lichid pe un burete moale, umezit
ştergeţi suprafaţa murdară cu buretele
spălaţi cu atenţie folosind suficientă apă calduţă
uscaţi bateria sanitară prin ştergere

Curăţarea aeratorului: îndepărtaţi aeratorul, curăţaţi-l sub jet de
apă, sau înlocuiţi-l cu unul nou.
Utilizarea corectă a parei de duş tip Bidetta
Atunci când para de duş de tip Bidetta este scosă din funcţiune,
rămâne puţină apă la baza sitei unităţii respective. Dacă această
apă nu este colectată, poate picura atunci când para de duş este
poziţionată în suportul său. Pentru a preveni această situaţie,
întrerupeţi funcţionarea bateriei sanitare şi scuturaţi para de duş
de câteva ori deasupra toaletei sau deasupra lavoarului, pentru a
elimina apa din sită. Agăţaţi apoi para de duş în suportul său. Acest
proces este rapid şi uşor de asimilat, şi face parte din modalitatea
de utilizare corectă a parei de duş de tip Bidetta.
Risc de îngheţ
Bateriile sanitare sau alte fitinguri pentru apă, care sunt instalate în
locuri în care apa din interiorul acestor echipamente poate îngheţa
(de ex. pe timpul iernii, într-o locaţie de vacanţă neîncălzită), trebuie
să fie golite de apă sau trebuie să fie depozitate în incinte încălzite
pe toată perioada sezonului rece. Pentru aceste situaţii trebuie
luate diverse măsuri de precauţie, pentru a preveni distrugerea
cauzată de îngheţ, cum ar fi, de ex.
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pentru baterii cu monocomandă: extrageţi cartuşul
pentru baterii automate: extrageţi cartuşul şi goliţi apa rămasă în
corpul bateriei
pentru baterii cu dublă comandă: extrageţi piesele de cap
Notă! Măsurile de precauţie trebuie luate şi în cazul transportării
unei baterii sanitare uzate în condiţii de temperatură sub zero
grade Celsius.
Atenţie!
Bateriile sanitare şi accesoriile nu sunt concepute pentru
exploatare în condiţii de temperaturi extreme, ci pentru temperaturi
de max. +65°C. Aceleaşi limitări pentru temperatură sunt valabile şi
pentru procedurile de curăţire.
Atenţie!
Nu conectaţi niciun fel de echipament dotat cu dispozitiv
de închidere, de ex. un dispozitiv de spălare sub presiune a
recipienţilor, sau furtunul de grădină dotat cu dispozitiv de
închidere (de ex. prin înlocuirea aeratorului). Conectarea unor astfel
de echipamente duce la generare de şocuri extreme de presiune,
care ar putea distruge mecanismul de reglare şi închidere a bateriei
sanitare, sau ar putea distruge pipa acesteia.
Într-o astfel de situaţie poate apărea deasemenea interconectarea
debitelor. Atunci când se utilizează para de duş Bidetta, trebuie
folosită structura cu ejector.
Notă! Ventilul de racordare a maşinii de spălat trebuie închis
întotdeauna după utilizare. În cazul în care maşina de spălat nu
poate fi conectată la bateria sanitară, atunci coloana de legătură
(G½) trebuie închisă.
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RU
Условия гарантии на продукцию Oras
Поздравляем Вас с покупкой отличного смесителя!
Настоящим гарантируем, что вся продукция компании Oras
производится с использованием высококачественного сырья
и компонентов только от европейских поставщиков. Процесс
производства смесителей на всех этапах контролируется
международными системами менеджмента качества и
соответсвует европейским стандартам по производству
смесителей. Безупречная работа смесителей Oras
гарантируется при соблюдении соответствующих условий,
указанных в европейских стандартах качества. Кроме того, мы
гарантируем, что вся продукция Oras тщательно тестируется
на заводе, прежде чем она будет отгружена клиенту.
Мы просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией
по эксплуатации, прилагаемой к изделию, до начала
использования. Правильная установка, обслуживание и
использование обеспечивают долгую и безотказную работу
изделия.
Два (2) года гарантии
В случае обнаружения неисправности изделия Oras
рекомендуем Вам обратиться в авторизованный сервисный
центр Oras или к представителю Oras. Гарантийный срок на
продукцию Oras составляет 2 года с даты покупки, которая
подтверждается полностью заполненным гарантийным
талоном, товарным и кассовым чеком, а в случае отсутствия
таковых документов – с даты выпуска, указанной на корпусе
смесителя. Гарантия действует только на производственные
или сырьевые дефекты изделий и распространяется на
комплекты изделий, состоящих только из оригинальных
деталей и узлов Oras. Гарантия не распространяется на
неисправности, вызванные неправильным монтажом, чисткой
абразивными или едкими веществами, неправильными
эксплуатацией или ремонтом. Гарантия не распространяется
на сервисное обслуживание продукции Oras, вызванное
загрязнением воды или повреждениями водопровода.
Гарантия не относится к элементам питания в электронных
смесителях.
Пять (5) лет гарантии на нижеперечисленные детали
изделий Oras
Данная дополнительная гарантия распространяется
только на следующие детали смесителей и только в случае
использования смесителя в бытовых (домашних) условиях:
картридж однорычажного смесителя, термостатический
картридж, электромагнитный клапан и датчик
бесконтактного смесителя.
Гарантийный срок на вышеуказанные детали смесителей
Oras составляет 5 лет с даты покупки смесителя, которая
подтверждается полностью заполненным гарантийным
талоном, товарным и кассовым чеком, а в случае отсутствия
таковых документов – 5 лет с даты изготовления, указанной
на корпусе детали. Компания Oras оставляет за собой
право расследования случая. В течение двухлетнего срока
гарантии на смеситель замена детали выполняется бесплатно,
включая работу и новую деталь. По истечении двухлетнего
срока гарантии на смеситель, но в течение пятилетнего
срока гарантии на деталь Oras бесплатно предоставляет
новую деталь для замены, а работы по её замене и прочие
дополнительные расходы оплачивает клиент.
Гарантия не распространяется на батарейки, аэраторы и
другие расходные материалы, а также на неисправности,
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вызванные загрязнениями, неправильным монтажом,
неправильной эксплуатацией и неквалифицированным
ремонтом (см. «Руководство по использованию и техническому
обслуживанию», поставляемое в комплекте с изделием Oras и
представленное на сайте www.oras.com).
Десять (10) лет гарантированного обеспечения запасными
частями и компонентами для всех изделий Oras
Oras подтверждает, что в течение 10 лет с даты изготовления
(год/месяц изготовления указан на изделии) обеспечивается
доступность запасных частей и компонентов для всех изделий
Oras. Это относится к компонентам и запасным частям
изделий, произведенных после 01.01.2012. При этом, если
неисправность не подпадает под вышеописанные сроки и
условия гарантии, все расходы по приобретению запасных
частей и ремонту несёт клиент.
Ограничения по гарантии
Данные условия гарантии распространяются на изделия
и комплекты изделий, состоящих только из оригинальных
деталей Oras и использующихся согласно «Руководству по
использованию и техническому обслуживанию», которое
находится в комплекте с каждым изделием Oras. При монтаже
смесителя Oras должны соблюдаться действующие в стране
строительные и законодательные нормы.
Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные
неправильным монтажом, чисткой абразивными или
едкими веществами, неправильными эксплуатацией или
ремонтом. Гарантия не распространяется на сервисное
обслуживание продукции Oras, вызванное загрязнением воды
или повреждениями водопровода. Гарантия не относится к
элементам питания в электронных смесителях.
Данные гарантии не ограничивают права потребителей,
установленные действующим законодательством.
Для дополнительной информации, а также, в случае
возниконовения вопросов относительно гарантий Oras,
пожалуйста, свяжитесь с представителем Oras.
Извещение о неисправности
В случае обнаружения неисправности, а также по всем
вопросам, касающимся гарантийного и постгарантийного
обслуживания изделия Oras, клиенту рекомендуется
обратиться в авторизованный сервисный центр Oras или к
представителю Oras.

Утилизация материалов
Как ответственная компания, Oras надеется, что её изделия по
окончании срока службы будут утилизированы надлежащим
образом. Главной целью Oras является повторное
использование, по возможности, всех материалов. Все те
материалы, которые невозможно использовать повторно,
следует использовать для производства энергии.
В производстве смесителей используется главным образом
латунь, которая как таковая пригодна для повторного
использования. Лучшим способом уничтожения вышедших
из употребления смесителей является транспортировка их на
пункт сбора металлолома.
В продукции Oras используется пригодная для повторного
использования термопластическая пластмасса. Батарейки
и электронные части нельзя утилизировать через обычные
мусоросборники, для них нужно предусмотреть отдельные
пункты сбора.

Адреса заводов Oras Group
Финляндия
Орас Лтд
Исометсянтие 2
А/Я 40
26101 Раума
Тел. +358 2 83 161
Факс +358 2 8316 300
Info.Finland@oras.com
Польша
ОРАС Олесно Сп. з о. о.
ул. Лешна 2
А/Я 46-300 Олесно
Тел. +48 34 350 9200
Факс +48 34 359 7612
Info.Poland@oras.com

Общие сведения
Смесители и клапаны, как и другие санитарно-технические
приборы, состоят из подвергающихся постоянному
напряжению частей, которые восприимчивы к износу и
поэтому требуют обслуживания. Износ некоторых частей
приводит к их непригодности чаще всего из-за отсутствия
обслуживания. Периодически проводимое обслуживание
гарантирует безотказную работу изделий и существенно
продлевает их срок службы. Обслуживание нужно
осуществлять с соответствующими рабочими инструментами
и запасными частями, чтобы оно было целесообразным. Для
того чтобы работа изделий была безупречной, а обслуживание
оперативным, необходимо уже при сооружении трубопровода
принимать во внимание следующее:
- Перед установкой смесителей и клапанов трубопровод
необходимо тщательно промыть хозяйственной водой от
песка, стальных стружек и пр.
- Трубопровод необходимо оснастить достаточным
количеством отстойников, которые препятствуют
проникновению посторонних предметов в трубы.
- Необходимо уделять особое внимание правильности
способа установки, чтобы смесители и клапаны имели
предпосылки функционировать.
Максимально допустимая разница давлений в подводке
для термостатических смесителей.
- При разнице давлений холодной и горячей воды более 100
кПа (1 бар) у исправного термостатического смесителя
возможно возникновение вибрации и акустических
проблем. Для выравнивания давления холодной и горячей
воды в водопроводной сети рекомендуется установка
понижающего редуктора на подводку с более высоким
давлением.
Упрощается проведение обслуживания и сокращается время
обслуживания, если соединители смесителей оснащены
клапанами Oras с шариковым затвором. Тогда не будет
воздействия на другие установленные трубопроводные
изделия, т.к. каждый смеситель можно по отдельности
отключить от трубопровода.
Внимание! Подключение электронных смесителей
работающих от сети, должно осуществляться только
специалистом-электриком.
Электронные смесители Oras отвечают требованиям
директивы EMC 2004/108/EY.

Максимальное время подачи воды (защита от вандализма у
бесконтактных смесителей)
Максимальное время подачи воды составляет 2 минуты
для смесителей для умывальника и 5 минут для душевых
смесителей. Если фотоэлемент закрыт каким-либо предметом,
то, в целях защиты от вандализма, подача воды прекращается
автоматически по истечении вышеуказанного времени. Для
возобновления нормальной работы смесителя просто уберите
от фотоэлемента мешающий предмет (например, жевательную
резнику, скточ и т.п.) . В зависимости от модели смесителя,
максимальное время подачи воды можно изменить.
Очистка наружных поверхностей и комплектующих
смесителей
При уходе за наружными поверхностями смесителей
руководствуются теми же правилами, как и при поддержании
чистоты окрашенных поверхностей в доме. Поддержание
чистоты фотоэлемента обеспечивает безупречную работу
смесителя. При регулярно проводимой очистке наружных
поверхностей смесителей необходимо применять нейтральные
жидкие моющие средства (PH6-9). Таковыми являются
мыльные растворы и многие посудомоечные средства (не
для посудомоечных машин). (Необходимо всегда соблюдать
инструкцию изготовителя моющего средства по применению
и дозированию). Органические растворители, разъедающие и/
или средства с абразивом применять нельзя.
Осторожно!
Хромовое покрытие не выдерживает, или слабо выдерживает
фосфорную кислоту и хлорные соединения.
Это распространяется и на пластмассовые части
комплектующих для душа.
Такими являются, например:
- Хлорид алюминия (применяется в дезодорантах).
- Соляная кислота и ее производные (применяется, прежде
всего, с целью уничтожения известкового налета в составе
моющих средств).
- Различные средства, содержащие хлор, кислотные и
щелочные моющие средства
- Соленая вода (например, морская).
- Воздух с высокой концентрацией хлора.
- Моющие средства, содержащие фосфорную кислоту.
- Моющие средства, содержащие спирт, не предназначены
для очистки акриловых поверхностей.
Внимание!
Покрытие могут повредить и очень слабые растворы, т.к.
высыхая, вода испаряется, но активные вещества остаются, и
таким образом раствор концентрируется.
Запрещается использовать промывочное устройство под
давлением
Очистка
- очистите смеситель с помощью губки или мягкой кухонной
тряпки, смоченной в растворе моющего средства.
Замечание! Не используйте разбрызгиватели!
- сполосните смеситель большим количеством чистой чуть
теплой воды;
- вытрите смеситель насухо.
Покрытия, имитирующие благородные металлы: аранья,
полированная латунь, золото, сатин и бриллиант. Если
с течением времени эти покрытия смесителей частично
темнеют, потемневшие участки можно очистить с помощью,
например жидких средств для очистки серебра. После очистки
необходимо промыть и насухо вытереть поверхности.

39 (48)

Цветные смесители
После чистки цветных смесителей их можно обработать
автомобильным воском, соблюдая инструкции по вощению.
Вощеная поверхность имеет водо- и грязеотталкивающие
свойства и облегчает поддержание чистоты смесителя.
Поверхности со значительными загрязнениями
В том крайнем случае, когда чистка смесителя не проводилась
в течение долгого времени и грязь невозможно удалить
обычным методом, можно использовать слабощелочное
жидкое средство очистки.
- нанесите средство очистки на влажную мягкую губку;
- протрите губкой грязную поверхность;
- тщательно сполосните смеситель большим количеством
чуть теплой воды;
- вытрите смеситель насухо.
Чистка аэратора: снимите аэратор и промойте его водой,
либо замените его на новый.
Правильно пользуйтесь ручным душем «Бидетта»
Когда после использования ручного душа смеситель
отключается, в ручном душе под душевой сеткой остается
небольшое количество воды. Если не слить воду, при
возврате ручного душа в держатель может вытечь небольшое
количество воды.Этого можно избежать, действуя следующим
образом: после использования встряхните несколько
раз ручной душ над унитазом или умывальником, таким
образом, вода из сетки удалится. Поместите потом ручной
душ в держатель. Маленькая и легко усваиваемая привычка
правильного использования ручного душа «Бидетта».
ОПАСНОСТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!
Если смеситель или другой сантехнический прибор
устанавливается в помещение, где остающаяся внутри
прибора вода может застыть (например, зимой в
неотапливаемых летних помещениях), обязательно следить
за тем, чтобы в смесителях и в отдельных его частях не было
скопления воды, или складировать их в холодное время в
отапливаемых помещениях. Для предотвращения повреждений
от замерзания, необходимо осуществить различные защитные
меры.
Однорычажные смесители: удалите картридж
Термостатические смесители: удалите картридж регулировки
температуры и слейте воду из смесителя
Двухзахватные смесители: удалите рабочий клапан
Внимание! Защитные меры принимаются также, если
бывший в использовании смеситель транспортируется при
температуре ниже 0°.
ОПАСНО!
Смесители и комплектующие не подходят для установки
в жаркие парильные помещения (макс. +65°С). Те же
температурные ограничения касаются условий очистки
смесителя и его комплектующих.
ОПАСНО!
К смесителю (например, на место аэратора) нельзя
присоединять какие-либо устройства с отсечкой, например
промывочные устройства и устройства для мытья стеклотары
или садовый шланг с возможностью отключения воды.
Такое устройство с отсечкой может вызвать слишком
большие гидроудары, которые могут повредить смеситель,
промывочное устройство, а также излив. Также может
произойти перекрёстное течение воды в трубопроводной сети.
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При установке ручного душа «Бидетта» с переключателем,
обязательно применяется эжекторная система.
Внимание! Кран для посудомоечной/стиральной машины
следует закрывать после каждого использования. Если
стиральную машину нельзя подсоединить к водопроводному
крану, соединительный шланг (G1/2) следует прочно закрепить

41 (48)

SE
Oras allmänna garantivillkor (gäller
fr.o.m. 2012-01-01 i Europa)
Grattis till ditt val av en utmärkt blandare!
Vi garanterar härmed att alla produkter från Oras tillverkas av
råmaterial och komponenter av överlägsen kvalitet och att våra
tillverkningsprocesser kontrolleras genom extremt grundlig
kvalitetssäkring som omfattar allt från materialval till färdig produkt.
Alla blandare och tillbehör från Oras konstrueras och tillverkas
enligt EU-standarder och därför garanteras felfri funktion vid
de förhållanden som anges i dessa EU-standarder. Dessutom
garanterar vi att alla våra produkter genomgår grundliga tester i
våra egna fabriker innan de levereras till kunderna.
Vi ber dig läsa och följa de användnings- och
underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant.
Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig
hållbarhet hos produkten.
Två (2) års garanti
Om du har klagomål rörande vår produkt ber vi dig kontakta
återförsäljaren så snart som möjligt. Vi ersätter tillverknings- och
materialfel under två (2) år i enlighet med konsumentköplagen.
Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatumet eller, i fall där det inte
finns någon dokumentation som styrker köpet, två (2) år från året/
månaden som anges på blandarens tillverkningsstämpel (år/månad
för stämpel + två år). Fel som beror på normalt produktslitage,
felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa
användnings- och underhållsinstruktioner ersätts inte.
Fem (5) års garanti för nedanstående komponenter i alla Oras
produkter
Denna garanti gäller följande komponenter i blandare som
används i privata hushåll: reglerkassett för ettgreppsblandare,
pilotventil och sensor för beröringsfria blandare och
termostatdel för termostatblandare.
Med start det som infaller först av datumet då blandaren köptes
eller året/månaden på blandarens tillverkningsstämpel, gäller
denna garanti på fem (5) år för material- och tillverkningsfel på
ovan nämnda komponenter och omfattar blandare som har
använts uteslutande i privata hushåll (Oras förbehåller sig rätten
att undersöka ärendet). Oras tillhandahåller nya delar motsvarande
den trasiga komponenten kostnadsfritt. Denna garanti täcker dock
inte några andra tilläggskostnader. Konsumenten ersätter alla
kostnader som uppkommer i samband med reparationer m.m.
Denna garanti täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar
som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som
orsakats av smuts, felaktig montering/installation eller felaktig
användning (se användnings- och underhållsvägledningen som
medföljer produkten eller hämta den från www.oras.com).
Tio (10) års tillgänglighetsgaranti för komponenter och
reservdelar för alla Oras produkter
Oras garanterar härmed att komponenter och reservdelar är
tillgängliga för alla Oras produkter i minst tio (10) år från år/
månad på blandarens tillverkningsstämpel. Tillgänglighetsgarantin
gäller för produkter som tillverkats efter 2012-01-01. Denna
garanti täcker inte kostnader och inkluderar inte reparationer
eller installationsarbeten utan anger enbart att komponenter och
reservdelar är tillgängliga.
Garantibegränsningar
Dessa garantivillkor avser enbart blandare och tillbehör från
Oras som är försedda med originaldelar från Oras och som
har underhållits och använts i enlighet med användnings- och

42 (48)

underhållsvägledningen. Planering, rördragning samt installation
av blandare och dess tillbehör ska vara fackmannamässigt utförda
och överensstämma med Boverkets Byggregler för att garantin
ska gälla.
De ovan nämnda garantierna gäller inte fel som orsakats av
felaktig montering, felaktig installation, rengöring (skrubbning
eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig
användning, uteblivet reparationsarbete eller utebliven service vid
orenheter i vattnet (smuts, kopparspån, grus, kemikalier m.m.).
Garantin gäller inte för batterier i elektroniska blandare.
Dessa garantier begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter i
enlighet med tillämpliga nationella lagar om konsumentskydd.
Dessa garantikrav och garantivillkor har utformats i enlighet med
och ska regleras av och tillämpas enligt Finsk lag.
Kontakta återförsäljaren eller Oras om du vill ha ytterligare
information eller om du har frågor som rör Oras garantier.
Felanmälan
Dessa garantier gäller enbart de fel som anmäls till Oras eller
återförsäljaren i rimlig tid (normalt inom 14 dagar), från det att
felet upptäckts. Vid samma tillfälle ska konsumenten ange när
produkten köpts. Dessutom ska reparationssätt och ansvarig för
reparationen avtalas med Oras eller Oras representant.

Återvinning av material
Som ett ansvarfullt företag är det Oras önskan att alla produkter
handhas på rätt sätt efter de tjänat ut sin livslängd. Oras mål är
att återvinna alla tänkbara material. Allt som ej kan återvinnas bör
användas till energiutvinning.
Oras vattenkranar består till största delen av återvunnen mässing.
Uttjänta produkter lämnas till metallåtervinning.
All plast som används i Oras vattenkranar är återvinningsbar.
Allt förpackningsmaterial som Oras använder är återvinningsbart.
Batterier och elektronik skall lämnas till batteriinsamling respektive
återvinning.
Allmänt
Monteringsanvisningar:
Vid installation skall följanda iakttagas.
– Vid anslutning av ettgreppsblandare för tvättställ/kök med
anslutningsrör i koppar ska kopplingsleverantörens anvisningar
följas.
– Vid montering av köksblandare med anslutningsrör i i koppar
ska rör klamras på ovansida koppling.
– Vid all eventuell håltagning i vägg med våtrumsspärr ska
momentet utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
– Vid installation av produkter med kopplingar förlagda i
vägg ska Svenska byggregler följas gällande utbytbarhet/
inspektionsbarhet samt indikation av ett eventuellt läckage.
– Rören skall spolas ur före installation av blandaren för att ta bort
sand, kopparspån etc.
– Systemet bör vara utrustat med ett lämpligt antal smutsfilter.
Service:
Blandare består av flera delar som står under ständig belastning
och därför har ett behov av service. Service med jämna mellanrum
gör att din utrustning får längsta möjliga livslängd.
Service skall utföras med rätt verktyg och reservdelar för att din
blandare skall få en så bra funktion som möjligt.
Max. flödestid (vandalskydd, beröringsfria blandare)
Den maximala flödestiden för beröringsfria blandare är två minuter

för tvättställsblandare och fem minuter för duschblandare. Om
sensorn övertäcks stängs blandaren automatiskt efter ovan
angivna flödestider (vandalskydd). För att blandaren skall återgå
till normal funktion måste föremålet (t.ex. tuggummi eller tejp)
avlägsnas från blandarens sensor. Flödestider kan justeras på
vissa modeller.

Vattenutkastare: 		
			
			

På vattenutkastare utan
dräneringsventil ska slang
demonteras då frysrisk föreligger.

Obs! Dessa åtgärder måste även följas vid transport av vattenfylld
blandare vid temperaturer under 0°.

Värmetålighet
Obs! Kranar och dess tillbehör får ej placeras i utrymmen
Observera! El-installation skall utföras av behörig elektriker.
där temperaturen kan överstiga 65°C t.ex. i en bastu.
Service får utföras av person med kännedom om Electra-produkter. Tempraturbegränsningen gäller även vid rengöring av kranarnas yta
och dess tillbehör.
Oras elektroniska blandare är CE märkta och uppfyller EMC
direktiv 2004/108/EY
Varning!
Anslut inte någon typ av slang med avstängningsmekanism till
Rengöring av kranarnas yta och tillbehör
blandarens strålsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan
För regelbunden rengöring av kranarnas yta bör man använda
skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom
neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande
uppstå skadlig överströmmning mellan varmvatten och kallvatten
form. Exempel på sådana är tvållösningar och ett flertal
om sådan utrustning används.
diskmedel (ej maskindiskmedel). Följ alltid tillverkarens bruksSensor/fotocell skall vara rena för optimal funktion!

och doseringsanvisningar. Organiska lösningsmedel, frätande
rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel får ej
användas.
Obs! Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring.
Obs!
En kromad yta är känslig för:

Bidetta handdusch med avstängning får endast användas
tillsammans med produkter med ejektorfunktion.
Obs! Ventilen för disk och tvättmaskin skall alltid stängas efter
användning. Om disk/tvättmaskin ej är ansluten till blandare
utrustad med separat avstängning ska blandarens anslutningsrör
pluggas med bifogad plugg enl. anvisning.

– Aluminium klorider (används i t.ex. deodoranter).
– Saltsyra och rengöringsmedel för kakel som innehåller saltsyra.
– Rengöringsmedel som innehåller fosforsyror.
Detsamma gäller för plastdetaljer i duschanordningar.
Rengöring
– Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med
rengöringsmedel.
– Obs! Använd ej spray!
– Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
– Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.
För ädlare ytbehandlingar: (exempelvis ytbehandlingar i guld)
Om ytbehandlingen oxiderar med tiden kan de putsas upp med
flytande silverrengöring. Efter rengöring måste kranen sköljas med
rikligt av ljummet vatten och sedan torkas av med en mjuk trasa.
Extremt smutsiga ytor
Om kranen ej rengjorts under en lång tidsperiod, och smutsen
ej går bort med hjälp av normal rengöring kan ett lätt alkaliskt
rengöringsmedel användas.
– Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med
rengöringsmedel.
– Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
– Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.
Rengöring av strålsamlarer: Tag loss strålsamlaren och regör
med vatten. Vid behov, byt till en ny strålsamlare.
Frysrisk
Om blandaren monteras där frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som
står ouppvärmt under vinterhalvåret etc.) måste blandaren tömmas
på vatten eller demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme under
vinterperioden.
Ettgreppsblandare:
			

Stäng av vattnet till blandaren och
demontera reglerkassetten.

Termostatblandare:
			
			

Stäng av vattnet till blandaren, ställ
blandaren öppet läge och
demontera blandarens termostatdel.

Beröringsfri blandare:
			

Förvaras i uppvärmt utrymme
under vinterperioden
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SK
Všeobecné záručné podmienky Oras
(platné v Európe od 01.01.2012)
Gratulujeme Vám k výbornému výberu Vašej batérie!
Týmto garantujeme, že všetky výrobky Oras sú vyrábané z
vysokokvalitných materiálov a komponentov, a že naše výrobné
procesy sú kontrolované extrémne presným zaistením kvality – od
výberu materiálov až po hotový výrobok určený k používaniu.
Všetky batérie a výrobky Oras sú navrhnuté a vyrobené podľa
EN štandardov a preto garantujeme bezchybné použitie za
predpokladu používania pri vhodných podmienkach stanovených
v EN štandardoch. Okrem toho Vám garantujeme, že všetky naše
výrobky sú pozorne testované v našich závodoch predtým než
sú doručené k zákazníkom. Dobrosrdečne Vás žiadame, aby ste
si prečítali a pozorne nasledovali pokyny na používanie a údržbu
priložené k produktu. Správna montáž, údržba a používanie zaručia
dlhoročnú trvácnosť produktu.
Dvoj (2) ročná záruka
V prípade, ak by ste mali nejakú sťažnosť týkajúcu sa nášho
produktu, úprimne Vás žiadame aby ste kontaktovali predajcu tak
skoro ako je to možné. Nahradíme Vám výrobné a materiálové
závady po dobu dvoch (2) rokov podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa. Záruka je platná po dobu dvoch (2) rokov odo dňa
kúpy alebo v prípade, že nemáte doklad o kúpe, dva (2) roky od
roku/mesiaca na výrobnej známke batérie (t.j. rok/mesiac známky
+ dva roky). Závady spôsobené bežným opotrebením produktu,
nesprávnou inštaláciou, nesprávnym použitím alebo zanedbaním
pokynov na používanie a údržbu nebudú nahradené.
Päť (5) ročná záruka na nižšie zmienené funkčné komponenty
všetkých Oras produktov
Táto záruka sa vzťahuje na nasledovné funkčné komponenty
batérii, použitých v domácnostiach: kartuša u jednopákových
baterii, elektromagnetický ventil, senzor a termoelement.
Počnúc odo dňa nákupu batérie alebo roku/mesiaca na výrobnej
známke batérie, podľa toho ktorý časový údaj je skôr, táto päť
(5) ročná záruka je platná pre materiál a výrobné závady vyššie
zmienených funkčných komponentov a týka sa iba batérií, ktoré
boli použité v súkromých domácnostiach (Oras si vyhradzuje právo
prešetriť daný prípad). Oras zdarma poskytne novú časť výmenou
za chybný komponent. Táto záruka nepokrýva žiadne ďalšie
náklady. Všetky náklady na opravu znáša spotrebiteľ.
Dodatočne, táto záruka nepokrýva batérie, perlátory alebo
ďalšie časti týkajúce sa bežnej údržby alebo závady spôsobené
nečistotami, zlou montážou, inštaláciou alebo nesprávnym
použitím (viď. Príručku údržby poskytnutá k produktu)
Desať (10) ročná záruka dostupnosti funkčných komponentov
a náhradných dielov pre všetky produkty Oras.
Oras týmto garantuje, že najmenej po dobu desať (10) rokov podľa
roku/mesiaca na výrobnej známke batérie, budú ku všetkým
Oras produktom k dispozícii funkčné komponenty a náhradné
diely. Záruka dostupnosti je platná pre výrobky vyrobené po
1.1.2012. Táto záruka nepokrýva ani nezahŕňa žiadne náklady na
opravu alebo inštalačné práce, iba zaisťuje dostupnosť funkčných
komponentov a náhradných dielov.
Obmedzenia záruky
Tieto záručné podmienky platia iba pre batérie a príslušenstvo
Oras, ktoré sú vybavené originálnymi dielmi Oras a sú udržiavané a
používané podľa pokynov manuálu na použitie a údržbu. Inštalácia
armatúr musí vyhovovať ustanoveniam orgánov miestnej správy
a legislatívy.
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Vyššie zmienené záruky sa nevzťahujú na závady spôsobené
chybnou montážou, chybnou inštaláciou, čistením (drhnutím
alebo použitím agresívnych čistiacich prostriedkov), nesprávnym
používaním, nedostatočnou opravou alebo údržbou v prípade
nečistôt vody (špina, vodný kameň, chemikálie, atď.) Záruka sa
nevzťahuje na napájacie zdroje (monočlánky) v elektronických
batériách.
Tieto záruky neobmedzujú zákonné právo spotrebiteľa podľa
platných a záväzných práv na ochranu spotrebiteľa. Tieto záručné
podmienky boli vytvorené, riadia sa a sú interpretované v súlade
s Fínskymi zákonmi. Pre ďalšie informácie alebo v prípade otázok
týkajúcich sa záruky Oras, prosím kontaktujte predajcu alebo
spoločnosť Oras.
Oznámenie závad
Tieto záruky sa týkajú iba závad, ktoré sú oznámené Oras-u alebo
predajcovi v racionálnom čase (normálne do 14 dní) od objavenia
závady. V tom istom čase by mal zákazník objasniť, kedy bol
produkt zakúpený. Okrem toho, by mal byť dohodnutý, s firmou
Oras alebo jej zástupcom, spôsob opravy a kto ho vykoná.

Recyklácia materiálov
Ako spoločnosť,ktorá je zodpovedná za všetko čo robí, prianím
spoločnosti Oras je,aby sa so všetkými výrobkami vhodne
zaobchádzalo aj na konci ich životnosti. Prianím Orasu je,aby
všetky materiály u ktorých je to možné boli recyklované.
Ostatné materiály,ktoré nie je možné recyklovať, by mali byť
využité na výrobu energie.
Hlavným materiálom pre výrobu vodovodných batérii je mosadz,
ktorá je sama o sebe recyklovateľným materiálom. Najlepší spôsob
likvidácie už použitých výrobkov je ich odoslanie do zariadení
zaoberajúcimi sa zberom kovov pre ďaľšie spracovanie (recyklácia)
Všetky plasty použité vo vodovodných batériach Oras sú
termoplasty a teda plne recyklovateľné.
Všetky obalové materiály používané Orasom sú vhodné na
recykláciu.
Monočlánky a elektroniku nie je možné likvidovať s bežným
odpadom. Musia byť roztriedené a odovzdané na špeciálne zberné
miesta.
Všeobecne
Vodovodné batérie a ventily (tak ako iné inštalatérske zariadenia)
obsahujú niektoré súčasti, ktoré sú trvale zaťažované tlakom
a okolitými vplyvmi, a preto vyžadujú údržbu. Keď je súčiastka
opotrebená až tak, že je nepoužiteľná, je to väčšinou kvôli zanedbaniu
údržby. Pravidelná údržba zaisťuje bezproblémovú prevádzku a
predlžuje životnosť výrobku. Servis musí byť vykonávaný vhodným
náradím a používaním originálnych náhradných dielov. Na zaistenie
bezproblémovej prevádzky a rýchleho servisu musia byť pri stavbe
potrubí brané na zreteľ tieto podmienky:
– prívodné potrubie musí byť pred inštaláciou batérie alebo ventilu
prepláchnutím zbavené všetkých nečistôt (piesok, zvyšky
izolácie apod.);
– systém musí byť vybavený potrebným množstvom správnych
filtrov k zabráneniu prieniku nečistôt do systému;
– odborne prevedená montáž batérie alebo ventilu je základným
predpokladom pre ich bezporuchovú funkciu.
Prevádzanie servisnej činnosti zaberie veľmi málo času, ak sú
použité uzatváracie ventily Oras. V tom prípade je možné prevádzať
servis na jednotlivých výrobkoch bez obmedzenia prevádzky
ostatných výrobkov použitých v systéme, pretože je možné každú
batériu samostatne odpojiť zo systému.

Pozor! Elektrické pripojenie bezdotykových batérií ovládaných
z elektrickej siete môže vykonať len kvalifikovaný elektrikár.
Servis a nastavenie môže tiež vykonať len vhodná kvalifikovaná
osoba, napr. niekto, kto prešiel školením Electra Training School
Programme.

Farebné povrchové úpravy
Povrchy farebných batérii sa môžu ošetriť voskovými prostriedkami
na údržbu karosérií vozidiel. Je pritom treba postupovať podľa
pokynov výrobcu čistidla. Navoskovaný povrch odoláva vode a
špine a uľahčuje čistenie vodovodnej batérie.

Bezdotykové batérie spĺňajú nariadenia smernice EMC
2004/108/EY.

Veľmi znečistené povrchy
Vo výnimočných prípadoch, ak povrch batérie nebol veľmi dlho
ošetrovaný a nečistotu nie je možné odstrániť bežným postupom,
tak je možné opatrne použiť alkalické čistidlo.

Maximálna doba dodatočného prietoku (Ochrana pred
vandalmi pre bezdotykové batérie)
Maximálna doba prietoku pri bezdotykových batériach je dve
minúty. (Pri sprche päť minút.) Akonáhle je sensor zakrytý, batéria
sa sama automaticky vypne po uvedenej dobe. (Ochrana pred
vandalizmom.) Aby sa batéria vrátila do pôvodného režimu, je
nutné odstrániť predmet (napríklad žuvačka alebo samolepka…),
ktorý sensor zakrýva.
Doba prietoku môže byť pri niektorých modeloch zmenená.
Čistenie povrchu vodovodných batérií
Všeobecne je postup čistenia vonkajšieho povrchu batérie
rovnaký ako pri čistení farebných povrchov ostatných výrobkov
v domácnosti. Udržujte senzor bezdotykovej batérie čistý, aby
fungoval správne. Na pravidelné čistenie povrchu batérií sa
zásadne používajú tekuté čistiace prostriedky (ako napríklad
mydlový roztok alebo tekuté čistiace prostriedky na umývanie
riadu; nie prostriedky do umývačky riadu), prostriedky musia
byť s pH 6 – 9. Je nutné pozorne si prečítať návod na použitie
prostriedku určeného výrobcom ešte pred jeho použitím. Nesmiete
použiť organické čistiace prostriedky ani prostriedky alebo
zariadenia obsahujúce brúsne častice.
Pozor!
Pochromovanie nie je odolné voči kyseline fosforečnej ani
zlúčeninám chlóru. (To isté platí aj pre všetky umelohmotné časti
spŕch). Medzi také zlúčeniny patria napríklad:
– Chlorid hlinitý (používa sa napríklad v antiperspirantoch/
deodorantoch).
– Kyselina soľná a jej deriváty (používa sa napríklad v čistiacich
výrobkoch určených na odvápňovania/čističoch na holandské
kachličky).
– Rôzne kyselinové a alkalinové čističe obsahujúce chlór.
– Slaná voda (napr. morská voda).
– Vzduch obsahujúci veľké množstvo chlóru.
– Rôzne čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu fosforečnú.
Pozor! Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, nie sú vhodné
na čistenie akrylových povrchov.
Pozor! Pokrývajúcu vrstvu môžu poškodiť aj zriedené roztoky,
pretože keď sa voda odparí, zostanú v koncentrácii roztoku aktívne
prvky.
Vodovodnú batériu nečistite striekaním pod tlakom.
Čistenie
– Vodovodnú batériu vyčistite špongiou alebo jemnou tkaninou
namočenou v čistiacom roztoku.
Pozor! Nepoužívajte rozprašovač!
– Opláchnite batériu prúdom vlažnej vody.
– Utrite povrch batérie dosucha.

–
–
–
–

Naneste čistidlo na vlhkú jemnú špongiu.
Umývajte ňou povrch batérie na znečistených miestach.
Opatrne opláchnite povrch prúdom vlažnej vody.
Utrite povrch batérie dosucha.

Čistenie perlátora: Vytiahnite perlátor, opláchnite ho čistou vodou,
prípadne ho nahraďte novým.
Správne používanie ručnej sprchy Bidetta
Ručnú sprchu Bidetta by ste mali po použití vypnúť. Pod výtokom
sprchy zostane trochu vody. Ak vodu nevypustíte, môže kúsok
vody vytiecť pri zavesovaní sprchy. Aby ste tomu zabránili, po
použití sprchy vypnite batériu a zatlačte záchodovú misu. Potom
zaveste ručnú sprchu do jej držiaka. Pomocou tohto nenáročného
a ľahko osvojiteľného postupu budete ručnú sprchu Bidetta
správne používať.
Nebezpečie zamrznutia
Vodovodné batérie a iné vodoinštalačné materiály nainštalované
na mieste, na ktorom v nich môže zamrznúť voda (napr. počas
zimy počas toho, ako sa nevykuruje), musia byť počas chladného
obdobia vyprázdnené alebo uložené na vykurovanom mieste.
Musíte urobiť rôzne opatrenia, aby ste zabránili poškodeniu
spôsobeného zamrznutím, napr.
Jednopákové batérie:

Odpojte kartuš.

Automatické batérie:
			

Odpojte kartuš a vyprázdnite z 		
batérie vodu.

Batérie s dvomi rúčkami:

Odpojte vrchnú časť.

Pozor! Tieto opatrenia musíte vykonať aj keď prenášate použitú
batériu pri teplotách nižších ako nula stupňov.
Pozor!
Vodovodné batérie a príslušenstvo nie sú vhodné na použitie v
teplom prostredí (max. +65 °C). Rovnaké obmezenie teploty sa
týka aj čistenia.
Pozor!
Nepripájajte na batériu (napr. namiesto perlátora) žiadne
zariadenia so stop-ventilom, napr. vysokotlakové umývacie
zariadenia. Použitie takého uzatváracieho zariadenia môže
spôsobiť mimoriadny tlak, ktorý potom môže poškodiť regulačný a
uzatvárací mechanizmus batérie alebo poškodiť výtok. Môže sa tiež
vyskytnúť škodlivý priečny tlak.
Pri použití ručnej sprchy Bidetta so spúšťou musíte použiť štruktúru
s ejektorom.
Pozor! Ventil pračky musíte po použití vždy vypnúť. Ak pračku
nemôžete pripojiť k batérii, musíte odpojiť pripojovaciu hadicu
(G1/2).

Špeciálne kovové povrchy: aranja, leštená mosadz, zlato, satén
a briliant. Ak sa na špeciálnom kovovom povrchu objaví škvrna,
možno ju odstrániť tekutým čistiacim prostriedkom na striebro.
Potom je nutné povrch opláchnuť prúdom vody a povrch utrieť
mäkkou utierkou dosucha.
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Austria
HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
A-5013 Salzburg
Tel. +43 662 4331000
Fax +43 662 43310020
office@hansa.at

Germany
Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 711 1614 0
Fax +49 711 1614 368
info@hansa.de

Belgium
Hansa Armaturen Belgium N.V.
Steenweg 3 Unit 9
B-3540 Herk-de-Stad
Tel. +32 13 353 610
Fax +32 013 664 686
info@hansa-belgium.be

Italy
Hansa Italiana Srl
Via Maria Gaetana Agnesi, 37/39
I-37014 Castelnuovo del
Garda (Vr)
Tel. +39 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

Czech Republic
Hansa Cesko, s.r.o
Mladoboleslavská 968
CZ-190 17 Praha 9, Kbely
Tel. +420 286 854 892
Fax +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com
Obchodné zastúpenie pre
Slovenskú republiku
Tel/fax: +421 327 431 123
Mob.: + 421 903 535 771

Latvia
Oras Pārstāvis Latvijā
Ganïbu dambis 7a,
Rïga, LV-1045
Tel. +371 2 92 1 8090
Fax +371 6 738 3094
info.latvija@oras.com
Lithuania
Oras Ltd. atstovybė
Ukmergės st. 280
LT-06115 VILNIUS
Tel. +370 (6) 852 1811,
+370 (6) 995 2990
Fax +370 (5) 2338897
info.lithuania@oras.com

Denmark
ORAS ARMATUR A/S
Strevelinsvej 12
DK-7000 FREDERICIA
Tel. +45 75 95 74 33
Fax +45 75 95 80 27
info.denmark@oras.com

Netherlands
Hansa Nederland B.V.
Watergoorweg 77
NL-3861 MA Nijkerk
Tel. +31 33 2463463
Fax +31 (0)33 2463431
info@hansa-nederland.nl

Estonia
Oras Oy
Sõpruse pst.151
EE‑13417 TALLINN
Tel. +372 6 210 400
Fax +372 6 210 409
info.estonia@oras.com
France
Hansa France S.A.R.L.
B.P. 88030 - Eckbolsheim
F-67038 Strasbourg Cedex
Tel. +33 3 88 7888 00
Fax +33 3 88 765 532
info@hansa.fr

Norway
ORAS ARMATUR AS
Smeltedigelen 1
NO-0195 OSLO
Tel. +47 74 85 41 10
Fax +47 74 85 79 10
info.norway@oras.com
Poland
ORAS Olesno Sp. z o. o.
ul. Leśna 2
PL-46-300 OLESNO
Tel. +48 34 350 9200
Fax +48 34 350 9245
info.poland@oras.com

Russia
OOO ORAS RUS
Tambovskaya Str. 12 Office 21
RU-192007 ST.PETERSBURG
Tel. +7 (911) 037 90 63
info.russia@oras.com
OOO ORAS RUS
Тамбовская улица, 12, офис 21
192007 САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Тел. +7 (911) 037 90 63
info.russia@oras.com
“Oras International Ltd”
representative office in Russia:
Letnikovskaya st.,b.10, str. 2
RU-115114 Moscow
Tel. +7 495 580 4841
Fax +7 495 580 4843
info.russia@oras.com
Представительство
“Oras International Ltd” в России:
115114, Москва,
Летниковская ул., д.10, строение 2
Тел: (495) 580 4841
Факс: (495) 580 4843
info.russia@oras.com
Spain
Hansa España S.A.U.
C/ Rodes, 40 Bajos (Esq. C/
Esquadres)
E-08901 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. 0034 93 6374460
Fax 0034 93 6374568
info@hansa.es
Sweden
Oras Sverige AB
Elektrodgatan 3
S-721 37 Västerås
Tel. +46 21 81 61 31
Fax +46 21 81 61 30
info.sweden@oras.com
Ukraine
Representative office Oras
Solomjanska sq. 408A
UA-03035 Kyiv
Tel. +38 (044) 469 5817
+38 (044) 240 2048
+38 (044) 240 6219
Fax +38 (044) 537 0149
info.ukraine@oras.com

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
info.finland@oras.com
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Oras Group is a powerful European provider of sanitary fittings: the market leader
in the Nordics and a leading company in Continental Europe. The company’s
mission is to make the use of water easy and sustainable and its vision is to
become the European leader of advanced sanitary fittings. Oras Group has two
strong brands, Oras and Hansa.
The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the Group has
four manufacturing sites: Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic),
Olesno (Poland) and Rauma (Finland). Oras Group employs approximately
1400 people in twenty countries. Oras Group is owned by Oras Invest, a family
company and an industrial owner.

945496/09/15

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
info.finland@oras.com
www.oras.com

7424 Oras Nova - Duschblandare med duschset,
40cc
EAN: 6414150079061
RSK: 8282821
www.oras.com/se/products/oras/product/7424
Termostatblandare för dusch. Temperaturvred med säkerhetsspärr vid 38°C, volymvred med
kontroll för Ecoflöde, keramisk överdel. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.
Oras Apollo duschset består av handdusch, duschstång 650 mm, tvålkopp och duschslang 1500
mm.

Dusch

Temperaturvred, Flödesvred

Termostatblandare

Handdusch, Duschstång, Justerbara
väggfästen, Tvålkopp, Duschslang (1500
mm), Eco flödeskontroll

Väggmonterad
Krom

Keramisk kranöverdel för flödeskontroll,
Termostat kassett för automatisk
temperaturkontroll, Backventil(er),
Smutsfilter

Teknisk data
Flödesegenskaper
Eco-flöde vid 300 kPa

0.19 l/s

Flöde vid 300 kPa

0.27 l/s

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)

160 kPa

Tekniska egenskaper
Varmvattenanslutning

max. +80°C

Arbetstryck

100 - 1000 kPa

Installationsmått

cc40 mm

Material

brass

Bestämmelser
EN standard

EN 1111

Ljudklass

I (ISO 3822) Oras lab.

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 03.01.2020
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Reservdelar
SP520
Namn

Kod

RSK

01

Gliddel

601189V

8378297

01

Gliddel Vit

601189V-11

8378298

02

Väggfäste

601208V

8378299

02

Väggfäste Vit

601208V-11

8378300

SP7460

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 03.01.2020

Namn

Kod

RSK

01

Flödesratt

602430V

02

Kranöverdel

109898

8347542

03

Smutsfilter, DN15

198094/2

8347572

03

Smutsfilter, G3/4

178375V

04

Temperaturratt

602431V

05

O-ringssats

178796V

8592311

06

Termostat/reglerkassett

178780V

8592310
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Rengöring Oras produkter

# 1 Använd produkter med PH värde mellan 6-9
(Det står PH värde på innehållsdeklarationen på produkten)

# 2 Rengör produkten med fuktig trasa, skölj av och torka torrt

# 3 Använd ej alkohol eller slipande rengöringsmetoder, spaya ej heller med spray då medlet kan
tränga in i produkten och skada kassett och andra delar i produkten.

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 9
 Badrum, Porslin, Inredning

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Brunnar, vattenlås
Golvbrunnar, vattenlås i diskbänkar, tvättställ och tvättmaskin rensas vid behov dock
minst 2 gånger per år.
Flytande fett som matolja, frityrolja och marinad stelnar när det kommer ner i avloppet
vilket leder till stopp. Stekpannor och andra köksredskap torkas enklast ur med papper
och kastas i kompostpåsen.

Rengöring och underhåll
av Vieser One -golvbrunn
Rengör brunnen så här
• Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom
att lyfta i handtaget.
• Vattenlåset kan sitta hårt om det är länge
sedan det har tagits lös.
• Sidoanslutningarnas flödesledare kan också
tas lös för rengöring.
• Rengör vattenlåset och golvbrunnen noggrant
och skölj.

Efter rengöringen
• Kontrollera att vattenlåsets svarta läpptätning är
på sin plats och fukta den t.ex. med tvålvatten.
• Placera vattenlåset i brunnen i rätt position och
tryck det ända till bottnen.
• Tryck ner gallret/fyrkantssilen.
Det kan komma lukt ur golvbrunnen
• Om vattenlåset inte sitter fast ordentligt.
• Om vattenlåsets tätning har tagit skada.
• Om golvbrunnen är smutsig.

Rengöring av silen
• Rengör silen på båda sidorna och avlägsna
material som har fastnat i silen (hårstrån o.d.)
• Rengör eventuell ingrodd smuts från silen av
rostfritt stål genom att gnida lätt.
• Kalkfläckar får du bäst bort med ett svagt surt
rengöringsmedel.
Det är dags att rengöra golvbrunnen om vattnet
rinner långsammare eller det kommer lukt ur
brunnen. Vi rekommenderar att du rengör golvbrunnen
åtminstone en gång per år.

Teknisk kundservice, www.vieser.se
Serres Oy, Vieser Sweden 046- 32 47 00

www.somatherm.se
+46 570-727750
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Monterings- och bruksanvisning
Somatherm handdukstorkar - med värmekabel
Endast för behörig fackman

Säkerhetsinstruktioner
VARNING - För att undvika fara för mycket små barn skall handdukstorken
monteras så att det nedersta röret hamnar minst 600mm (60cm) ovanför
golvytan. (7.12.1, 60335-2-43)
VARNING - Handdukstorken får enbart användas till att torka textilier som har
tvättats i vatten.
(7.12, 60335-2-43)
VARNING - Denna apparat får användas av barn äldre än 8 år eller av personer
med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och
kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användning av
apparaten på ett säkert sätt och att de förstår riskerna som är involverade..
Handdukstorken får inte under några omständigheter användas som leksak.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. (7.12, EN)
OBS! Alla Somatherm handdukstorkar har inbyggd allpolig, 2-polig brytare och
behöver inte kompletteras ytterligare!
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

www.somatherm.se
+46 570-727750
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Beskrivning
Somatherms handdukstorkar är tillverkade av
blankförkromade förstklassiga stålrör. Denna modell har en
inbyggd värmekabel som åstadkommer en jämn uppvärmning
av hela torken. Handdukstorken är konstruerad för
kontinuerlig drift, men kan naturligtvis slås till och från.
S – modellen har en strömbrytare i ena nedre väggfästet
och en ljusdiod som indikerar om torken är till- eller frånslagen.

RS

RS – modellen med dimmer medger egen inställning av
effekten på torken. Vredet längst ner vrids medurs för att
starta torken samt för att öka värmen och moturs för att
minska värmen eller stänga av torken. Lampan intill vredet
indikerar att handdukstorken är tillslagen.

BC – modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa
temperaturen i fem olika intervaller med start från
ca 20% upp till ca 100 % av effekten på handdukstorken.
Den har även en inbyggd timer med fem tidsintervaller från 2h – 10h.

BC

Montering
Torken är vändbar både höger/vänster och upp/ner vilket medger enkel elanslutning.

Vid montering är det viktigt att tillse att
det blir tätt mellan foten och väggen.
Man kan t ex använda sig utav silikon
för att få utrymmet helt tätt.

Garanti
Vid eventuellt fabrikationsfel på Somatherms el handdukstork inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta.
Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning.
Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador.
Reparation som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

www.somatherm.se
+46 570-727750
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Programmering och anpassning för BC-styrning

Programmering
Starta handdukstorken
Tryck på strömbrytaren för att starta handdukstorken, den första dioden blinkar (OBS ingen värme).
För att få värme tryck på
knappen, när den första dioden lyser är värmen på.
Handdukstorken kan styras mellan min 20% max 100 %
Intervallerna ligger enl. följande när dioderna lyser:
1 diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100% av effekten
För att höja temperaturen tryck på + knappen och för att sänka temperaturen tryck på - knappen.

Timer (Booster)
Inställningar
1 diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100%
För att ändra tiden på timern håll + & - knapparna intryckt samtidigt, efter ca 5 sek kommer första dioden att börja lysa (2h) och efter ca 10 sek kommer 2
dioder att lysa (4h) osv. enl. tabell nedan.
1 diod: 2h 2 dioder: 4h 3 dioder: 6h 4 dioder : 8h 5 dioder: 10h
Starta timern
För att starta timern håll + knappen intryckt i ca 5 sek (förinställd på 2h från fabrik), klockdioden börjar då att lysa.
För att ändra effekten (förinställd på 100% från fabrik) under tiden då timern är igång håll - knappen intryckt, efter ca 5 sek kommer den första dioden att
börja lysa (20%) efter ca 10 sek kommer två dioder att lysa (40%) osv.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

www.somatherm.se
+46 570-727750

Sida 4 av 6

Elsäkerhet, IP-klasser och IP-zoner
För vägledning av installationer i våtutrymmen är badrummet indelat i tre zoner. För varje av dessa zoner gäller speciella bestämmelser. Alla
elektriska artiklar ska dessutom vara märkta med en IP-klass som anger graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vattenoch dammtät den är.

Utrymmen avsedda för bad eller dusch, skyddsåtgärder

Skyddsåtgärd: Automatisk
frånkoppling av matningen
Skyddsåtgärd: Dubbel eller förstärkt
isolering
Skyddsåtgärd: SELV
Skyddsåtgärd: PELV
Skyddsåtgärd: Skyddsseparation
Lägsta kapslingklass
Uttag
Bryt-, manöver- och
skyddsanordningar
Elapparater

Område 0

Område 1

Område 2

Nej

Ja

Ja

Oklassat
område
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja a)
Nej
Nej
IP X7
Inte tillåtet
Inte tillåtet

Ja
Ja
Ja
IP X4 b)
Tillåtet d)
Kopplingsdosor för elapparater
i område 0 och 1
Enligt villkor i h)

Ja
Ja
Ja
IP X4 b)
Tillåtet e)
Annan elinstallationsmateriel
än uttag
Tillåtet

Ja
Ja
Ja
IP 2X c)
Tillåtet f)
Tillåtet

Enligt
villkor i g)

IP-klasser
Nedan följer en förklaring på de olika IP-klasserna.
Första siffran (skydd mot strömförande delar)
0
1
2
3
4
5
6

Inget skydd
Petskydd mot föremål större än 50mm
Petskydd mot föremål större än 12mm
Petskydd mot föremål större än 2,5mm
Petskydd mot föremål större än 1mm
Dammskyddad
Dammtät

Andra siffran (skydd mot vatten)
0
Inget skydd
1
Skyddad mot droppande vatten
2
Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3
Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4
Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5
Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6
Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7
Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8
Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.
Exempel: IP44 är petskyddad mot föremål som överstiger 1mm i diameter och tål strilande vatten från alla vinklar.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Tillåtet

www.somatherm.se
+46 570-727750
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a) Maximalt tillåten spänning 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Strömkällan ska monteras utanför område 0 och 1.
b) Elmateriel som utsätts för vattenbesprutning, t ex vid rengöring vid offentliga badinrättningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5.
c) Gäller i delar av det oklassade området som bedöms vara torrt utrymme.
d) Endast uttag som skyddas genom användning av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V.
e) Endast uttag skyddade genom användning av SELV, PELV eller skyddsseparation.
f) Uttag ska skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.
g) Elapparater får monteras endast om de samtidigt:

•
•
•

uppfyller relevant standard och är lämpliga för montage i området enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering
är fast monterade och fast anslutna
är skyddade genom användning av SELV vars märkspänning inte överstiger 12 V växelspänning eller 30 V likspänning.

h) I område 1 får endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt
tillverkarens anvisningar för användning och montering. Med sådana elapparater avses:

•
•
•
•
•
•
•

bubbelbadkar
duschpumpar
materiel som är skyddad av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V likspänning
ventilationsutrustning
handdukstorkar
vattenvärmare
ljusarmaturer

Somatherms handdukstorkar får placeras i zon1 enl. ovan.
Zon1 är den del av utrymmet som är belägen innanför er dusch eller -badkars begränsningslinje. På dusch utan badkar
gäller delen innanför vertikalplan ett avstånd av 1,2m från duschhuvudet. Området begränsas i övrigt av golv och tak.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

www.somatherm.se
+46 570-727750

Postadress

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 ARVIKA

Besöksadress

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 ARVIKA

Telefon

0570-72 77 50

E-post

info@somatherm.se
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Garanti
Vid eventuellt fabrikationsfel på Somatherms el handdukstork inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta.
Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning.
Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid
indirekta skador. Reparation som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts
inte av oss.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR GOLVMONTAGE
40mm
Komplett med spillmuff, vattenlås, rör, rörclips och golvhuv.
RSK 808 2366 Art nr 70760
Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom röret, ABS, samt skyddslocket, PE.
Normalt behövs inget underhåll men i de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra.
Användningsområde:
För anslutning av tvättmaskin till befintligt avlopp.
Montering:
Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.
Mät ut installationen.
Märk ut spillmuff på vägg.
! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.
! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.
Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.
Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig
utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att
tätningen ej skadas vid montaget.
Montera rör i avlopp/golvbrunn samt därefter spillmuff.
Vi rekommenderar att ev gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex
(OBS använd inte smörjmedel mot spillmuffen)
Fäst spillmuff i vägg.
Fixera sedan ABS röret med bifogade clips
! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.
Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att
installationen är tät !

Rengöring:
Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt,
bör låset rensas.
 Öppna rörklämmorna runt röret.
 Lossa på muttern ur vattenlåsets nedre del (mot röret)
 Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del genom att rotera det raka låset
med handkraft.
! Nyare raka vattenlås har en integrerad packning i dykröret.
! Alltså det finns ingen lös packning!
(Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända)
 Tag loss det raka låset från rör (och spillmuff)
 Håll låset i handen och gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och
lyft av överdel med dykrör.
 Lyft ur ”koppen” (ev. måste du trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
 Rengör därefter invändigt samt alla lösa delar med diskborste och milda
rengöringsmedel
 Montera sedan ihop delarna igen med handkraft i omvänd ordning
(OBS inga verktyg får användas)
Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring !

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte
skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet:

0,60 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider
2013-10-23
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SE - Enligt Branschregler - Säker Vatteninstallation
Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som
är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.
Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.
1
Silicone

ONE XS1
ILIC lass

S

EN

3, C

51-

156

2

1
Silicone

3
Silicone

2
3

4

100 cm

100

cm

5
Betong/Massiv konstruktion

Trä/skivkonstruktion

VÅTZON 1
VÅTZON 2
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Brackets

Bolts

Accessories
Ifö nr Z99629

260

270-290
M 12

290
60± 2

780

780

850

M 12

15062

15022
Max 510
Min 470

Max 500
Min 470

Ø 35

Ø 35

65

70
135
450

60

70
135
435

Ø 46

600

Ø 46

70

110
160

30

78

570
30
78

20

20
280

280
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Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta
kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd
vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller
hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas.
Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier,
t.ex. kaustiksoda bör inte användas.

Glaserte flater er lette å holde rene og er motstands-dyktige mot de
fleste kjemikalier. Gjør rent ofte så oppstår det aldri ren-gjøringsproblemer.
Bruk vanlige rengjøringsmidler.Rengjørings-hjelpemiddel
som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp,
skal ikke anvendes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre
og sterke alkaliske stoffer, f.eks. kaustisk soda bør ikke anvendes

Glasuuritud pindu on lihtne hoida puhtana ja need on vastupidavad
enamus kemikaalidele. Sagedane puhastamine aitab vältida puhastusprobleeme.
Kasuta tavapäraseid puhastusvahendeid.
Puhastusmaterjale, mis on abrassiivsed nagu terasvill või kare pesukäsn,
ei tohi kasutada. Tugevad happed nagu näiteks vesinikkloriidhape
ja väävelhape ning tugevad leelised nagu näiteks naatriumhüdroksiid,
kahjustavad pindu ja neid ei tohi kasutada.

Glaserede overflader er lette at holde rene og kan tåle
de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår rengørings-problemer
aldrig. Anvend almindelige rengøringsmidler.
Rengøringsredskaber som indeholder stærke slibemidler, såsom
ståluld og grøn fibersvamp, skal ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks.
saltsyre og svovlsyre og stærke alkalier, f.eks. kaustisk-soda bør
ikke anvendes.

Glazed surfaces are easy to keep clean and resist most chemicals.
Frequent cleaning avoids cleaning problems.
Use ordinary cleaning agents.
Cleaning aids which contain hard abrasives such as steelwool and
green fibre sponges should not be used. Strong acids, for example,
hydrochloric acid and sulphuric acid and strong alkalis, for example,
caustic soda, should not be used.

Glazūra padengti paviršiai yra kur kas lengviau valomi bei atsparūs
daugeliui chemikalų. Nuolatinis valymas padeda išvengti nuolatinių
valymo problemų.Naudokite kasdienes valymo priemones.
Rekomenduojama nenaudoti valymo priemones, kurios savo
sudėtyje turi kietųjų šveitiklių, tokių kaip plieno vata ar žalios plaušo
kempinės. Rekomenduojama vengti stiprių rūgščių, pvz.: vandenilio
chlorido ar sieros rūgštis, bei stiprių šarmų, pvz.: natrio šarmo.

LV

Glazētas virsmas ir viegli uzturēt tīras un tās ir noturīgas pret
dažādām ķīmiskām vielām. Veiciet uzkopšanu regulāri un jums
nebūs ar tīrīšanu saistītu problēmu.
Izmantojiet parastos tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet spēcīgas
skābes, piemēram, sālsskābi, sērskābi un spēcīgus sārmus,
piemēram, nātrija hidroksīdu.
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Ifö Spira tvättställ 15022 57 cm
Tvättställ med avställningsyta på bakre delen, 57
cm. Finns även utan bräddavlopp och/eller kranhål,
vilket ger enklare städning. Monteras med bultar
eller konsoler. Ingår i komplett möbelpaket Ifö Spira
42334.
Tvättstället är behandlat med vår
rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och godkänt
enligt Nordic Quality.
Design Knud Holscher.

max 500
min 470
35

78
60

70
135
435

46

570
30
78

20
280

70
110
158

115 210

Ifö Spira WC-stol 6260, Rimfree®
Ifö Spira 6260 är helt utan spolkant vilket gör att
bakterier och smuts inte har någonstans att
gömma sig och WC-stolen blir mer lättstädad och
hygienisk. WC-stolen har hel cisternkåpa med en
separat innercistern för vattnet. På så vis undviks
kondens på cisternkåpan och den blir också tystare
vid återfyllning. Fresh WC, som ger doft och
underlättar rengöringen, är standard och
doseringstabletten stoppas i via spolknappen.
Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning.
Inbyggt s-lås.
Ifö Spira har vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean
och är godkänd enligt Nordic Quality. Kommer att
ersätta Ifö Sign 6860.
Design Knud Holscher.
Produkt

Ifö nr

RSK nr

Vit med Ifö Spira mjuksits vit
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta
beslag
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag och hål för
armstöd
Ifö Spira 6260, utan sits, 6/3 l
Vit med Ifö Spira mjuksits vit, enkelspolning, 4l
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta
besla, för limning
Vit med Ifö Spira mjuksits vit, för limning

626008811
626009311

781 10 34
781 10 32

626009211020

781 10 31

626000002
626008897
626009311010

781 10 30
781 10 36
781 10 33

626008811010

781 10 35
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340-395
*285-340

420
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Ø
102

* Med avstängningsventil
* With shut-off valve
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355 150
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70
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
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SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•

•

•
•
•
•
•
•

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra produktet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er
åpen.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet
•
•

Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– personalekjøkken i butikker, kontor eller andre
arbeidsmiljø;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper;
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områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i
selvbetjeningsvaskeri.
Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se
kapittelet "Programskjema").
Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i
uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av
et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett
fra et autorisert servicesenter.
Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.
Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun
nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
–

•
•

•
•

•
•

•
•
•

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
Installasjonen skal være i
overensstemmelse med
nasjonale forskrifter.
•
•

Fjern emballasjen og transportboltene
inkludert gummiforing med
plastavstandsstykke.
Ta vare på transportboltene. Dersom
apparatet skal flyttes i fremtiden, må
det festes igjen slik at trommelen er
låst og ikke blir skadet.

•
•
•
•
•
•

Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Ikke monter eller bruk apparatet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for vær.
Påse at gulvet der apparatet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
Påse at det er luftsirkulasjon mellom
apparatet og gulvet.
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•

•
•
•
•

Når apparatet er satt på sin
permanente plass, må du bruke et
vater for å sjekke at det står rett. Gjør
det ikke det må du justere støttene til
det er i vater.
Monter ikke apparatet rett over et
avløp i gulvet.
Ikke spray vann på apparatet og
eksponerer det ikke for overdreven
fuktighet.
Ikke monter apparatet et sted hvor
døren til apparatet ikke kan åpnes
helt.
Sett ikke en lukket beholder under
apparatet for å samle opp mulig
vannlekkasje. Kontakt det autoriserte
service-senteret for å forsikre deg om
hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•

•
•

•

•
•

Apparatet må være jordet.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ta ikke på strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.

•
•

•

•

•

2.4 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
•
•

•

•
•

2.3 Vanntilkopling
•
•

Ikke påfør skade på vannslangene.
La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller

Følg sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Vask ikke tekstiler som er godt
tilsmusset med olje, gris eller andre
stoffer med høyt fettinnhold. De kan
skade gummideler i vaskemaskinen.
Forvask slike tekstiler med hånd før
du legger de i vaskemaskinen.
Ikke berør glasset i døren mens et
vaskeprogram er i gang. Glasset kan
bli varmt.
Pass på å fjerne alle
metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service
•

•
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nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av apparatet.
Bruk ikke en skjøteslange dersom
inntaksslangen er for kort. Kontakt det
autoriserte servicesenteret for å
erstatte inntaksslangen.
Når du pakker opp apparatet er du
mulig at du ser vann som renner fra
avløpsslangen. Dette kommer av
produkttesting av vann i fabrikken.
Avløpsslangen kan forlenges til maks
400 cm. Kontakt det autoriserte
servicesenteret når det gjelder den
andre avløpsslangen og forlengelsen.
Kontroller at det er tilgang til
vannkranen etter monteringen.

Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
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•

Følgende reservedeler er tilgjengelig i
10 år etter at modellen er blitt avviklet:
motor og motorbørster, overføring
mellom motor og trommel, pumper,
støtdempere og fjærer, vasketrommel,
trommelspindel og tilhørende
kulelager, oppvarming og
varmeelementer, inkludert
varmepumper, rørledninger og
tilhørende utstyr inkludert slanger,
ventiler, filtre og akvastopper, trykte
kretskort, elektroniske skjermer,
trykkbrytere, termostater og sensorer,
programvare og fastvare inkludert
nullstillingsprogramvare, dør,
dørhengsel og tetninger, andre
tetninger, dørlåsesamling, perifere
enheter av plast, slik som
vaskemiddeldispensere. Vær
oppmerksom på at noen av disse
reservedelene bare er tilgjengelige for

profesjonelle reparatører, og at ikke
alle reservedeler er relevante for alle
modeller.

2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•

Koble produktet fra strømmen og
vannforsyningen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr stenger seg inne i
trommelen.
Produkt skal avhendes i henhold til
lokale krav for avhending av avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (EEavfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Spesielle funksjoner
Den nye vaskemaskinen din innfrir alle
moderne krav for en effektiv behandling
av tøyvask med lavere forbruk av vann,
strøm og vaskemidler og viser respekt for
ulike tekstiler.
Dette produktet er designet med et
selvrengjørende dreneringssystem,
som lar lette lofibre som faller av klærne
tømmes ut med vannet, på en slik måte

at du ikke trenger tilgang til dette
området for regelmessig vedlikehold og
rengjøring. Se kapitell 'Care and
Cleaning' for det beste vedlikeholdet og
den beste pleien av produktet.
AutoSense System justerer automatisk
programmets varighet til tøyvasken i
trommelen for å oppnå perfekte
vaskeresultater på minst mulig tid.
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3.2 Apparatoversikt
1

2

8

3

9

10

4
5
6

11 12
6

7

Topplate
Vaskemiddelskuff
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Typeskilt
Klistremerke for hurtig-påminnelse
Fot for å vatre produktet

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
D

Avløpsslange
Tilkobling til inntaksslange
Strømkabel
Transportbolter
Støtte for slange

Typeskiltet rapporterer modellnavnet
(A), produktnummer (B), elektriske spesi‐
fikasjoner (C) og serienummer (D).

Mod. xxxxxxxxx
Prod.No. 910000000 00
000V ~ 00Hz 0000 W

8
9
10
11
12

00A

00000000

4. TEKNISKE DATA
Dimensjon

Bredde / Høyde / Total dyb‐ 59,7 cm / 84,7 cm / 56,8 cm
de

Elektrisk tilkopling

Energitilførsel
Total effekt
Sikring
Frekvens

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

7
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Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler
og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel,
unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot
fuktighet

IPX4

Vanntrykk

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Minimum
Maksimale

Kaldt vann

Vanninntak 1)
Maksimale tøymengde

Bomull

7 kg

Sentrifugehastighet

Maksimal sentrifugehastig‐
het

1151 o/min

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4'' -gjenger.

5. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking

polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

1

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av
trommelen.

2
FORSIKTIG!
Ikke legg vaskemaskin
med forsiden ned.
3. Sett apparatet tilbake i en oppreist
posisjon. Fjern strømledningen og
avløpsslangen fra slangeholderne.
FORSIKTIG!
Tilbehør som leveres
med apparatet kan
variere avhengig av
modell.
2. Legg emballasjeelementet på gulvet
bak apparatet og sett det forsiktig
ned på baksiden. Fjern
ADVARSEL!
Du kan se vann renne
fra avløpsslangen. Dette
er fordi vaskemaskinen
har blitt testet på
fabrikken.
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4. Trekk ut de tre transportboltene og
dra ut avstandsstykker i plast.

9

Vanninntaksslangen
FORSIKTIG!
Kontroller at det ikke er noen
skade på slangene og at det
ikke lekker fra koplingene.
Bruk ikke en skjøteslange
dersom inntaksslangen er
for kort. Kontakt
servicesenteret for å erstatte
inntaksslangen.
1. Koble vanninntaksslangen til baksiden
av apparatet.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen
med bruksanvisningen) i hullene.
45º
20º

Vi anbefaler at du
oppbevarer pakningen
og transportboltene, i
tilfelle du må flytte
produktet senere.

5.2 Installasjonsinformasjon
Plassering og vatring
Juster apparatet korrekt for å forhindre
vibrasjoner, støy og hindre at apparatet
flytter på seg når det er i bruk.
1. Installer apparatet på et flatt, hardt
gulv. Apparatet må stå plant og stabilt.
Påse at apparatet ikke berører veggene
eller annen innredning og at det er
luftsirkulasjon under apparatet.
2. Løsne eller stram støttene for å justere
vatringen. Alle støtter må hvile fast på
gulvet.
ADVARSEL!
Ikke legg papp, treverk eller
liknende materialer under
apparatet for å justere
nivået.

2. Posisjoner den mot venstre eller mot
høyre avhengig av hvor vannkranen er
plassert. Kontroller at inntaksslangen
ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne
ringmutteren for å plassere den i riktig
posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en
kaldtvannskran med 3/4-tommers
gjenger.
Utpumping av vann
Avløpsslangen skal være på en høyde
som ikke er mindre enn 60 cm og ikke
mer enn 100 cm.
Avløpsslangen kan forlenges
til maks. 400 cm. Kontakt det
autoriserte servicesenteret
når det gjelder den andre
avløpsslangen og
forlengelsen.
Det er mulig å koble til avløpsslangen på
forskjellige måter:

10

www.electrolux.com

1. Lag en U-form med avløpsslangen og
før den rundt plastsporet.

2. På kanten av en vask – fest guiden til
vannkranen eller veggen.

Enden på avløpsslangen må
alltid være ventilert, dvs. at
innvendig diameter på
avløpsrøret (min. 38 mm –
min. 1,5") må være større
enn den ytre diameteren på
avløpsslangen.
5. Uten plastslangeføringen, til en
avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til
rørstussen og fest den med en klemme.
Se illustrasjonen.

Kontroller at
plastslangeføringen ikke kan
bevege seg når apparatet
tømmes og avløpsslangens
ende ikke er senket ned i
vannet. Det kan føre til at
skittent vann blir ført tilbake i
apparatet.
3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik
ut (se tegningen), kan du skyve den rett
opp i avløpsrøret.

Sørg for at det er en bøy på
avløpsslangen, slik at smuss fra
vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

1
ø16

2
W011

4. Til et vertikalt rør med luftehull - sett
avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør.
Se illustrasjonen.

Koble avløpsslangen til rørstussen og
fest den med en klemme. Sørg for at det
er en bøy på avløpsslangen, slik at
smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i
apparatet.
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6. Posisjoner slangen direkte til et
innebygd avløpsrør i veggen og fest den
med en klemme.
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eventuelle andre elektriske apparater
som er i bruk.
Vaskemaskinen skal koples til en
jordet stikkontakt

5.3 Elektrisk tilkopling
På slutten av installasjonen kan du sett
inn støpselet i stikkontakten.

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig
etter at produktet er installert.

Typeskiltet på den innsiden av døren og
"Tekniske data"-kapittelet viser de
nødvendige elektriske spesifikasjonene.
Kontroller at de er kompatible med
strømforsyningen.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for
elektrisk arbeid som kreves for å
installere dette produktet.

Kontroller at den elektriske installasjonen
i huset tåler den maksimale belastningen
som kreves, også når det tas hensyn til

Produsenten frasier seg alt ansvar for
materielle skader eller personskader som
skyldes at ovennevnte
sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. TILBEHØR
6.1 Tilgjengelig på ,
www.electrolux.com/shop
eller fra en autorisert
forhandler
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
Kun passende tilbehør som
er godkjent av
ELECTROLUX kan sikre
sikkerhetsstandardene til
produktet. Hvis deler som
ikke er godkjent blir brukt, vil
alle garantikrav bli
ugyldiggjort.

6.2 Festeplatesett
(4055171146)
Hvis du montere produktet på en sokkel,
må du sikre produktet med festeplaten.

6.3 Stablesett
Tørketrommelen kan kun plasseres oppå
vaskemaskinen når du bruker det
riktige stablesettet..

12

www.electrolux.com

ADVARSEL!
Ikke sett tørketrommelen
under vaskemaskinen.
Kontroller det kompatible
stablesettet ved å sjekke
dybden av produktene.

7. BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANEL
1

2

3
4
3h

5

6h 9h

6
7

9

1 Programbryter
2 Sentrifugering berøringsfelt for
reduksjon
3 Temperatur-berøringsfelt
4 Forvask-berøringsfelt
5 Utsettelse (Delay Start)-berøringsfelt
6 Ekstra skylling-berøringsfelt

7.1 Flerspråklige klistremerker
Apparatet leveres med magnetiske kort
på ulike språk.
Ønsket kort and plasseres under
vaskemiddel-skuffen

8

7 Hurtig-berøringsfelt
8 Start/Pause-berøringsfelt
9 Indikatorer
Indikator for dørlås
Slutt på syklus-indikator
Indikator for barnesikring

NORSK
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8. PROGRAMTABELL
Program
Standard tem‐
peratur
Temperaturom‐
råde

Referan‐
Maksimal
sesentrifu‐ tøymeng‐
gehastig‐ de
het
Sentrifu‐
geringsha‐
stighet

Programbeskrivelse
(Type vask og smussnivå)

Vaskeprogrammer
Eco 40-60
40 °C 1)
60 °C – 30 °C2)

1200 o/min 7 kg
(1200 –
400 o/min)

Hvit bomull og permanent farget bo‐
mull. Normalt skittent tøy. Energifor‐
bruket synker og tiden til vaskepro‐
grammet er forlenget, og sikrer gode
vaskeresultater.

Bomull
40 °C
90 °C – Kaldt

1200 o/min 7 kg
(1200 –
400 o/min)

Hvit bomull og farget bomull. For
normalt, meget og lett skittent tøy.

Syntetisk
40 °C
60 °C – Kaldt

1200 o/min 3 kg
(1200 –
400 o/min)

Syntetiske tekstiler eller blanding‐
stekstiler. Normalt skittent tøy.

Finvask
30 °C
40 °C – Kaldt

1200 o/min 3 kg
(1200 –
400 o/min)

Ømfintlige plagg som akryler, visko‐
se og blandede tekstiler som krever
en mer skånsom vask. Normalt og lett
skittent tøy.

Spesialprogrammer
Express Ca‐ 1200 o/min 3 kg
(1200 –
re
400 o/min)
40 °C
60 °C – Kaldt
Hurtig 30

min. 3)

40 °C
40°C – 30°C
Hurtig 14

min.
30 °C

For bomull og syntetiske tekstiler.
Program for daglig vask på kort tid.
Normalt og lett skittent tøy.

1200 o/min 3 kg
(1200 –
400 o/min)

Tekstiler av syntetiske og blandede
stoffer. Lett skittent tøy.

800 o/min
(800 – 400
o/min)

Tekstiler av syntetiske og blandede
stoffer. Lett skitne plagg og plagg som
skal oppfriskes.

1,5 kg

Ekstra vaskeprogrammer
Sentrifugering

1200 o/min 7 kg
(1200 –
400 o/min)

Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige
tekstiler. For å sentrifugere vasken og
pumpe ut vannet i trommelen.

Tømming

-

For å pumpe ut vannet i trommelen. Al‐
le stoffer.

7 kg

14
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Program
Standard tem‐
peratur
Temperaturom‐
råde

Referan‐
Maksimal
sesentrifu‐ tøymeng‐
gehastig‐ de
het
Sentrifu‐
geringsha‐
stighet

Programbeskrivelse
(Type vask og smussnivå)

Skylling

1200 o/min 7 kg
(1200 –
400 o/min)

For å skylle og sentrifugere vasken. Al‐
le stoffer, unntatt ullvarer og svært
ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifuge‐
hastigheten etter typen klesvask.

Anti-allergy
60 °C

1200 o/min 7 kg
(1200 –
400 o/min)

Hvite bomullsplagg. Dette program‐
met fjerner mikroorganismer med en
vaskefase hvor temperaturen blir holdt
over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar
til å fjerne mikroorganismer, bakterier
og partikler. En ekstra skyllefase sør‐
ger for at vaskemiddelrester og allerge‐
ner blir fjernet. Dermed blir vaskingen
mer effektiv.

Sengeteppe
40 °C
60 °C – Kaldt

800 o/min
(800 – 400
o/min)

3 kg

Spesialprogram for ett syntetisk tep‐
pe, én dyne, ett sengeteppe, osv.

Sportstøy
30 °C
40 °C – Kaldt

1200 o/min 3 kg
(1200 –
400 o/min)

Syntetiske og ømfintlige plagg. Lett
skittent tøy eller tøy som skal oppfri‐
skes.

NORSK

Program
Standard tem‐
peratur
Temperaturom‐
råde

Referan‐
Maksimal
sesentrifu‐ tøymeng‐
gehastig‐ de
het
Sentrifu‐
geringsha‐
stighet

Programbeskrivelse
(Type vask og smussnivå)

Ull/Silke
40 °C
40 °C – Kaldt

1200 o/min 1,5 kg
(1200 –
400 o/min)

Maskinvaskbar ull, ull som skal
håndvaskes og andre tekstiler med
«håndvask»-symbol.4)
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1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand
til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 40
°C, sammen i samme syklus.
For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "For‐
bruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de
som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.
2) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. Ifølge til EU-regulering
1061/2010, er dette programmet på 60 °C "Standard 60 °C bomullsprogram" og program‐
met på 30 °C er "Standard 40 °C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene,
hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bo‐
mullstøy.
Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er
satt for det valgte programmet.
3) Med ubalanserte små tøymengder slik som lette syntetiske plagg blandet med mye tyn‐
gre plagg som svamp, kan varigheten av programmet øke for å utføre spinnhastigheten på
riktig måte.
4) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan
virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på
dette programmet.

Program

Sentrifugering

Kompatibilitet for programtilvalg

Eco 40-60

■

■

■

■

■

■

■

Bomull

■

■

■

■

■

■

■

Syntetisk

■

■

■

■

■

■

■

Finvask

■

■

■

■

■

■

www.electrolux.com

Program

Sentrifugering
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Express Care

■

■

Hurtig 30 min.

■

■

Hurtig 14 min.

■

■

Sentrifugering

■

■

■

■

■

■
■

■
■

Tømming

■

Skylling

■

■

■

Anti-allergy

■

■

■

Sengeteppe

■

Sportstøy

■

■

■

Ull/Silke

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer
Program

Universelt
pulver 1)

Væske uni‐
versal

Væske for
fargede
plagg

Finvask ull

Spesial

Eco 40-60

▲

▲

▲

--

--

Bomull

▲

▲

▲

--

--

Syntetisk

▲

▲

▲

--

--

Finvask

--

--

--

▲

▲

▲

▲

▲

--

--

--

▲

▲

--

--

--

▲

▲

--

--

Anti-allergy

▲

▲

--

--

▲

Sengeteppe

--

--

--

▲

▲

Sportstøy

--

▲

▲

--

▲

Express Care
Hurtig 30 min.
Hurtig 14 min.

NORSK

Program

Universelt
pulver 1)

Væske uni‐
versal

--

Ull/Silke

Væske for
fargede
plagg

--

Finvask ull

--
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Spesial

▲

▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

9. TILVALG
9.1 Temperatur

9.3 Forvask

Bruk dette alternativet for å endre
standardtemperaturen.

Med dette alternativet kan du legge til en
forvaskfase til et vaskeprogram.

Indikator

= kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte
temperaturen tennes.

9.2 Sentrifugering
Med dette alternativet kan du endre
standard sentrifugehastighet.
Indikatoren til den siste valgte
hastigheten tennes.

Tilhørende indikatorlampe tennes.
•

Bruk dette tilvalget for å legge til en
forvaskfase før vaskefasen.
Dette valget anbefales for svært
skittent tøy, spesielt hvis det
inneholder sand, støv, gjørme eller
andre faste partikler.
Dette valget kan øke
programmets varighet.

Flere tilvalg for sentrifugering:

9.4 Utsettelse (Delay Start)

Ingen sentrifugering

Med dette tilvalget kan du utsette starten
for et program med 9, 6 eller 3 timer.

•
•
•
•

Bruk dette alternativet for å slå av alle
sentrifugeringsfasene. Kun
tømmefasen er tilgjengelig.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Still inn dette tilvalget for svært
ømfintlige tekstiler.
Skyllefasen bruker mer vann i enkelte
vaskeprogrammer.

Skyllestopp
•
•
•
•
•

Velg dette alternativet for å hindre at
klesvasken blir krøllete.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Det er vann i trommelen når
programmet er ferdig.
Trommelen snurrer regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
Døren forblir låst. Du må tømme ut
vannet for å kunne låse opp døren.
For å tømme ut vannet, se
"Når programmet er slutt".

Indikatoren til tilvalget og valgt verdi
lyser.

9.5 Ekstra skylling
Med dette alternativet, kan du legge til et
par skyllinger til det valgte
vaskeprogrammet.
Bruk dette alternativet for personer med
allergier eller sensitiv hud.
Dette tilvalget vil øke
programmets varighet.
Den tilhørende indikatoren lyser.

9.6 Hurtig
Du kan bruke denne funksjonen til å
redusere programvarigheten.
Bruk dette tilvalget for plagg som er lett
skitne eller som skal friskes opp.

18
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Den tilhørende indikatoren tennes.

10. INNSTILLINGER
•

10.1 Barnesikring

alternativet, trykker du

Med dette alternativet kan du forhindre at
barna leker med betjeningspanelet.
•

For å aktivere/deaktivere dette
alternativet, trykker du

og

samtidig til indikatoren
slås på/av.
Du kan aktivere dette alternativet:
•

Etter at du trykker
: tilvalgene og
programbryteren er låst.

•

Før du trykker
starte.

: kan ikke produktet

For å aktivere/deaktivere dette
samtidig til indikatoren

og
slås på/av.

10.3 Lydsignaler
Lydsignalene vil høres når:
• Programmet er ferdig.
• Det er en feil på apparatet.
For å deaktivere/aktivere lydsignalene,
trykk

og

samtidig i 3 sekunder.

Hvis du deaktiverer
varslingslydene, vil de
fortsatt høres når apparatet
har en feil.

10.2 Permanent Ekstraskyll
Med dette alternativet kan du legge inn
en ekstra skylling permanent når du
starter et nytt program.

11. FØR FØRSTEGANGS BRUK
Under montering eller før
første gangs bruk kan du
observere vann i produktet.
Dette er vann som er igjen i
produktet etter en full
funksjonell test på fabrikken
for å sørge for at produktet
leveres til kunder i perfekt
arbeidsstand og uten
bekymringer.

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i
kammeret for vaskefasen.
4. Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten å
legge inn tøy.
Dette fjerner eventuell smuss fra
trommelen og kammeret.

12. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

12.1 Legge tøyet i
vaskemaskinen
1. Åpne apparatets dør
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du
legger de i apparatet.
3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av
gangen.

Sørg for at du ikke legger for mange klær
inn i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

NORSK
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Påse at det ikke blir liggende
tøy mellom pakningen og
døren for å unngå fare for
vannlekkasje og skade på
tøyet.
Vaske svært skitne eller
fettete flekker kan skade
gummideler på
vaskemaskinen.

12.2 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler
Makker for vaskefasen.
Hvis du bruker flytende vaske‐
middel må du tilsette det rett
før du starter programmet.
Kammer for flytende tilsetnin‐
ger (tøymykner, stivelse).
Maksimalt nivå for mengden
av flytende tilsetningsmidler.
Klaff for vaskepulver eller fly‐
tende vaskemiddel.

Når du velger et forvaskprogram (eller tilvalg), skal vaskemiddelet for forvaskfasen
fylles direkte inn i trommelen.
Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til
vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte
maksnivået (
). Denne mengden vil imidlertid garantere best
vaskeresultater.
Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra
oppvaskmiddelbeholderen.

20
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12.3 Vaskemiddel i flytende
form eller pulverform
B

A

2.Juster klaffen til posisjon B.
3.Sett skuffen tilbake i åpningen.
Standardposisjonen for klaffen er A
(vaskepulver).

Når du bruker flytende
vaskemiddel:
• Ikke bruk geleaktige eller
tyktflytende vaskemidler.
• Ikke benytt mer enn 120
ml vaskemiddel.
• Ikke velg
forvaskalternativet.
• Ikke velg starttidsforvalg.

A

Bruke flytende vaskemidler:
1. Ta ut skuffen. Trykk på enden på
skuffen, der hvor pilen er (PUSH) for enkelt
å ta ut skuffen.

Når klaffen står i posisjon B og du ønsker å
bruke vaskemiddel:
1. Ta ut skuffen.
2.Juster klaffen til posisjon A.
3.Sett skuffen tilbake i åpningen.

12.4 Velge et program
1. Drei programvelgeren for å stille inn
programmet:

NORSK

• Indikatoren for
blinker.
2. Hvis nødvendig, juster temperaturen
og sentrifugehastigheten, eller legg til
tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer
et alternativ, lyser indikatoren for det
innstilte alternativet.
Hvis du velger feil, vil
indikatoren

blinke rødt.

12.5 Starte et program uten
starttidsforvalget
Trykk på
•
•
•

.

Indikatoren til
slutter å blinke
og forblir på.
Programmet starter, døren låses
og indikatoren
lyser.
Tømmepumpen kan brukes i en
kort periode ved begynnelsen av
vaskesyklusen.

12.6 Starte et program med
starttidsforvalg
1. Trykk
for å velge utsettelsen du
ønsker.
Indikatoren for den valgte forsinkelsen er
på. Indikatoren

:
2. Trykk på
• Produktet begynner nedtellingen.
• Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk.
Du kan avbryte eller endre
innstillingen på tidsforvalg
før du trykker

.

Avbryte starttidsforvalget:
a. Trykk på
på pause

1. Trykk på
.
Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på
igjen.
Programmet fortsetter.

12.8 Avbryte program som er i
gang
1. Drei programvelgeren til
for å
avslutte programmet og skru av
produktet.
2. Drei programvelgeren igjen for å skru
på produktet. Du kan nå stille inn et
nytt vaskeprogram.
Produktet kan tømme vannet
før det nye programmet
starter. Hvis det skjer, sørg
for at det fremdeles er
vaskemiddel i
vaskemiddelkammeret. Hvis
ikke fyller du på med
vaskemiddel igjen.

12.9 Åpning av dør når
tidsforvalg er aktivert
Mens et tidsforvalg er aktivert er døren
låst og indikatoren

lyser.

for å sette produktet

til indikatoren for valgt
b. Trykk
utsettelse slukker.
Trykk på
igjen for å starte
programmet umiddelbart.

12.7 Stoppe et program og
endre tilvalgene
Bare noen av tilvalgene kan endres før
de starter.

21

er på.

1. Trykk på
-knappen for sette
maskinen på pause.
Indikatoren
begynner å blinke.
2. Vent i omtrent 2 minutter til
indikatoren
for dørlåsen slutter å
blinke og slukker.
3. Du kan åpne døren.
4. Lukk døren og trykk på
Starttidsforvalg fortsetter.

igjen.

12.10 Åpning av døren når
programmet har startet
Mens et program er i gang, er døren låst
og indikatoren

er på.

FORSIKTIG!
Hvis temperaturen og
vannstanden i trommelen er
for høy, kan du ikke åpne
døren.

22
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1. Skru programvelgeren til
for å
skru av apparatet.
2. Vent noen minutter før du åpner
døren til apparatet.
3. Lukk døren til apparatet.
4. Still inn programmet på nytt.

12.11 På slutten av
programmet
•
•

slukkes.

•

Indikatoren for
Indikatoren

•
•
•

Indikatoren
er tent.
Du kan åpne døren.
Ta klesvasken ut av maskinen. Sørg
for at trommelen er tom.
Steng vannkranen.

for dørlåsen slukker.

for å skru
Skru programvelgeren til
av Produktet.
• La døren stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt.
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
• Trommelen snus regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
•

•
•

er fullført og dørlåsindikatoren
slukker.
4. Skru programvelgeren til
skru av Produktet.

Dørlåsindikatoren

for å

Produktet tømmer seg for
vann og sentrifugerer
automatisk etter cirka 18
timer (unntatt på
ullprogrammet).

Produktet stopper automatisk.
Du hører lydsignalet (hvis det er
aktivert).

•

•

2. Trykk
. Produktet tømmer vannet
og sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet

12.12 Hvilemodus
Noen minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet, hvis du ikke skrur av
produktet, vil energisparemodusen
aktiveres.
Energisparemodusen reduserer
energiforbruket når produktet er i
hvilemodus.
•

Alle kontrollamper slokker.

•
•

blinker sakte.
Indikatoren for
Trykk på én av tilvalgene for å
deaktivere energisparemodus.
Hvis du allerede har valgt et
tilvalg som avsluttes med
vann i trommelen,
energisparesmodusen vil
ikke aktiveres for å minne
deg på at du må pumpe ut
vannet.

er tent.

Indikatoren
blinker. Døren forblir
låst.
Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne døren.

Slik tømmer du vannet:
1. Om nødvendig må du senke
sentrifugehastigheten. Hvis du stiller
inn

, vil Produktet kun tømme seg.

13. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Klesvasken
•
•

Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget,
syntetisk, finvask og ull.
Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.

•
•
•
•
•

Ikke vask hvite og fargede plagg
sammen.
Noen fargede plagg kan farge av i
første vask. Vi anbefaler at du vasker
dem separat de første gangene.
Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
Behandle vanskelige flekker på
forhånd.
Vask vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
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•
•

•

•

•

•

Vær forsiktig med gardiner. Fjern
opphengskroker og legg gardinene i
en vaskepose eller et putevar.
Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy
med rifter. Bruk en vaskepose for å
vaske små og/eller finvask (f.eks. BHer med spiler, belter, tights osv.).
Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen, noe som fører til
for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
a. avbryt programmet og åpne
døren (se «Daglig bruk-kapittel").
b. fordel tøyet manuelt slik at
vasken er fordelt jevnt rundt
trommelen;
c. Trykk på Start/Pause-knappen.
Sentrifugeringsfasen fortsetter.
Unngå å vaske klær som har lange
dyrehår eller klær av dårlig kvalitet
som frigjør mye fluff som kan blokkere
avløpet og som kan kreve
servicehjelp.
Knepp igjen putetrekk og lukk alle
glidelåser, hemper og trykknapper.
Fest belter, snorer, skolisser, bånd og
andre løse elementer.
Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

13.3 Vaskemiddeltype og mengde
Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt
mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen,
men bidrar også til å redusere
belastningene på miljøet:
•

•

•

Bruk bare vaskemidler og andre
behandlinger som er beregnet for
bruk i vaskemaskiner. Følg først disse
generiske reglene:
– vaskemiddel i pulverform for alle
typer tekstiler, unntatt finvask.
Bruk helst vaskepulver med
blekemiddel for lyse klær og
klesdesinfisering,
– flytende vaskemidler, helst for
vaskeprogrammer på lav
temperatur (maks 60 °C) for alle
stofftyper, eller spesialberegnede
for ull.
Valg av og mengde vaskemiddel
avhenger av tekstiltype (finvask, ull,
bomull osv.), farge på tøy, størrelsen
på tøymengden, hvor skittent tøyet er,
vasketemperatur og vannhardheten
på vannet som brukes.
Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse vaskemidlene
eller andre behandlinger uten å
overgå de indikerte maksnivåene

(
).
Ikke bland ulike typer vaskemidler.
Bruk mindre vaskemiddel hvis:
– du vasker en liten mengde tøy,
– tøyet bare er litt skittent,
– det er mye skum under vask.
• Når du bruker vaskemiddeltabletter
eller -puter, må du alltid legge dem i
trommelen, ikke i
vaskemiddeldispenseren.
Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:
• utilfredsstillende vaskeresultater,
• at tøymengden blir grå,
• fete klær,
• mugg i produktet.

•
•

13.2 Gjenstridige flekker
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
Vi anbefaler at du forbehandler disse
flekkene før du legger plaggene i
produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle
flekkfjerningsmidler. Bruk en type som
egner seg for den aktuelle flekken og
stoffet.
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For mye vaskemiddel kan føre til:
• skumming,
• redusert vaskeeffekt,
• utilstrekkelig skylling,
• større innvirkning for miljøet.
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13.4 Miljøtips
For å spare vann og energi og for å være
med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at
du følger disse tipsene:
•

•

•

•

Normalt skittent tøykan vaskesuten
forvask for å spare vaskemiddel,
vann og tid (dette skåner også
miljøet!).
Hvis du laster produktet til maksimal
kapasitet som er indikert for hvert
program, hjelper det å redusere
energi- og vannforbruket.
Med riktig forbehandling kan flekker
og nytt smuss fjernes; tøyet kan
deretter vaskes på en lavere
temperatur.
Bruk riktig mengde vaskemiddel i
henhold til anbefaling fra
vaskemiddelprodusenten og kontroller
vannhardheten til systemet i huset. Se
"Vannhardhet".

•

Still inn maksimal mulig
sentrifugehastighetfor det valgte
vaskeprogrammet før du tørker tøyet
i en tørketrommel. Dette sparer
energi under tørking!

13.5 Hardhet vann
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner. I områder med bløtt
vann er det ikke nødvendig å bruke
skyllemiddel.
Kontakt det lokale vannverket for å få
vite vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg
anvisningene som du finner på
emballasjen til produktet.

14. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Dette apparetet skal kun
brukes i private
husholdninger.
Les kapittelet nøye for det
beste vedlikeholdet og god
pleie.

14.1 Plan for regelmessig
rengjøring
Periodisk rengjøring hjelper deg med
å utvide levetiden på produktet ditt.
Etter hver syklus, la døren og
oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på
gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke
fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre
mugg og lukt.
Hvis produktet ikke brukes over lenger
tid: Steng vannkranen og trekk ut
støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:
Avskalling

To ganger i året

Vedlikeholdsvask

En gang i måne‐
den

Rengjør dørpak‐
ningen

Annenhver måned

Rengjør tromme‐
len

Annenhver måned

Rengjør vaskemid‐ Annenhver måned
delbeholderen
Rengjør innløps‐
slangen og ventil‐
filteret

To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du
skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer
Forsikre deg om at lommene
er tomme og at alle løse
artikler er bundet før du
kjører syklusen. Se
"Tøymengde" i "Hint- og
tips"-kapittelet.
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Fjern fremmedlegemer (for eksempel
metallklemme, knapper, mynter osv.)
som du kan finne i dørforseglingen,
innløpsslangefilteret og trommelen. Se
avsnittene "Dørpakning med dobbel
randlås", "Rengjøring av trommelen" og
"Rengjøring av innløpsslangen og
ventilfilteret". Kontakt det autoriserte
service-senteret ved behov.

14.3 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet kun med mild såpe og
varmt vann. Tørk alle overflater nøye.
Ikke bruk skuresvamper eller
skrapemateriell.
FORSIKTIG!
Ikke bruk alkohol,
løsemiddel elle kjemiske
midler.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør metallflater med
et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalkning
Hvis vannhardheten der du
bor er høy eller middels,
anbefaler vi at du bruker et
skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner.
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å se etter kalk.
Vanlige vaskemidler inneholder allerede
stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi
anbefaler å kjøre en syklus med tom
trommel og kalkfjerner nå og da.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
apparatet.

14.5 Vedlikeholdsvask
Gjentatt bruk og bruk over tid med
programmer på lave temperaturer kan
gjøre at det samler seg
vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i
trommelen og karet. Dette kan generere
vond lukt og mugg. For å eliminere
oppsamling og rengjøre innsiden av
apparatet, kjør en vedlikeholdsvask
jevnlig (minst én gang hver måned).
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Se kapittelet Rengjør
trommelen.

14.6 Rengjør trommelen
Undersøk trommelen regelmessig for å
forhindre uønskede avleiringer.
Rester etter rust i trommelen kan
forekomme som følge av at
fremmedlegeme ruster i vasken eller
fordi vannet inneholder jern
Rengjør trommelen med produkter som
er egnet for rustfritt stål.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
apparatet.
Ikke bruk sure
avkalkningsprodukter,
slipende produkter som
inneholder klor eller jern eller
stålull i rengjøring av
trommelen.
Slik foretar du en grundig rengjøring:
1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med
maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i
en tom trommel for å skylle ut
gjenværende rester.

14.7 Dørpakning med dobbel
randlås
Dette produktet er designet med et
selvrengjørende dreneringssystem,
som lar lette lofibre som faller av klærne
tømmes ut med vannet. Undersøk
tetningen regelmessig. Mynter, knapper
og andre små artikler kan bli hentet når
programmet er ferdig.
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Rengjør det når det kreves, ved å bruke
ammoniakk kremrens uten å skrape
tetningsoverflaten.

Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.

14.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen
1.

2.

3.

4.

NORSK
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14.9 Rengjøre inntaksslangen og ventilfilteret
1

2
3

45°
20°

14.10 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0° C, må du
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av
inntaksslangen i en beholder og la
vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se
nødtømmingsprosedyren.

15. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5. Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
ADVARSEL!
Pass på at temperaturen er
over 0 °C før du bruker
produktet igjen.
Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som
skyldes frost.
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15.1 Alarmkoder og mulige feil
Apparatet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på
problemet (se tabellene).

ADVARSEL!
Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.
Ved noen problemer, høres et lydsignal. Den røde indikatoren til knappen Start/Pause
blinker og en av indikatorene tennes, for å vise en alarmkode:

Feil

Mulig løsning

•
Produktet tar ikke inn •
vann.
•
•
•
•
•

•
Produktet tømmes ik‐ •
•
ke for vann.
•
•
•
•

Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informa‐
sjonen.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.
Sørg for at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
Dette problemet kan skyldes filteret i inntaksslangen eller
av en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-sen‐
teret.
Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inn‐
taksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjø‐
ring".
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt
det autoriserte service-senteret.
Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
uten tømming.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
som avsluttes med vann i maskinen.
Kontroller at døren er ordentlig lukket.

Døren er åpen eller
ikke lukket riktig.
Indikatoren for knappen Start/Pause blinker 11 ganger og 1 (eller 2 eller 3) gang(er)
grønt: hovedforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige
løsninger.
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Feil

Programmet starter
ikke.

Mulig løsning
•
•
•

Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Sørg for at produktets dør er lukket.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.

•
•

Kontroller at Start/Pause
har blitt trykket på.
Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent
til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis den er på.
Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.

•
•
Produktet fylles med
vann og pumpes ut
umiddelbart.
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•

Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen
kan være plassert for lavt. Se "Monteringsinstruksjon".

•
Sentrifugeringsfasen •
fungerer ikke eller va‐
skesyklusen varer
•
lenger enn vanlig.

Still inn sentrifugeringsprogrammet.
Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt
det autoriserte service-senteret.
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugerings‐
fasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanse‐
problemer.

•

Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det
ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet.
Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt meng‐
de.

Det er vann på gul‐
vet.

•
•
•

Du kan ikke åpne
produktets dør.

•
•
•
•
•

Produktet lager en
uvanlig lyd og vibre‐
rer.

•
•

Programmets varig‐
•
het øker eller minker i
løpet av driften.
Vaskeresultatet er ik‐
ke tilfredsstillende.

•
•
•
•

Sørg for at et vaskeprogram som slutter med vann i trom‐
melen har blitt valgt.
Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det
er vann i trommelen.
Sørg for at produktet får strøm.
Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Pass på at produktet står i vater. Se "Monteringsinstruk‐
sjon".
Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt
fjernet. Se "Monteringsinstruksjon".
Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan væ‐
re for liten.
AutoSense System kan justere programvarighet i forhold
til type og mengde klesvask. Se «AutoSense System la‐
stregistrering» i kapittelet «Daglig bruk».
Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de van‐
skelige flekkene før du vasker plaggene.
Sørg for at du velger riktig temperatur.
Redusert mengden klesvask.
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Feil

Mulig løsning

For mye skum i trom‐ •
melen i løpet av va‐
skesyklusen.

Reduser mengden vaskemiddel.

Det er rester av va‐
skemiddel i vaske‐
middelskuffen etter
vaskesyklusen.

Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pul‐
vervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel).
Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik
det er anvist i denne bruksanvisningen.

•
•

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER
16.1 Kobling til EU EPRELdatabase
QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettlenke
til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU
EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med
denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med
dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med kob‐
lingen https://eprel.ec.europa.eu og modellnavnet, samt produktnumme‐
ret som du finner på merkeskiltet til apparatet. Se etter i kapittelet "Pro‐
duktbeskrivelse".

16.2 Bildetekst
kg

Tøymengde.

t:mm

Programvarighet.

kWh

Energiforbruk.

°C

Temperatur i tøyet.

Liter

Vannforbruk.

o/min

Sentrifugehastighet.

%

Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifuge‐
ringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuk‐
tighet.
Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold
(f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy,
forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et pro‐
gram.

NORSK
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16.3 I henhold til
kommisjonsforordning Eu
2019/2023
Eco 40-60-pro‐
gram
Full maskin
Halv tøymengde
(Half load)
Kvart mengde

kg

kWh

Liter

t:mm

%

°C

o/min1)

7

1.050

50

3:20

52

44

1151

3,5

0.790

42

2:30

52

41

1151

2

0.405

40

2:30

55

29

1151

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser
Av (W)

Hvilemodus (W)

Utsatt start (W)

0,48

0,48

4,00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

16.4 I henhold til forskrift
1061/2010
Standard bomullspro‐
grammer.

Tøy‐
Energi‐
meng‐ forbruk
de (kg) (kWh)

Vannfor‐
bruk (li‐
ter)

Omtrent‐
lig pro‐
gramva‐
righet
(minut‐
ter)

Gjenvæ‐
rende
fuktighet
(%)1)

For Standard 60 °C bomull:
Still innEco 40-60 på 60 °C

7

0.92

44

250

53

For Standard 60 °C bomull:
Still innEco 40-60 på 60 °C

3,5

0.68

35

204

53

For Standard 40 °C bomull:
Still innEco 40-60 på 30 °C

3,5

0.59

36

189

53

1) Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)

Forblitt på-modus (W)

0,48

0,48

Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift
1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.
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16.5 Vanlige programmer
Disse verdiene er kun veiledende.

Program

kg

kWh

Liter

t:mm

%

°C

o/min1)

Bomull2)
90 °C

7

2.45

85

3:25

53

85

1200

Bomull
60 °C

7

1.62

80

3:15

53

55

1200

Bomull 20°3)
20 °C

7

0.42

80

3:00

53

20

1200

Syntetisk
40 °C

3

0.68

55

2:00

35

40

1200

Finvask4)
30 °C

3

0.26

45

1:00

35

30

1200

1,5

0.24

60

1:05

30

30

1200

Ull/Silke
30 °C

1) Referanseindikator for spinnehastigheten.
2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.
4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
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SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•

•

•
•
•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
•
•

Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:

SVENSKA
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personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
–

•
•

•
•

•
•

•
•
•

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.

•
•

Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•

•

Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera

•
•

att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten
•
•

•
•

•

•

•

Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
andra tömningsslangen och
förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.

2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•

•

Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.

SVENSKA

•
•

Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.

2.5 Underhåll
•

•

•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 10 år efter att
modellen har slutat tillverkas: motoroch motorborstar, överföring mellan
motor och trumma, pumpar,
stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma,
trumlager och tillhörande kullager,
värmare och värmeelement, inklusive
värmepumpar, rörledningar och
tillhörande utrustning inklusive
slangar, ventiler, filter och
vattenstoppar, tryckta kretskort,
elektroniska skärmar,
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tryckomkopplare, termostater och
sensorer, programvara och firmware
inklusive återställningsprogramvara,
lucka, gångjärn till lucka och tätningar,
andra tätningar, lucklåsningsenhet,
perifera tillbehör för plast såsom
tvättmedel. Observera att vissa av
dessa reservdelar endast är
tillgängliga för professionella
reparatörer och att inte alla
reservdelar är relevanta för alla
modeller.

2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•

Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för
en effektiv behandling av din tvätt med
låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
Den här produkten har ett
självrengörande tömningssystem,
som gör att lätta flufffibrer som faller av

kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att man inte behöver
rengöra detta område. Se kapitlet
"Skötsel och rengöring" för bästa
underhåll och skötsel av produkten.
AutoSense System justerar automatiskt
programmets varaktighet efter
tvättmängden i trumman för att få perfekt
tvättresultat på minsta möjliga tid.
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3.2 Produktöversikt
1

2

8

3

9

10

4
5
6

11 12
6

7

Bänkskiva
Diskmedelsfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Klistermärke påminnelser
Fötter för att få maskinen i nivå

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
D

Dräneringsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd

På typskylten står modellnamn (A), pro‐
duktnummer (B), spänning (C) och serie‐
nummer (D).

Mod. xxxxxxxxx
Prod.No. 910000000 00
000V ~ 00Hz 0000 W

8
9
10
11
12

00A

00000000

4. TEKNISKA DATA
Dimension

Bredd/Höjd/Totalt djup

59,7 cm/84,7 cm/56,8 cm

Elektrisk anslutning

Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt sä‐
kerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsut‐
rustningen inte har något skydd mot fukt

IPX4

SVENSKA

Vattentryck

Min
Max
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0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten

Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd

Bomull

7 kg

Centrifugeringshast.

Max. centrifugeringshastig‐ 1151 rpm
het

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.

5. INSTALLATION
FÖRSIKTIGHET!
Lägg inte ner
tvättmaskinen med
framsidan mot golvet.
3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.
Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning
1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.

VARNING!
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
4. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.

FÖRSIKTIGHET!
Tillbehör som levereras
med produkten kan
variera beroende på
modell.
2. Lägg förpackningselementet på
golvet bakom produkten och lägg
försiktigt ner produkten med
baksidan neråt. Ta bort
frigolitskyddet från undersidan.

1

2
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5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.

1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.

45º
20º

Vi rekommenderar att
du sparar
förpackningen och
transportbultarna om
du vid ett senare
tillfälle ska flytta
produkten.

5.2 Information angående
installation

2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.

Placering och avvägning

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.

Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.

4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet

1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.

Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
Tilloppsslang
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.

Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.

SVENSKA

2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
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Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.

Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.
3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.

Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.

1
ø16

2
W011

4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.

Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
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5.3 Elektrisk anslutning
I slutet av installationen kan du ansluta
nätkontakten till eluttaget.
Typskylten på maskinens lucka och
kapitlet "Tekniska data" anger de
nödvändiga elektriska klassificeringarna.
Se till att de är kompatibla med
nätspänningen.
Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar
den maximala belastning som krävs,
även med hänsyn till andra produkter
som är anslutna till samma nätkrets i ditt
hushåll.

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt
när maskinen har installerats.
För allt elektriskt arbete som krävs för att
installera den här maskinen, kontakta
vårt auktoriserade servicecenter.
Tillverkaren ansvarar inte för
personskador eller materiella skador som
uppstår till följd av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

6. TILLBEHÖR
6.1 Finns på
www.electrolux.com/shop
eller hos auktoriserad
återförsäljare
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
Endast lämpliga tillbehör
som godkänts av
ELECTROLUX garanterar
produktens
säkerhetsstandarder. Om
icke godkända delar
används kommer alla slags
anspråk att upphävas.

6.2 Fästplåtsats (4055171146)
Om du installerar produkten på en plint
måste du sätta fast den i fästplåtarna.

6.3 Pelarsats
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en avsedd
pelarsats ansvänds.

VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen. Verifiera de
kompatibla pelarsatserna
genom att kontrollera djupet
på din produkt.

SVENSKA
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7. BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL
1

2

3
4
3h

5

6h 9h

6
7

9

1 Programvred
2 Centrifugering reduktion pekplatta
3 Temperatur pekplatta
4 Förtvätt pekplatta
5 Fördröjd start (Delay Start) pekplatta
6 Extra Sköljning pekplatta

8

7 Quick pekplatta
8 Start/Paus (Start/Pause) pekplatta
9 Indikatorlampor
Indikator för Lucklås
Indikator för Program klart
Indikator för Barnlås

7.1 Ettiketter på flera språk
Magnetkort på olika språk levereras med
maskinen.
Det önskade märket kan sättas under
tvättmedelslådan.

8. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvari‐
ation

Tvättprogram

Referen‐
Max. tvätt‐ Programbeskrivning
shastighet mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
för centri‐
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvari‐
ation

Referen‐
Max. tvätt‐ Programbeskrivning
shastighet mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
för centri‐
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Eco 40-60
40 °C1)
60 °C - 30 °C 2)

1200 rpm
7 kg
(1200 - 400
rpm)

Vit bomull och färgäkta bomull. Nor‐
malt smutsad tvätt. Energiförbrukning‐
en minskar och programmets tvättfas
förlängs, vilket ger goda tvättresultat.

Bomull
40 °C
90 °C - Kall

1200 rpm
7 kg
(1200 - 400
rpm)

Vit och färgad bomull. För normalt,
mycket och lätt smutsad tvätt.

Syntet
40 °C
60 °C - Kall

1200 rpm
3 kg
(1200 - 400
rpm)

Syntetplagg eller blandade material.
Normalt smutsad tvätt.

Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall

1200 rpm
3 kg
(1200 - 400
rpm)

Ömtåliga material som akryl, viskos
och blandade material måste fintvät‐
tas. För normalt och lätt smutsad tvätt.

Express

1200 rpm
3 kg
(1200 - 400
rpm)

Bomulls- och syntetplagg. Ett kort‐
program för plagg du använt under da‐
gen. För normalt och lätt smutsad tvätt.

Snabb
30min 3)
40 °C
40 °C - 30 °C

1200 rpm
3 kg
(1200 - 400
rpm)

Syntet och blandade material. Lätt
smutsad tvätt.

Snabb
14min
30 °C

800 rpm
(800 - 400
rpm)

Syntet och blandade material. Lätt
smutsad tvätt och plagg som ska frä‐
schas upp.

Specialprogram
Care
40 °C
60 °C - Kall

1,5 kg

Fler tvättprogram
Centrifugering

1200 rpm
7 kg
(1200 - 400
rpm)

Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga
tyger. För att centrifugera och tömma
ut vattnet i trumman.

Tömning

-

För att tömma ut vattnet i trumman.
Alla material.

7 kg

SVENSKA
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvari‐
ation

Referen‐
Max. tvätt‐ Programbeskrivning
shastighet mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
för centri‐
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Sköljning

1200 rpm
7 kg
(1200 - 400
rpm)

För att skölja och centrifugera tvätten.
Alla material, förutom ylle och mycket
ömtåliga material. Minska centrifuge‐
ringshastigheten efter typ av tvätt.

Anti-Allergy
60 °C

1200 rpm
7 kg
(1200 - 400
rpm)

Vita bomullsplagg. Detta program tar
bort mikroorganismer tack vare en
tvättfas med en temperatur över 60 °C
under några minuter. Detta hjälper till
att ta bort bakterier, mikroorganismer
och partiklar. En ytterligare sköljnings‐
fas säkerställer avlägsnande av tvätt‐
medelsrester och pollen/allergiframkal‐
lande ämnen. Tvättfasen blir på det
sättet mer effektiv.

Täcken
40 °C
60 °C - Kall

800 rpm
(800 - 400
rpm)

Specialprogram för syntetfilt, täcke,
sängöverkast etc.

Sportkläder
30 °C
40 °C - Kall

1200 rpm
3 kg
(1200 - 400
rpm)

3 kg

Ömtåliga plagg och plagg i syntet‐
material. Lätt smutsad tvätt eller plagg
som ska fräschas upp.
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvari‐
ation

Referen‐
Max. tvätt‐ Programbeskrivning
shastighet mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
för centri‐
fugering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Ylle/Siden
40 °C
40 °C - Kall

1200 rpm
1,5 kg
(1200 - 400
rpm)

Ylle som går att tvätta i maskinen,
handtvättbar ylle och andra material
med symbolen "handtvätt".4)

1) I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023 kan detta program vid 40 °C
rengöra normalt smutsigt bomullstvätt, som går att tvätta vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i
samma program.
För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets
varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de
som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.
2) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt EU-förordning‐
en 1061/2010 är detta program vid 60 °C "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt " och vid
30 °C "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäl‐
ler kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
3) Med obalanserade små tvättar som tunna syntetkläder blandade med mycket tyngre klä‐
der, kan programmets varaktighet öka för att få igång centrifugeringen på rätt sätt.
4) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktionernas kompatibilitet
Program

Centrifugering
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Eco 40-60

■

■

■

■

■

■

■

Bomull

■

■

■

■

■

■

■

Syntet

■

■

■

■

■

■

■

Fintvätt

■

■

■

■

■

■
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Centrifugering

Program

Express Care

■

■

Snabb 30min

■

■

Snabb 14min

■

■

Centrifugering

■

■

■

■

■

■
■

■
■

Tömning

■

Sköljning

■

■

■

Anti-Allergy

■

■

■

Täcken

■

Sportkläder

■

■

■

Ylle/Siden

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram
Program

Pulvertvätt‐ Flytande
tvättmedel
medel1)

Flytande
tvättmedel
för färgad
tvätt

Fintvätt yl‐
leplagg

Special

Eco 40-60

▲

▲

▲

--

--

Bomull

▲

▲

▲

--

--

Syntet

▲

▲

▲

--

--

Fintvätt

--

--

--

▲

▲

▲

▲

▲

--

--

--

▲

▲

--

--

--

▲

▲

--

--

Express Care
Snabb 30min
Snabb 14min
Anti-Allergy

▲

▲

--

--

▲

Täcken

--

--

--

▲

▲
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Program

Pulvertvätt‐ Flytande
tvättmedel
medel1)

Flytande
tvättmedel
för färgad
tvätt

Fintvätt yl‐
leplagg

Special

Sportkläder

--

▲

▲

--

▲

Ylle/Siden

--

--

--

▲

▲

1) Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator

= kallt vatten.

Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.

9.3 Förtvätt

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.

9.2 Centrifugering

Motsvarande indikator tänds.

Med den här funktionen kan du ändra
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
•
•
•
•

Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Endast tömningsfasen är tillgänglig.
Indikatorn tänds.
Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.

Sköljstopp
•
•
•
•
•

Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Indikatorn tänds.
Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.

•

Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvätt före tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.

9.4 Fördröjd start (Delay Start)
Med den här funktionen kan du fördröja
starten av ett program med 9, 6 eller 3
timmar.
Indikatorn för funktionen och inställt
värde lyser.

9.5 Extra Sköljning
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen om du har
allergi mot tvättmedelsrester eller extra
känslig hud.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
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Motsvarande indikator tänds.
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Ställ in den här funktionen för lätt
smutsade plagg eller plagg som ska
fräschas upp.

9.6 Quick
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.

Tillhörande indikator tänds.

10. INSTÄLLNINGAR
10.1 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
•

Aktivera/avaktivera funktionen
och

genom att trycka på
samtidigt tills indikatorn
släcks.
Du kan aktivera funktionen:

tänds/

•

Efter att du tryckt på
: alternativen
och programvredet är låsta.

•

Innan du trycker på
startar inte.

: Produkten

10.2 Permanent inställning av
extra sköljning

permanent när du ställer in ett nytt
program.
•

Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på

och

samtidigt tills kontrollampan
släcks.

tänds/

10.3 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• Programmet är klart.
• Ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
i 3 sekunder.

och

samtidigt

Om du avaktiverar
ljudsignalerna kommer de
ändå att låta när det är något
fel på maskinen.

Med den här funktionen kan du ha
funktionen för extra sköljning på

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller
före första användning kan
det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för
att säkerställa att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.

12. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan till produkten

2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

50

www.electrolux.com

Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.

12.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel
Tvättmedelsfack för tvättfas.
Om du använder flytande
tvättmedel lägger du i det pre‐
cis innan du startar program‐
met.
Fack för flytande tillsatser
(sköljmedel, stärkelse).
Maximal nivå för flytande till‐
satser.
Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.

När du ställer in ett program med förtvätt (eller alternativ) lägger du tvättmedlet för
förtvätt direkt i trumman.
Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi
rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån
(
). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från
tvättmedelsfacket.
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12.3 Flytande eller
pulvertvättmedel
B

A

2.Justera fliken i position B.
3.Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.
Standardpositionen för fliken är A
(pulvertvättmedel).

När du använder flytande
tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt
eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande
tvättmedel än 120 ml.
• Ställ inte in programmet
med förtvätt.
• Ställ inte in fördröjd start.

A

Använda flytande tvättmedel:
1. Ta ut lådan. Skjut lådans kant på plats
med pilen (PUSH) för att underlätta uttag av
lådan.

När fliken är i position B och du vill använda
pulvertvättmedel:
1. Ta ut lådan.
2.Justera fliken i position A.
3.Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.

12.4 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
tvättprogram:

52

www.electrolux.com

• Indikatorn för
blinkar.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg
till tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val
blinkar indikatorn

röd.

12.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
•
•
•

.

Indikatorn
slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar, luckan låses
och indikatorn
lyser.
Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid i början av
tvättprogrammet.

12.6 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
för att ställa in
fördröjningen du vill ställa in.
Indikatorn för den valda fördröjningen
lyser. Indikatorn för

är tänd.

:
2. Tryck på
• Produktens nedräkning startar.
• När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den
fördröjda starten innan du
trycker på

.

Avbryta den fördröjda starten:
a. Ställ produkten i pausläge genom
att trycka på

.

tills indikatorn för
b. Tryck på
inställd fördröjning släcks.
Tryck på
en gång till för att
starta programmet direkt.

12.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
.
1. Tryck på
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen.
Programmet fortsätter.

12.8 Avbryta ett pågående
program
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och
avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Nu kan du ställa
in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera att
det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.

12.9 Öppna luckan när fördröjd
start är aktiverat
Luckan är låst medan en fördröjd start
pågår och
1. Tryck på

visas på displayen.
för att pausa produkten.

börjar blinka.
Indikatorn
2. Vänta i ca 2 minuter tills
kontrollampan för lucklåset
blinka och släcks.
3. Du kan öppna luckan.

slutar

4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
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12.10 Öppna luckan när
programmet är aktiverat

•

Luckan är låst medan ett program pågår
och

visas på displayen.
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.

1. Vrid programväljaren till -läget för
att stänga av produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan.
4. Ställ in programmet igen.

För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
ställer in
endast.

Maskinen stannar automatiskt.
En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).

•

Indikatorn för

•

Kontrollampan för lucklåset
släcks.

•
•
•

är tänd.
Indikatorn för
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
Stäng vattenkranen.

•

-knappen slocknar.

•

Vrid programväljaren till -läget för
att stänga av produkten.
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
•

Kontrollampan för luckan
Indikatorn
låst.

tömmer produkten

2. Tryck på
. Produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till
att stänga av produkten.

-läget för

Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).

12.11 När programmet är klart
•
•

12.12 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
stänger av produkten.
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
•

Alla indikatorlampor slocknar.

•
•

blinkar sakta.
Indikatorn för
Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
aktiveras inte
energibesparingsfunktionen
för att påminna dig om att
tömma ut vattnet.

är tänd.

blinkar. Luckan förblir

13. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

53

Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.

13.1 Stoppa i tvätt
•
•

Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, fintvätt material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Paus (Start/
Pause)-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsätter.
Undvik att tvätta kläder som är fulla av
långa djurhår eller plagg av dålig
kvalitet som släpper ut mycket ludd
som kan blockera avloppskretsen och
därmed kräver servicehjälp.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.

13.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.

13.3 Tvättmedelstyp och
mängd
Val av tvättmedel och användning av
korrekt mängd påverkar inte bara
tvättprestandan utan hjälper också till att
undvika avfall och skydda miljön:
•

•

•

Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner. Först, se följande
allmänna regler:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Vilken typ av och mängden tvättmedel
beror på: typ av material (fintvätt, ylle,
bomull osv.), färgen på kläderna,
tvättmängden, smutsgraden,
tvättemperaturen och vattenhårdheten
i din kommun.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida

indikerad maxnivå (
).
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
Använd mindre tvättmedel när:
– du tvättar en mindre mängd,
– tvätten är lätt smutsad,
– det bildas mycket skum under
tvättningen.
• Tvättmedelstabletter eller kapslar ska
alltid läggas inuti trumman, inte i
tvättmedelsfacket.
Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

•
•
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•
•
•
•

otillfredsställande tvättresultat,
tvätten blir grå,
kläderna blir oljiga,
det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:
• lödder,
• minskad tvätteffekt,
• otillräcklig sköljning,
• större miljöpåverkan.

•

•

13.4 Miljötips
För att spara vatten och energi och
skydda miljön rekommenderar vi att du
följer dessa tips
•

•

•

Normalt smutsad tvättkan tvättas
utan förtvätt för att spara tvättmedel,
vatten och tid (då skyddar du även
miljön!).
Om man lägger i smutstvätt till
maximal kapacitet som anges för
varje program bidrar det till att
minska energi- och
vattenförbrukningen.
Med en bra förbehandling kan fläckar
och begränsad smuts avlägsnas och
tvätten kan då tvättas vid en lägre
temperatur.
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För att använda rätt mängd
tvättmedel, se den mängd som
tvättmedelsproducenten föreslår och
kontrollera vattenhårdheten i din
kommun. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
Ställ in maximal möjlig
centrifugeringshastighetför valt
tvättprogram innan du torkar din
tvätt i en torktumlare. Detta kommer
att spara energi under torkningen!

13.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Produkten är avsedd endast
för normalt hushållsbruk.
Läs avsnittet noga för bästa
underhåll och skötsel.

14.1 Periodiskt
rengöringsschema
Tack vare periodisk rengöring
kommer din produkt att hålla längre.
Låt luckan och tvättmedelsbehållaren
vara lite öppna efter varje program för att
luft ska kunna cirkulera och få bort
fuktigheten inuti produkten: detta
förhindrar mögel och lukt.
Om maskinen inte används under en
längre period: sStäng vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet
rengöringsschema:
Avkalkning

Två gånger per år

Underhållstvätt

En gång i måna‐
den

Rengöra lucktät‐
ningen

Varannan månad

Rengöra trumman

Varannan månad

Rengöra tvättme‐
delsfacket

Varannan månad

Rengöra tilloppss‐
langen och ventil‐
filtret

Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del
ska rengöras.
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14.2 Ta bort alla främmande
föremål
Se till att alla fickor är tömda
och alla lösa delar har
säkrats innan du kör ett
program. Se "Lägga i
tvätten" i avsnittet "Råd och
tips".
Ta bort alla främmande föremål (som
metallklämmor, knappar, mynt osv.) som
du kan hitta i luckans gummitätning,
tilloppsslangens filter och trumman. Se
avsnitten "Lucktätning med dubbla
lager", "Rengöring av trumman" och
"Rengöring av tilloppsslangen och
ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.

14.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga. Använd inga skursvampar
eller annat som kan repa materialet.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.

14.4 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.

14.5 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se kapitlet om Rengöring av
trumman.

14.6 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har
högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd
pulvertvättmedel i en tom trumma för
att skölja ut eventuella rester.

14.7 Lucktätning med dubbla
lager
Denna produkt är designad med ett
självrengörande tömningssystem, där
lätta luddfibrer som faller av kläderna
töms ut med vattnet. Undersök tätningen
regelbundet. Mynt, knappar och andra
små föremål kan tas bort när
programmet är klart.
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Rengör den vid behov med ett
rengöringsmedel innehållande ammoniak
utan att repa tätningsytan.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.

14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.

2.

3.

4.
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14.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1

2
3

45°
20°

14.10 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.

15. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
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15.1 Larmkoder och möjliga fel
Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet
(se tabellerna).

VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Ljudsignalen låter om något problem föreligger. Den röda indikatorn Start/Paus (Start/
Pause) blinkar och en av fasindikatorerna tänds och visar en larmkod:

Problem
Produkten fylls inte
med vatten.

Möjlig lösning
•
•
•
•
•
•
•

Maskinen tömmer
inte ut vattnet.

•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Det här problemet kan ha orsakats av filtret i inloppsslang‐
en eller av ett igensatt utloppsrör. Kontakta vårt auktorise‐
rade servicecenter.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör.
Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Luckan är öppen el‐
ler är inte ordentligt
stängd.
Indikatorn för knapp Start/Paus (Start/Pause) blinkar rött 11 gånger och 1 (eller 2 el‐
ler 3) gånger gult: strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.
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Problem

Programmet startar
inte.

Möjlig lösning
•
•
•

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.

•

Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause)
inte har vi‐
drörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

•
•
•

Produkten fylls med
•
vatten och töms ome‐
delbart.

Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slang‐
en kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".

•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller
tvättprogrammet va‐
•
rar längre än normalt.

Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör.
Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge‐
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

•

Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är
skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.

Det är vatten på gol‐
vet.

•
•
•

Du kan inte öppna
luckan på produkten.

Produkten avger ett
konstigt ljud och vib‐
rerar.

•
•
•
•
•
•
•

Programtiden ökar el‐ •
ler minskar under
programmets för‐
loppstid.

Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med
vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kon‐
takta auktoriserat servicecenter.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvis‐
ningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
AutoSense System kan anpassa programtiden efter typ av
och mängd tvätt. Se avsnittet "AutoSense System detek‐
tion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
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Problem

Möjlig lösning
•

Tvättresultaten är
•
inte tillfredsställande.
•
•
För mycket skum i
tvättrumman under
tvättprogrammet.
Det finns tvättme‐
delsrester i tvättme‐
delsfacket efter tvätt.
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Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.

•

Minska mängden tvättmedel.

•

Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel DOWN för flytande tvättmedel).
Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den här användarmanualen.

•

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten.

16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
16.1 Länk till EU EPREL
databas
QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten
ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-data‐
basen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med
användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna pro‐
dukt.
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet och produktnumret som du hittar
på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning".

16.2 Legend
kg

Lägg i tvätten.

h:mm

Programtid.

kWh

Energiförbrukning.

°C

Tvättens temperatur.

Liter

Vattenförbrukning.

varv
per
minut

Centrifugeringshastighet.

%

Återstående fukt när centrifugeringen är klar. Ju högre centrifugeringshastig‐
het desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt.
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Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika för‐
hållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och
typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs
standardinställning.

16.3 Enligt kommissionens
förordning EU 2019/2023
Eco 40-60 pro‐
gram
Full maskin
Halvfull maskin
Kvartsfull maskin

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

7

1.050

50

3:20

52

44

1151

3,5

0.790

42

2:30

52

41

1151

2

0.405

40

2:30

55

29

1151

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen
Av (W)

Stand-by (W)

Fördröj start
(W)

0.48

0.48

4.00

Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.

16.4 Enligt bestämmelse
1061/2010
Vanliga vit-/kulörtvättpro‐
gram.

Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)

Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)

Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)

För standardprogram 60 °C
vit-/kulör:
Ställ in Eco 40-60 på 60 °C

7

0.92

44

250

53

För standardprogram 60 °C
vit-/kulör:
Ställ in Eco 40-60 på 60 °C

3,5

0.68

35

204

53

För standardprogram 40 °C
vit-/kulör:
Ställ in Eco 40-60 på 30 °C

3,5

0.59

36

189

53

1) När centrifugeringen är klar.
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Av-läge (W)

Lämnat på-läge (W)

0.48

0.48
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Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

16.5 Vanliga program
Dessa värden är ungefärliga.

Program

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

Bomull2)
90 °C

7

2.45

85

3:25

53

85

1200

Bomull
60 °C

7

1.62

80

3:15

53

55

1200

Bomull 20°3)
20 °C

7

0.42

80

3:00

53

20

1200

Syntet
40 °C

3

0.68

55

2:00

35

40

1200

Fintvätt4)
30 °C

3

0.26

45

1:00

35

30

1200

Ylle/Siden
30 °C

1,5

0.24

60

1:05

30

30

1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.
2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.
4) Det fungerar också som en snabb tvättcykel för lätt smutsad tvätt.

17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

192928571-A-072020

www.electrolux.com/shop

EW2H328R3

FI
SV

Kuivausrumpu
Torktumlare

Käyttöohje
Bruksanvisning

2
24
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.electrolux.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.

SUOMI
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TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän
laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei
ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
- Lue toimitetut ohjeet.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän
vammautumisen vaara.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
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1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle,
käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä
saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain
laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana
toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen
asennusta (katso asennusopas).
Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai
keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan
(katso asennusopas).
Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai
vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa
laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista
kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin,
jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/
pois päältä.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Maksimitäyttömäärää 8 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).
Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä
ei saa pestä laitteessa.
Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt
nukka ja muut materiaalijäämät pois.
Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti
ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita

SUOMI
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•
•
•

•

5

Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia,
petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä,
vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa
vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin
ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista
valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä,
vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai
vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden
käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet,
kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua
ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota
pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta
kuumuus haihtuu.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla
alle 5 °C tai yli 35 °C.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Laite tulee säilyttää pystyasennossa
siirtämisen aikana.
Laitteen takaosan pinta on asetettava
seinää vasten.
Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on

oikein tasapainossa vesivaakaa
käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjalkoja.

2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•

•
•
•
•
•

Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
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•

Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•

•

•
•

•
•

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä kuivaa vaurioituneita
(repeytyneitä, rispaantuneita)
tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai
täytteitä.
Jos pyykit on pesty
tahranpoistoainetta käyttäen, suorita
ylimääräinen huuhteluohjelma ennen
kuivausohjelman käynnistämistä.
Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan
kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien
hoito-ohjemerkintöjä.
Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai
valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua
vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa
terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä
vaatteita.

2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•

Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja

•

pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä
vaurioidu laitteen puhdistamisen
yhteydessä.

2.5 Kompressori
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•

Kuivausrummun kompressori ja sen
järjestelmä täyttyvät erityisellä
aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria
sisältävää hiilivetyä. Tämän
järjestelmän on oltava tiivis.
Järjestelmävaurio voi aiheuttaa
vuodon.

2.6 Huoltopalvelu
•
•

Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•

Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
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3. LAITTEEN KUVAUS
1

1
2
3
4
5

2

3

6
7
8
9
10

4

11

5

10

6

9

7

8

11

Tyhjennä vesisäiliö
Käyttöpaneeli
Laitteen luukku
Pääsihti
Painike lämmönvaihtimen luukun
avaamiseksi
Tuuletusaukot
Säädettävät jalat
Lämmönvaihtimen luukku
Lämmönvaihtimen kansi
Painike lämmönvaihtimen luukun
lukitsemiseksi
Arvokilpi

Luukun kätisyyttä voidaan
vaihtaa laitteen täyttämisen
helpottamiseksi ja
asentamisen
helpottamiseksi. (katso
erillinen esite).

4. KÄYTTÖPANEELI
1

3

2

4
5
6
7

9

1 Ohjelmanvalitsin ja
virtakytkin
2 Merkkivalot
3 Näyttö
4

8

OFF-

Time Dry (Kuivausaika) kosketuspainike

5

Delay Start (Ajastin) kosketuspainike

6

End Alert (Äänimerkki) kosketuspainike

7

Extra Anticrease
(Rypistymisenesto) -kosketuspainike

8
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Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike
9 Virtapainike

Paina kosketuspainikkeita
sormella symbolin alueella
tai lisätoiminnon nimen
kohdalla. Älä käytä
käsineitä, kun käytät
käyttöpaneelia. Varmista,
että käyttöpaneeli on aina
puhdas ja kuiva.

4.1 Merkkivalot
Merkkivalot

Kuvaus
Kuivausvaihe
Jäähdytysvaihe
Rypistymisenesto
Lauhdutin
Tyhjennä vesisäiliö
Nukkasihti
Ajastin
Lapsilukko
Äänimerkit
Ohjelman kesto

-

Aika-ohjelman kesto

-

Ajastin-toiminnon kesto

5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma

3) Puuvilla Eco

Puuvilla
Extra Dry (Erittäin Kui‐
va)

Täyttö‐
määrä 1)

Ominaisuudet / Tekstiilityyppi2)

8 kg

Ohjelma puuvillatekstiilien kui‐
vaamiseen "puuvilla kaappikui‐
va" -kuivuustasoon maksimaali‐
sella energiansäästöllä.

/

8 kg

Kuivuustaso: erittäin kuiva.

/

SUOMI

Ohjelma

Täyttö‐
määrä 1)

Ominaisuudet / Tekstiilityyppi2)

Puuvilla
Kaappikuiva

8 kg

Ohjelma kaikenlaisten puuvilla‐
tekstiilien kuivaamiseen kaappi‐
kuiviksi.

/

Puuvilla
Silityskuiva

8 kg

Kuivuustaso: silityskuiva.

/

Synthetics (Siliävät)
Extra Dry (Erittäin Kui‐
va)

3,5 kg

Kuivuustaso: erittäin kuiva.

/

Synthetics (Siliävät)
Kaappikuiva

3,5 kg

Kuivuustaso: kaappikuiva.

/

Helposti siliävät tekstiilit, jotka
vaativat vain kevyen silityksen.
Kuivaustulokset voivat vaihdella
Easy Iron (Helposti siliä‐ 1 kg (tai 5 tekstiilin lajin mukaan. Ravista
vät)
paitaa)
vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen. Kun ohjelma on
päättynyt, poista pyykit heti ja
aseta ne vaateripustimeen.

/

5 kg

Voit käyttää tässä ohjelmassa li‐
sätoimintoa Time Dry (Kuivaus‐
aika) ja asettaa ohjelman keston.
Kuivausajan on oltava sopiva
/
täyttömäärään nähden, esim. 2 h
puuvillapyykkien painon ollessa
5 kg.

Jeans (Farmarit)

8 kg

Vapaa-ajanvaatteet, esim. far‐
marit, college-paidat, joissa on
eripaksuisia kohtia (esim. kau‐
lukset, hihansuut ja saumat).

/

Sports (Urheiluasut)

2 kg

Urheiluasut, ohuet ja kevyet
tekstiilit, mikrokuitu, polyesteri.

/

Bedlinen (Vuodevaat‐
teet)

3 kg

Vuodevaatteet, kuten tavallisen
tai parivuoteen lakanat, tyynylii‐
nat, pussilakanat.

/

1 kg

Käsinpestävien silkkivaatteiden
hellävarainen kuivaus.

/

Time Drying (Ajastettu
kuivaus)

Silk (Silkki)

9
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Ohjelma

Täyttö‐
määrä 1)

Ominaisuudet / Tekstiilityyppi2)
Villavaatteet. Hellävarainen kuivaus käsinpes‐
täville villavaatteille. Poista pyykit välittömästi
ohjelman päätyttyä.

Wool (Villa)

1 kg
Tämän koneen villan kuivausohjelma on The
Woolmark Company -yhtiön hyväksymä mer‐
killä «käsinpesu» varustettujen villatekstiilien
kuivaamiseen, kun vaatteet kuivataan tämän
koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Nou‐
data tekstiilin hoito-ohjemerkintöjen muita
pyykinpesuohjeita. M1525
Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden
sertifiointimerkki.

Mixed (Mix)

3 kg

Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit. Al‐
haisen lämpötilan ohjelma. Hel‐
lävarainen ohjelma, joka käyttää
lämmintä ilmaa.

/

1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.
2) Katso tekstiilin merkinnän merkitykset luvusta VIHJEITÄ JA NEUVOJA: Pyykin valmiste‐

leminen.
3)
Puuvilla Kaappikuiva ECO -ohjelma on “Standardi puuvillaohjelma” Euroopan ko‐
mission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Sopii märän normaalin puuvillapyykin kuivauk‐
seen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain märän puuvillapyykin kuivausohjelma.

6. LISÄTOIMINNOT
6.1 Time Dry (Kuivausaika)
Tämä lisätoiminto koskee vain Time
Drying (Ajastettu kuivaus)-ohjelmaa. Voit
asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2
tunnin välillä. Kesto on suhteessa
laitteen pyykkimäärään.
Suosittelemme, että asetat
lyhyen keston pienille
pyykkimäärille tai
kuivatessasi vain yhtä
tekstiiliä.

6.2 Extra Anticrease
(Rypistymisenesto)
Pidentää kuivausohjelman lopussa
olevan rypistymisenestovaiheen (30
minuuttia) korkeintaan 90 minuuttiin.
Kuivausvaiheen jälkeen rumpu pyörii
aika ajoin estäen vaatteiden
ryppyyntymisen. Pyykin voi ottaa pois
koneesta rypistymisenestovaiheen
aikana.

SUOMI
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äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä.

6.3 End Alert (Äänimerkki)
Voit kuulla äänimerkin seuraavissa
tapauksissa:

Voit aktivoida End Alert
(Äänimerkki)-lisätoiminnon
kaikkiin ohjelmiin.

•
•

vaiheen loppu
rypistymisenestovaiheen alussa ja
lopussa
• vaiheen keskeytys.
Oletusarvona äänimerkki on aina
käytössä. Tämän toiminnon avulla

6.4 Lisätoiminnot-taulukko
Ohjelmat1)

Extra Anticrease (Rypis‐
tymisenesto)

Puuvilla Eco

■

Puuvilla
Extra Dry (Erittäin
Kuiva)

■

Puuvilla
Kaappikuiva

■

Puuvilla
Silityskuiva

■

Synthetics (Siliävät)
Extra Dry (Erittäin
Kuiva)

■

Synthetics (Siliävät)
Kaappikuiva

■

Easy Iron (Helposti
siliävät)

■

Time Drying (Ajastet‐
tu kuivaus)

■

Jeans (Farmarit)

■

Sports (Urheiluasut)

■

Bedlinen (Vuodevaat‐
teet)

■

Silk (Silkki)

Time Dry (Kuivausaika)

■

■

Wool (Villa)
Mixed (Mix)

■

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon. Voit kyt‐
keä ne toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

12
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7. ASETUKSET
samanaikaisesti. Lapsilukon
merkkivalo syttyy.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.

A
B

Lapsilukko voidaan poistaa
käytöstä ohjelman ollessa
käynnissä. Paina ja pidä
alhaalla samoja
kosketuspainikkeita, kunnes
lapsilukon merkkivalo
sammuu.

C
D
E
A. Time Dry (Kuivausaika)
kosketuspainike
B. Delay Start (Ajastin)
kosketuspainike

-

C. End Alert (Äänimerkki)
kosketuspainike
D. Extra Anticrease (Rypistymisenesto)
-kosketuspainike
E. Start/Pause (Käynnistä/Tauko)
kosketuspainike

7.1 Lapsilukko
Tämä lisätoiminto estää lapsia
leikkimästä laitteella ohjelman ollessa
käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja
kosketuspainikkeet lukittuvat.

-

7.2 Pyykin
jäännöskosteustason
säätäminen
Pyykin jäännöskosteustason
oletusasetuksen muuttaminen:
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita (A)
ja (B) samanaikaisesti.
Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:
•

Ainoastaan virtapainike toimii.

Lapsilukko-lisätoiminnon
kytkeminen toimintaan:
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla
kosketuspainikkeita (A) ja (D)

•

kuivuus

pyykin maksimaalinen
pyykin suurempi kuivuus

•
pyykin vakiokuivuus
4. Paina painiketta (E) toistuvasti,
kunnes oikean tason merkkivalo
syttyy.
5. Vahvista asetus painamalla ja
pitämällä alhaalla painiketta (A) ja
(B) samanaikaisesti noin 2 sekunnin
ajan.

8. KÄYTTÖÖNOTTO
Takarummun lukitukset
poistuvat automaattisesti,
kun kuivausrumpu
käynnistetään ensimmäistä
kertaa. Laitteesta voi tällöin
kuulua ääntä.
Takarummun lukitusten avaaminen:
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.

Rummun kierto käynnistyy. Takarummun
lukitukset poistuvat käytöstä
automaattisesti.
Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkejä:
•
•

Puhdista kuivausrummun rumpu
kostealla liinalla.
Käynnistä yhden tunnin ohjelma
pyykin ollessa kosteaa.

SUOMI

Kuivausohjelman alussa
(ensimmäiset 3-5 min)
laitteesta voi kuulua hieman
kovempi ääni. Tämä johtuu
kompressorin
käynnistymisestä. Tämä on
normaalia kompressorilla
toimivissa laitteissa (esim.
jääkaapit ja pakastimet).

8.1 Epätavallinen haju

Pyörivä rumpu.

Käynnissä olevat puhaltimet.

Laite on pakattu tiiviisti.
Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote
poistetaan pakkauksesta. Tämä on
normaalia uusien tuotteiden kohdalla.
Laite on valmistettu erilaisista
materiaaleista, jotka voivat muodostaa
epätavallista hajua.
Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää
vähitellen muutaman kuivauskerran
jälkeen.

Käynnissä oleva pumppu ja
kosteuden siirto säiliöön.

8.2 Äänet
Kuivausohjelman eri
vaiheiden aikana voi kuulua
erilaisia ääniä. Ne ovat
normaaleja toiminnan ääniä.
Käynnissä oleva kompressori.
Brrrr
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9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
9.1 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
1. Valmistele pyykki ja täytä laite.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/
Tauko)-kosketuspainiketta.
Näytössä näkuu ajastimen ajanlaskenta.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.

9.3 Ohjelman muuttaminen
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla virtapainiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma.

9.4 Ohjelman päättyessä
HUOMIO!
Varmista, ettei pyykki jää
laitteen luukun ja
kumitiivisteen väliin
luukun sulkemisen
yhteydessä.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
3. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot
pyykin lajin mukaan.
Ohjelman kesto näkyy näytössä.
Todellinen kuivausaika
riippuu pyykkien laadusta
(määrä ja koostumus),
huoneenlämpötilasta sekä
pyykkien kosteudesta
linkouksen kuivausvaiheen
jälkeen.
4. Paina Start/Pause (Käynnistä/
Tauko)-kosketuspainiketta.
Ohjelma käynnistyy.

9.2 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot
pyykin lajin mukaan.
2. Paina ajastimen painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi viive
näkyy näytössä.
Voit asettaa ohjelman
käynnistymään 30
minuutin ja 20 tunnin
välisellä viiveellä.

Kun ohjelma on päättynyt:
•

Laitteesta kuuluu jaksoittainen
äänimerkki.

•

Merkkivalo

vilkkuu.

vilkkuu.
Merkkivalo
Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/
Tauko) palaa.
Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenestotoiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

•
•

Rypistymisenesto-toiminto estää
pyykkien rypyt.
Voit poistaa pyykin ennen kuin
Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt.
Suosittelemme parempien tuloksien
saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan
vasta sitten, kun toiminto on lähes
päättynyt.
Kun Rypistymisenesto-toiminto on
päättynyt:
•

Merkkivalo

•

palaa, mutta se ei
Merkkivalo
vilku.
Start/Pause (Käynnistä/Tauko)
sammuu.

•

palaa, mutta se ei vilku.

1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla virtapainiketta.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.
Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset
syyt:

SUOMI

•
•

Oletuskuivuustason sopimaton
asetus. Katso luku

Oletuskuivuustason säätäminen
Huoneenlämpötila on liian alhainen tai
liian korkea. Optimaalinen
huoneenlämpötila on 19 °C - 24 °C.
Puhdista aina sihti ja
tyhjennä vesisäiliö
ohjelman päättyessä.
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9.5 Valmiustilatoiminto
Energiankulutuksen vähentämiseksi
tämä toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois toiminnasta:
•
•

5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei
käynnistetä.
5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Pyykin valmisteleminen

•

Pesuohjelman jälkeen pyykit
ovat usein sotkeutuneet
yhteen.
Yhteen sotkeutuneiden
pyykkien kuivaus on
tehotonta.
Varmista tehokas ilmankierto
ja tasainen kuivaustulos
ravistamalla pyykkejä ja
lisäämällä ne yksi kerrallaan
kuivausrumpuun.

•
•
•

•

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:
•
•
•
•
•
•

Sulje vetoketjut.
Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan
nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido
ne ennen ohjelman käynnistämistä.
Tyhjennä kaikki taskut.
Kun vaatteiden sisällä on
puuvillakerros, käännä ne nurinpäin.
Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
Aseta aina käsiteltävään pyykkiin
sopiva ohjelma.

Tekstiilin mer‐
kintä

•

Älä sekoita vaaleita ja tummia
vaatteita.
Vähennä tekstiilien kutistumista
valitsemalla puuvilla-, jersey- tai
trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua
tai näytössä näkyvää
maksimitäyttömäärää.
Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa
kuivattavia tekstiilejä. Katso
soveltuvuus tekstiilin hoitoohjemerkinnästä.
Suuria ja pieniä kappaleita ei saa
kuivata yhdellä kertaa. Pienet
vaatekappaleet voivat jäädä suurien
kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät
kosteiksi.
Ravista suuria vaatekappaleita ja
tekstiilejä ennen niiden asettamista
kuivausrumpuun. Täten vältetään
kosteat kohdat tekstiilin sisällä
kuivauksen jälkeen.

Kuvaus
Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstii‐
li.
Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.
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11. HOITO JA PUHDISTUS
11.1 Sihdin puhdistaminen

Puhdista sihti säännöllisesti
parhaan kuivaustehon
saavuttamiseksi. Sihdin
tukokset pidentävät
ohjelmien kestoa ja lisäävät
energiankulutusta.
Puhdista sihti kädellä ja
tarvittaessa pölynimurilla.

HUOMIO!
Vältä sihdin puhdistamista
vedellä. Hävitä nukka sen
sijaan roska-astiaan (vältä
muovikuidun pääsyä
vesistöön).

1.

2.

2

1
3.

4.

1
2

5.

1

2

11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen
1.

2.

SUOMI

3.

4.

Voit käyttää vesisäiliön vettä
tislatun veden sijasta (esim.
höyrysilitykseen). Poista liat
suodattimella ennen veden
käyttämistä.

11.3 Lauhduttimen puhdistaminen
1.

2.

3.

4.

1
2
2
1
5.

6

2
1

7.
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HUOMIO!
Metallipintaan ei saa koskea
paljain käsin.
Henkilövahingon vaara.
Käytä suojakäsineitä.
Puhdista varoen, jotta
metallipinta ei vaurioidu.

11.4 Kosteusanturin
puhdistaminen
HUOMIO!
Kosteusanturin
vaurioitumisvaara. Älä
puhdista anturia
hankausaineilla tai
teräsvillalla.
Parhaan kuivaustuloksen
varmistamiseksi laitteessa on metallinen
kosteusanturi. Se sijaitsee luukkualueen
sisäpuolella.
Ajan kuluessa anturin pintaan voi kertyä
epäpuhtauksia, jotka heikentävät
kuivaustehoa.
Suosittelemme puhdistamaan anturin
vähintään 3–4 kertaa tai jos kuivausteho
heikentyy.

11.5 Rummun puhdistaminen
VAROITUS!
Irrota laite sähköverkosta
ennen sen puhdistamista.
Puhdista rummun sisäosa ja sen
nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa
puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.
HUOMIO!
Älä puhdista rumpua
hankausaineilla tai
teräsvillalla.

11.6 Käyttöpaneelin ja
ulkokuoren puhdistaminen
Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori
miedolla pesuaineella.
Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut
pinnat pehmeällä liinalla.
HUOMIO!
Älä käytä kalusteiden
puhdistusaineita tai
puhdistusaineita, jotka voivat
aiheuttaa korroosiota.

Puhdista pesusienen karkeammalla
puolella käyttäen hiukan viinietikkaa tai
tiskiainetta.

11.7 Tuuletuskanavien
puhdistaminen

Anturin puhdistaminen:

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt
nukka pölynimurilla.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat
pyyhkimällä metallipinta useita
kertoja.

SUOMI

19

12. VIANMÄÄRITYS
Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Laite ei kytkeydy toimintaan.

Varmista, että pistoke on kiinnitetty pisto‐
rasiaan.
Tarkista asunnon sähkötaulun sulake
(sulakekaapista).

Pesuohjelma ei käynnisty.

Paina painiketta Start/Pause (Käynnistä/
Tauko).
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.

Laitteen luukkua ei voi sulkea.

Tarkista, että sihti on asetettu oikein pai‐
kalleen.
Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun
ja kumitiivisteen väliin.

Laite pysähtyy toiminnan aikana.

Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnis‐
tä ohjelma painamalla uudelleen painiket‐
ta Start/Pause (Käynnistä/Tauko).

Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaus‐
tulos on heikko.1)

Varmista, että pyykin paino sopii ohjel‐
man kestoon.
Varmista, että sihti on puhdas.
Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uu‐
delleen pesukoneessa.
Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5
°C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneen‐
lämpötila on 19 °C - 24 °C.
Aseta Time Drying (Ajastettu kuivaus) tai
Extra Dry (Erittäin Kuiva) -ohjelma.2)

Näytössä näkyy Err.

Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke
laite pois toiminnasta ja uudelleen toimin‐
taan.
Varmista, että lisätoiminnot sopivat valit‐
tuun ohjelmaan.

Näytössä näkyy (esim. E51).

Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan.
Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma
toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.

1) Ohjelma päättyy automaattisesti enintään 6 tunnin kuluttua.
2) Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos kuivaustulos ei ole hyvä.
•
•
•
•

Asetettu ohjelma oli virheellinen.
Sihti on tukossa.
Lauhdutin on tukossa.
Laitteessa oli liikaa pyykkiä.

•
•

Rumpu on likainen.
Johtavuusanturin virheellinen asetus
(ks. parempi asetus kappaleesta
"Asetukset - Jäljelle jäävän pyykin
kosteustason säätäminen").
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•

Tuuletusaukot ovat tukossa.

•

Huoneenlämpötila on liian alhainen tai
korkea (optimaalinen
huoneenlämpötila 19 °C - 24 °C)

13. TEKNISET TIEDOT
Korkeus x leveys x syvyys

850 x 596 x 638 mm (enintään 662 mm)

Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa au‐ 1107 mm
ki
Maksimileveys laitteen luukun ollessa au‐ 958 mm
ki
Säädettävä korkeus

850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)

Rummun tilavuus

118 l

Maksimitäyttömäärä

8 kg

Jännite

230 V

Taajuus

50 Hz

Äänitaso

67 dB

Kokonaisteho

900 W

Energiatehokkuusluokka

A++

Standardin puuvillaohjelman energianku‐
lutus täydellä täyttömäärällä. 1)

1,99 kWh

Standardin puuvillaohjelman energianku‐
lutus osittaisella täyttömäärällä. 2)

1,07 kWh

Vuosittainen energiankulutus3)

234,70 kWh

Päällä-tilan tehoabsorptio 4)

0,13 W

Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio 4)

0,13 W

Käyttötapa

Kotitalous

Sallittu ympäristön lämpötila

+ 5 °C - + 35 °C

Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja IPX4
kosteuden suojaustason, lukuun ottamat‐
ta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita,
joissa ei ole kosteussuojaa
Tämä tuote sisältää ilmatiiviisti suljettua fluorattuja kasvihuonekaasuja
Kaasun nimike

R134a

Paino

0,30 kg

SUOMI

Lämmityspotentiaali (GWP)
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1430

1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 8 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.
2) Standardin EN 61121 mukaisesti. 4 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.
3) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kui‐
vauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen
energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄ‐
RÄYS (EU) Nro 392/2012).
4) Standardin EN 61121 mukaisesti.
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaiset
direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

13.1 Kulutusarvot
Ohjelma

Linkousnopeus/jäännöskosteus

Kuivausai‐
ka1)

Energian‐
kulutus2)

Puuvilla Eco 8 kg
Kaappikuiva

1400 kierrosta/min 50%

130 min.

1,67 kWh

1000 kierrosta/min 60%

154 min.

1,99 kWh

1400 kierrosta/min 50%

97 min.

1,21 kWh

1000 kierrosta/min 60%

118 min.

1,51 kWh

1400 kierrosta/min 50%

78 min.

0,92 kWh

1000 kierrosta/min 60%

89 min.

1,07 kWh

1200 kierrosta/min 40%

55 min.

0,60 kWh

800 kierrosta/min 50%

67 min.

0,75 kWh

Puuvilla 8 kg
Silityskuiva

Puuvilla Eco 4 kg
Kaappikuiva

Synthetics (Siliävät) 3,5 kg
Kaappikuiva

1) Osittaisten täyttömäärien kohdalla ohjelman kesto on lyhyempi ja laite kuluttaa vähem‐
män energiaa.
2) Virheellinen ympäristölämpötila ja/tai huonosti lingotut pyykit voivat pidentää ohjelman
kestoa ja lisätä energiankulutusta.

14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017
MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE
Tuotteen tietolomake
Tavaramerkki

Electrolux
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Malli

EW2H328R3
PNC916098577

Nimelliskapasiteetti kiloina

8

Tuuletettu tai kondensoiva kuivausrumpu

Lauhdutin

Energiatehokkuusluokka

A++

Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakio‐ 234,70
puuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rum‐
mulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen
energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttö‐
tavasta.
Automaattinen kuivausrumpu tai muu kuin automaattinen
kuivausrumpu

Automaattinen

Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä rummulla,
kWh

1,99

Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla,
kWh

1,07

Tehonkulutus pois päältä -tilassa W

0,13

Tehonkulutus päällä-tilassa, W

0,13

Päällä-tilan kesto minuuteissa

10

Vakiopuuvillaohjelma käytettynä täydellä ja vajaalla rum‐
mulla on se vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuotese‐
losteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii
tavallisen märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja että se
on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käy‐
tettävä kuivausohjelma;
Painotettu ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjel‐
malle täydellä ja vajaalla rummulla’

117

Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täy‐
dellä rummulla

154

Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle va‐
jaalla rummulla

89

Kondensointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten te‐
hokas) A:han (tehokkain)

B

Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehok‐ 82
kuus prosenttiosuutena täydellä rummulla
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehok‐ 82
kuus prosenttiosuutena vajaalla rummulla
Painotettu kondensointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle
täydellä ja vajaalla rummulla

82

Akustinen melu dB

67

SUOMI

Integroitu laite K/E

23

Ei

Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaiset
direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.

SVENSKA
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SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av maskinen. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
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1.2 Allmän säkerhet
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ändra inte produktens specifikationer.
Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin,
använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att
köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara
användas med maskinen såsom angivits i
medföljande anvisningar. Läs dem noga före
installation (se installationsbladet).
Maskinen kan installeras fristående eller under en
köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida
så att produkten inte kan öppnas helt.
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig
efter installation.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Använd inte produkten om objekt har blivit
nedsmutsade med kemikalier.
Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som
har samlats runtom produkten.
Använd inte produkten utan något filter. Rensa
luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol,
bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,
vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt

SVENSKA

•

•
•
•

•

27

vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i
torktumlaren.
Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex),
duschmössor, vattentäta textilier, plagg med
gummiinlägg och kläder eller kuddar med
skumgummifyllning i torktumlaren.
Sköljmedel och liknande produkter skall användas
enligt tillverkarens anvisningar.
Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld,
såsom tändare eller tändstickor.
VARNING: Avbryt aldrig en torktumlare innan
torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta
ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera inte och använd inte
maskinen på en plats där
temperaturen understiger 5 °C eller
överstiger 35 °C.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Håll alltid produkten vertikalt när den
förflyttas.
Maskinens bakre yta måste ställas
mot en vägg.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•

•
•
•
•
•
•

Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
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•
•
•
•

•

•
•

Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Torka inte skadade plagg som
innehåller vaddering eller stoppning.
Om tvätten har tvättats med ett
fläckborttagningsmedel, ska en extra
sköljning göras före torkprogrammet.
Torka endast textilier som är lämpliga
att torka i maskinen. Följ
anvisningarna på alla
klädvårdsetiketter.
Använd inte kondens/destillatvattnet
för att dricka eller laga mat. Det kan
orsaka hälsoproblem hos människor
och husdjur.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Torka inte genomblöta plagg i
produkten.

2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•

•

Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
För att förhindra skador på
kylsystemet ska du vara försiktig när
du rengör produkten.

2.5 Kompressor
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•

Kompressorn och dess system i
torktumlaren är fyllda med ett
specialmedel som är fritt från
fluorklorkolväte. Detta system måste
hålla tätt. En skada på systemet kan
orsaka läckage.

2.6 Service
•
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.

2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•

Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).

SVENSKA
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3. PRODUKTBESKRIVNING
1

1
2
3
4
5

2

3

6
7
8
9
10
11

4

11

5

10

6

9

7

8

Töm vattentank
Kontrollpanel
Produktlucka
Primärt filter
Knappen som öppnar
kondensorluckan
Luftflödeshål
Justerbara fötter
Lucka för kondensor
Skydd för kondensor
Vredet som låser kondensorskyddet
Typskylt

För enklare hantering kan
luckan installeras med
öppningen åt båda hållen.
(se separat blad).

4. KONTROLLPANEL
1

3

2

4
5
6
7

9

1 Programväljare och
På/Av
2 Indikatorlampor
3 Display

8

strömbrytare

4

Tidstorkning-touchkontroll

5

Delay Start (Fördröj Start)touchkontroll

6

End Alert (Programmet klart)touchkontroll

7

Extra Anticrease (Extra
skrynkelskydd)-touchkontroll

8

Start/Pause (Start/Paus)touchkontroll
9 Strömbrytare På/Av
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Tryck på touchknapparna
med fingret i området med
symbolen eller namnet för
funktionen. Använd inte
handskar när du använder
kontrollpanelen. Se till att
kontrollpanelen alltid är ren
och torr.

4.1 Indikatorlampor
Indikatorlampor

Beskrivning
Torkningsfas
Avkylningsfas
Skrynkelskyddsfas
Kondensor
Töm vattentank
Filter
Fördröj start
Luckspärr
Ljudsignaler
Programlängd

-

Varaktighet torktid

-

Nedräkning till fördröjd start

5. PROGRAMÖVERSIKT
Program

Vikt 1)

Egenskaper / Typ av material2)

8 kg

Program för att torka bomull med
torrhetsgrad "skåptorrt" med
/
maximal energibesparing.

Cotton (Bomull)
Extra Dry (Extra Torrt)

8 kg

Torknivå: extra torrt.

/

Cotton (Bomull)
Cupboard Dry (Skåp‐
torrt)

8 kg

Program för att torka alla typer
av bomull som ska kunna stop‐
pas in i skåpet direkt (skåptorrt).

/

Eco

3) Cotton (Bomull)

SVENSKA

Program
Cotton (Bomull)
Iron Dry (Stryktorrt)

Vikt 1)
8 kg

Egenskaper / Typ av material2)
Torknivå: lämpligt för strykning.

/

Synthetic (Syntet)
Extra Dry (Extra Torrt)

3,5 kg

Torknivå: extra torrt.

/

Synthetic (Syntet)
Cupboard Dry (Skåp‐
torrt)

3,5 kg

Torknivå: skåptorrt.

/

Easy Iron (Lättstruket)

Lättskötta plagg där minimal
strykning krävs. Torkresultatet
kan skilja sig mellan olika sorters
1 kg (eller material. Skaka plaggen innan
5 skjortor) du lägger i dem i maskinen. När /
programmet är klart ska plaggen
tas ut direkt och hängas på
hängare.

Time Drying (Tidsin‐
ställd torkning)

5 kg

Med det här programmet kan du
använda Tidstorkning-funktionen
och ställa in programlängden.
Torktiden ska ställas in efter hur /
stor tvätten är, t.ex. 2 timmar för
5 kg vit-/kulörtvätt.

Jeans (Jeans)

8 kg

Fritidskläder som t.ex. jeans,
sweatshirts med material av oli‐
ka tjocklek (t.ex. vid nacken, är‐
marna och sömmarna).

/

Sports (Sportkläder)

2 kg

Sportkläder, tunna och lätta tex‐
tilier, mikrofiber, polyester.

/

Bedlinen (Sängkläder)

3 kg

Sängkläder som enkel- och dub‐
/
bellakan, örngott, påslakan.

1 kg

Skonsam torkning av handtvätt‐
bara sidenplagg.

Silk (Siden)

/

31

32

www.electrolux.com

Program

Vikt 1)

Egenskaper / Typ av material2)
Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara
ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när pro‐
grammet är klart.

Wool (Ylle)

1 kg
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för torkning av ylleplagg
märkta som "handtvätt", under förutsättning
att plaggen torkas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvis‐
ningarna på klädvårdsetiketten för andra tvät‐
tanvisningar. M1525
Woolmark-symbolen är en certifieringsmärk‐
ning i många länder.

Mixed (Blandat)

3 kg

Bomulls- och syntetplagg. Lågt
temperaturprogram. Skonpro‐
gram med varm luft.

/

1) Maximal vikt gäller torra plagg.
2) För märkningens betydelse, se kapitel RÅD OCH TIPS: Förbereda tvätten.

3)
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåptorrt) ECO-programmet är ”standardbomull‐
sprogrammet” enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka
normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för tork‐
ning av våt bomullstvätt.

6. TILLVALSFUNKTIONER
6.1 Tidstorkning
Denna funktion gäller endast
programmet Time Drying (Tidsinställd
torkning). Du kan ställa in programmets
varaktighet, från 10 min (min.) till 2
timmar (max.) Tidsinställningen beror på
hur stor tvätten i produkten är.
Vi rekommenderar att du
ställer in en kort
programlängd för små
tvättmängder eller för bara
ett plagg.

6.2 Extra Anticrease (Extra
skrynkelskydd)
Förlänger skrynkelskyddsfasen (30
minuter) i slutet av torkprogrammet i upp
till 90 minuter. Efter torkfasen roterar
trumman lite då och då för att förhindra
att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan
tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.3 End Alert (Programmet
klart)
du kan höra ljudsignalen vid:
•

programslut

SVENSKA

• början och slut på skrynkelskyddsfas
• programavbrott
Signalfunktionen är som standard alltid
på. Du kan använda den här funktionen
för att aktivera eller avaktivera ljudet.

Du kan aktivera End Alert
(Programmet klart)funktionen med alla
program.

6.4 Funktionsöversikt
Program1)

Eco

Cotton (Bomull)

Extra Anticrease (Extra
skrynkelskydd)
■

Cotton (Bomull)
Extra Dry (Extra
Torrt)

■

Cotton (Bomull)
Cupboard Dry (Skåp‐
torrt)

■

Cotton (Bomull)
Iron Dry (Stryktorrt)

■

Synthetic (Syntet)
Extra Dry (Extra
Torrt)

■

Synthetic (Syntet)
Cupboard Dry (Skåp‐
torrt)

■

Easy Iron (Lättstru‐
ket)

■

Time Drying (Tidsin‐
ställd torkning)

■

Jeans (Jeans)

■

Sports (Sportkläder)

■

Bedlinen (Sängklä‐
der)

■

Silk (Siden)

Tidstorkning

■

■

Wool (Ylle)
Mixed (Blandat)

■

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchk‐
napp för att aktivera eller avaktivera dem.
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7. INSTÄLLNINGAR
A
B
C
D
E
A. Tidstorkning

Det går att inaktivera
Barnlåset när ett program
pågår. Håll samma
touchkontroller intryckta tills
indikatorn för Barnlåset
släcks.

-touchkontroll

B. Delay Start (Fördröj Start)
touchkontroll

-

C. End Alert (Programmet klart)
touchkontroll
D. Extra Anticrease (Extra
skrynkelskydd)

3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D)
samtidigt. Indikatorn för Barnlås
tänds.
Indikatorn för Barnlås tänds.

-

-touchkontroll

E. Start/Pause (Start/Paus)
touchkontroll

-

7.1 Barnlås
Detta alternativ hindrar barn från att leka
med produkten när ett program är igång.
Programväljaren och touchkontrollerna
låses.
Endast strömbrytaren är olåst.

Aktivera Barnlåset:
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.

7.2 Justering av återstående
fuktgrad för tvätten
Ändra standardgraden för återstående
fukt i tvätten:
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in knapparna (A) och (B)
samtidigt.
En av följande indikatorer tänds:
•

max torr tvätt

•

mer torr tvätt

•
standard torr tvätt
4. Tryck på knappen (E) flera gånger
tills indikatorn för rätt nivå visas.
5. För att bekräfta inställningen, håll
knapparna (A) och (B) intryckta
samtidigt i cirka 2 sekunder.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Bakre trumlåsen tas bort
automatiskt när torktumlaren
sätts på första gången. Ett
oljud kan höras.
För att låsa upp de bakre trumlåsen:
1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen.
Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen
avaktiveras automatiskt.
Innan du använder produkten för att
torka plagg:
•

Rengör torktumlartrumman med en
fuktig trasa.

•

Starta ett program på en timme med
fuktig tvätt.
I början av torkprogrammet
(de första 3-5 min.) kan
ljudnivån vara något högre.
Detta beror på att
kompressorn startar. Det är
helt normalt för
kompressordrivna apparater
som kylskåp och frysar.

8.1 Konstig lukt
Det är för tätt packat.

SVENSKA

När du plockar upp produkten luktar den
konstigt. Detta är helt normalt för nya
produkter.

Fläktar som går.

Den är tillverkad av flera olika material
och när dessa sätts samman kan det
uppstå en ovanlig lukt.
Efter några torkningsprogram försvinner
lukten.

8.2 Buller
Olika typer av ljud kan höras
under torkningsprogrammet.
Det är normala driftsljud.
När kompressorn är igång.
Brrrr

Trumman som roterar.

Pumpen som är igång och kondens
som förflyttas till behållaren.
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9. DAGLIG ANVÄNDNING
9.1 Starta ett program utan
fördröjd start
1. Förbered tvätten och fyll produkten.

Displayen visar nedräkningen till fördröjd
start.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.

9.3 Ändra ett program
1. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
3. Ställ in programmet.

9.4 När programmet är klart
När programmet är klart:
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att tvätten
inte fastnar mellan
luckan och gummilisten
när du stänger luckan.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
3. Ställ in rätt program och tillval för
typen av tvätt.
Displayen visar programmets längd.
Den verkliga torktiden beror
på vilken typ av tvätt (vikt
och sammansättning),
rumstemperaturen och
fuktigheten på tvätten efter
centrifugeringsfasen,
4. Tryck på Start/Pause (Start/Paus)touchknappen.
Programmet startar.

9.2 Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in rätt program och tillval för
typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för fördröjd start
upprepade gånger tills displayen
visar önskad tidsfördröjning till
starten.
Du kan fördröja starten
av ett program från 30
minuter till maximalt 20
timmar.
3. Tryck på Start/Pause (Start/Paus)touchkontrollen.

•

En återkommande ljudsignal hörs.

•

Indikatorlampan

blinkar.

blinkar.
Indikatorlampan
Indikatorlampan Start/Pause (Start/
Paus) lyser.
Produkten fortsätter att arbeta med
skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter
till.

•
•

Skrynkelskyddsfasen hindrar tvätten från
att bli skrynklig.
Du kan ta ut tvätten innan
skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa
resultat rekommenderar vi att du tar ut
tvätten när fasen är nästan eller helt klar.
När skrynkelskyddsfasen är klar:
•

Indikatorlampan
inte.

•

lyser men blinkar
Indikatorlampan
inte.
Start/Pause (Start/Paus) släcks.

•

lyser men blinkar

1. Tryck på strömbrytaren för att
avaktivera produkten.
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.
Möjliga orsaker till icke tillfredsställande
torkningsresultat:
•

Otillräckliga inställningar av
standardtorrhetsnivån. Se kapitlet

Justering av standardtorrhetsnivån
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•

Omgivningstemperaturen är för låg
eller för hög. Optimal rumstemperatur
är mellan 19 °C - 24 °C.
Rengör alltid filtret och
töm vattenbehållaren när
ett program är klart.
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9.5 Standby-funktion
För att minska energiförbrukningen
stänger funktionen automatiskt av
produkten:
•
•

Efter 5 minuter om du inte startar
programmet.
Efter 5 minuter från programmets slut.

10. RÅD OCH TIPS
10.1 Förbereda tvätten
Ofta blir kläderna skrynkliga
eller snor ihop sig efter tvätt.
Att torka kläder som har
snott sig är ineffektivt.
För att säkerställa korrekt
luftflöde och till och med
torkning rekommenderas att
skaka och stoppa in plaggen
ett efter ett till torktumlaren.

•
•
•
•
•

För att säkerställa korrekt
torkningsprocess:

•

•
•
•

•

•
•

Stäng dragkedjorna.
Knäpp knapparna på påslakanen.
Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på
förkläden). Knyt ihop dem innan du
startar programmet.
Töm alla fickor på föremål.
Om plagget har ett innerfoder av
bomull ska plagget vändas ut och in.
Bomullssidan ska alltid vara vänd
utåt.

Ställ alltid in programmet som passar
för typen av tvätt.
Tvätta inte ljusa och mörka färger
ihop.
Använd ett lämpligt program för vit-/
kulörtvätt, jersey och stickat för att
förhindra att plaggen krymper.
Överskrid inte maximal tvättmängd
som finns i programkapitlet eller som
visas på displayen.
Torktumla endast tvätt som klarar av
att torktumlas. Se instruktionerna på
plaggens klädvårdsetiketter.
Torka inte stora och små plagg
tillsammans. Små plagg kan fastna i
större plagg och därmed inte torkas.
Skaka större textilier innan de stoppas
in i torktumlaren. Det är för att undvika
att fukt ligger kvar inuti plagget efter
torkprogrammet.

Klädvårdsmärk‐ Beskrivning
ning
Tvätten är lämplig för torktumling.
Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
Plagget är inte lämplig för torktumling.
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11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
11.1 Rengöring av filtret

För att uppnå bästa
torkningsresultat, rengör
filtret regelbundet, täppt filter
leder till längre cykler och
ökad energiförbrukning.
Använd handen för att
rengöra filtret och vid behov
en dammsugare.

FÖRSIKTIGHET!
Undvik att använda vatten
för att rengöra filtret. Släng
istället luddet i
papperskorgen (undvik att
släppa ut plastfiber i
avloppsvattnet).
1.

2.

2

1
3.

4.

1
2

5.

1

2

11.2 Tömning av vattenbehållaren
1.

2.

SVENSKA

3.

4.

Du kan använda vattnet från
vattenbehållaren som ett
alternativ till destillerat vatten
(t.ex. för ångstrykning). Ta
bort smutsrester med ett
filter innan du använder
vattnet.

11.3 Rengöring av kondensorn
1.

2.

3.

4.

1
2
2
1
5.

6

2
1
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7.

FÖRSIKTIGHET!
Rör inte metallytan med
händerna. Risk för
personskador föreligger.
Använd skyddshandskar.
Var försiktig vid rengöring så
att inte metallytan skadas.

11.4 Rengöra
fuktighetssensorn
FÖRSIKTIGHET!
Risk att fuktighetssensorn
skadas. Använd inte
slipmedel eller stålull för att
rengöra sensorn.
För bästa torkresultat är produkten
utrustad med en fuktighetssensor i
metall. Den sitter på insidan av luckan.
För lång användningstid kan göra att
sensorns yta bli smutsig, vilket försämrar
torkprestandan.
Vi rekommenderar att du rengör sensorn
minst 3 eller 4 gånger eller om du märker
att torkningseffekten minskar.
För att rengöra kan du använda den
hårdare sidaa av disk-/tvättsvampen och
lite vinäger eller diskmedel.
Rengöring av sensorn:
1. Öppna luckan.
2. Rengör ytorna på fuktighetssensorn
genom att torka av metallytan flera
gånger.

11.5 Rengöring av trumman
VARNING!
Koppla från maskinen innan
den rengörs.
Använd ett vanligt milt rengöringsmedel
för att rengöra insidan av trumman och
trumbladen. Torka de rengjorda ytorna
med en mjuk duk.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte slipmedel eller
stålull i trumman.

11.6 Rengöring av
kontrollpanelen och höljet
Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra kontrollpanelen och höljet.
Rengör med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte produkten med
möbelrengöringsmedel eller
rengöringsmedel som kan
orsaka korrosion.

11.7 Rengöring av luftflödeshål
Använd en dammsugare för att ta bort
ludd från luftflödeshålen.

SVENSKA
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12. FELSÖKNING
Problem

Möjlig lösning

Du kan inte sätta på produkten.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
Kontrollera säkringen i säkringsskåpet
(husets installation).

Programmet startar inte.

Tryck på Start/Pause (Start/Paus).
Se till att luckan är stängd.

Luckan går inte att stänga.

Kontrollera att filtren är korrekt installera‐
de.
Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mel‐
lan luckan och gummilisten.

Produkten stannar under driften.

Kontrollera att vattenbehållaren är tom.
Tryck på knappen Start/Pause (Start/
Paus) för att starta programmet på nytt.

Programtiden är för lång eller torkningsre‐ Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för
programmets varaktighet.
sultatet är inte tillfredsställande.1)
Kontrollera att filtret är rent.
Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten
igen i tvättmaskinen.
Se till att rumstemperaturen är högre än
+5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rum‐
stemperatur är 19 °C till 24 °C.
Välj programmet Time Drying (Tidsin‐
ställd torkning) eller Extra Dry (Extra
Torrt).2)
Displayen visar Err.

Om du vill välja ett nytt program, stäng av
och sätt på produkten.
Kontrollera att tillvalen är förenliga med
programmet.

Displayen visar (t.ex. E51).

Stäng av och sätt på produkten. Starta ett
nytt program. Kontakta service om pro‐
blemet uppstår igen.

1) Efter högst 6 timmar avslutas programmen automatiskt.
2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. la‐
kan).

Vid otillfredsställande torkresultat

•

•
•
•

•
•

Fel program har valts.
Filtret är igentäppt.
Kondensorn är igentäppt.

För mycket tvätt har lagts in i
produkten.
Trumman är smutsig.
Felaktig inställning av
värmeledningssensorn (se avsnittet
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"Inställningar - Justering av

återstående fuktgrad för tvätten" för
bättre inställning).
• Luftflödeshålen är igentäppta.

•

Rumstemperaturen är för låg eller för
hög (optimal rumstemperatur 19 °C till
24 °C )

13. TEKNISKA DATA
Höjd x Bredd x Djup

850 x 596 x 638 mm (maximal 662 mm)

Max. djup med öppen lucka

1107 mm

Max. bredd med öppen lucka

958 mm

Justerbar höjd

850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)

Trummans volym

118 l

Maximal lastvolym

8 kg

Nätspänning

230 V

Frekvens

50 Hz

Ljudeffektnivå

67 dB

Total effekt

900 W

Energiklass

A++

Energiförbrukning vid standardbomull‐
sprogrammet med full maskin. 1)

1,99 kWh

Energiförbrukning vid standardbomull‐
sprogrammet med halv maskin. 2)

1,07 kWh

Årlig energiförbrukning 3)

234,70 kWh

Effektförbrukning i viloläge 4)

0,13 W

Effektförbrukning i avstängt läge 4)

0,13 W

Typ av användning

Hushåll

Tillåten omgivningstemperatur

+ 5 °C till + 35 °C

Skyddsnivån mot intrång av fasta partikl‐
ar och fukt säkerställs av skyddslocket,
förutom där lågspänningsutrustningen
inte har något skydd mot fukt

IPX4

Denna maskin innehåller hermetiskt tillslutna fluorerad växthusgaser
Gasbeteckning

R134a

Vikt

0,30 kg

SVENSKA

Global uppvärmningspotential (GWP)
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1430

1) Med referens till EN 61121. 8 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
2) Med referens till EN 61121. 4 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullspro‐
gram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiför‐
brukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).
4) Med hänvisning till EN 61121.
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om
genomförande av direktiv 2009/125/EC.

13.1 Förbrukningsvärden
Centrifugerad vid / resterande
fuktighet

Program

Torktid 1)

Energiför‐
bruk‐
ning 2)

Cotton (Bomull) Eco 8 kg
Cupboard Dry
(Skåptorrt)

1400 rpm / 50%

130 min.

1,67 kWh

1000 rpm / 60%

154 min.

1,99 kWh

1400 rpm / 50%

97 min.

1,21 kWh

1000 rpm / 60%

118 min.

1,51 kWh

1400 rpm / 50%

78 min.

0,92 kWh

1000 rpm / 60%

89 min.

1,07 kWh

1200 rpm / 40%

55 min.

0,60 kWh

800 rpm / 50%

67 min.

0,75 kWh

Cotton (Bomull) 8 kg
Iron Dry (Stryktorrt)

Cotton (Bomull) Eco 4 kg
Cupboard Dry
(Skåptorrt)

Synthetic (Syntet) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Skåptorrt)

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.
2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programti‐
den och öka energiförbrukningen.

14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke

Electrolux
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Modell

EW2H328R3
PNC916098577

Nominell kapacitet i kg

8

Frånluftstumlare eller kondenstumlare

Kondensor

Energieffektivitetsklass

A++

Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler 234,70
med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och
förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbruk‐
ningen per cykel beror på hur maskinen används.
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare

Automatisk

Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full ma‐
skin, uttryckt i kWh

1,99

Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv
maskin, uttryckt i kWh

1,07

Effektförbrukning vid frånläge i W

0,13

Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W

0,13

Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter

10

”Standardprogram bomull” använt vid full och halv maskin
är det standardprogram som informationen på etiketten
och informationsbladet hänför sig till, att detta program är
avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är
det effektivaste programmet när det gäller energiförbruk‐
ning för bomull.
Den viktade programtiden för ”standardprogram bomull vid 117
full och halv maskin” i minuter
Programtiden för ”standardprogram bomull vid full maskin” 154
i minuter
Programtiden för ”standardprogram bomull vid halv ma‐
skin” i minuter

89

Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst
effektiv) till A (effektivast)

B

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardpro‐
gram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.

82

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bo‐
mullsprogram vid halvfull maskin i procent

82

Viktad kondenseringseffektivitet för "standard bomullspro‐
gram vid full och halvfull maskin"

82

Ljudeffektnivå, uttryckt i dB

67

Inbyggd maskin J/N

Nej

SVENSKA

45

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om
genomförande av direktiv 2009/125/EC.

15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

136959882-A-052020

www.electrolux.com/shop

EW7W5247A2

SV

Tvätt-torkmaskin

Bruksanvisning
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
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Med reservation för ändringar.

1.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
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1.2 Allmän säkerhet
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Produkten ska installeras som en fristående produkt
eller under köksbänken om det finns tillräckligt med
plats.
Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida
så att produkten inte kan öppnas helt.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig
efter installation.
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
Se till att du har god ventilation i rummet där
produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs
tillbaka in i rummet från produkter som använder gas
eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som
leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller
andra bränslen.
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).

SVENSKA

•

•
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•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
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Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som
har samlats runtom produkten.
Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja,
aceton, alkohol, bensin, fotogen,
fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite
extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
Använd inte produkten om objekt har blivit
nedsmutsade med kemikalier.
Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinentorktumlaren.
Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex),
duschmössor, vattentäta textilier, plagg med
gummiinlägg och kläder eller kuddar med
skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
Sköljmedel och liknande produkter skall användas
enligt tillverkarens anvisningar.
Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld,
såsom tändare eller tändstickor.
Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen
har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt
och sprida ut den så att värmen leds bort.
Den sista delen av programmet sker utan värme
(nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når
en temperatur som inte orsakar skador på dem.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
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•

slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Håll alltid produkten vertikalt när den
förflyttas.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•

Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.

2.3 Anslutning av vatten
•
•

•

Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.

2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•

•
•

Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Torka inte skadade plagg som
innehåller vaddering eller stoppning.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Om tvätten har tvättats med ett
fläckborttagningsmedel, ska en extra
sköljning göras före torkprogrammet.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
Torka endast textilier som är lämpliga
att torka i maskinen. Följ
anvisningarna på alla
klädvårdsetiketter.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Torka inte genomblöta plagg i
produkten.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Ta bort tvättbollen (om sådan
använts) innan du sätter igång ett
torkprogram.
Använd inte tvättboll när du väljer ett
NON-STOP-program.

•

•

2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.
•

•

När det gäller lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
säljs separat: Dessa lampor är
avsedda att tåla extrema fysiska
förhållanden i hushållsapparater,
såsom temperatur, vibration, fuktighet
eller är avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De är inte avsedda att
användas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.
Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkända
servicecentret.

2.6 Underhåll
•

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av

produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 10 år efter att
modellen har slutat tillverkas: motoroch motorborstar, överföring mellan
motor och trumma, pumpar,
stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma,
trumlager och tillhörande kullager,
värmare och värmeelement, inklusive
värmepumpar, rörledningar och
tillhörande utrustning inklusive
slangar, ventiler, filter och
vattenstoppar, tryckta kretskort,
elektroniska skärmar,
tryckomkopplare, termostater och
sensorer, programvara och firmware
inklusive återställningsprogramvara,
lucka, gångjärn till lucka och tätningar,
andra tätningar, lucklåsningsenhet,
perifera tillbehör för plast såsom
tvättmedel. Observera att vissa av
dessa reservdelar endast är
tillgängliga för professionella
reparatörer och att inte alla
reservdelar är relevanta för alla
modeller.

2.7 Kassering
•
•
•
•

7

Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).

8
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3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1

2

8

3

9

10
4

5
11 12
6

7

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
D

Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för att få maskinen i nivå

Dräneringsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd

På typskylten står modellnamn (A),
produktnummer (B), spänning (C) och
serienummer (D).

Mod. xxxxxxxxx
Prod.No. 910000000 00
000V ~ 00Hz 0000 W

8
9
10
11
12

00A

00000000

4. TEKNISKA DATA
Dimension

Bredd/Höjd/Totalt djup

59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm

Elektrisk anslutning

Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

SVENSKA
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Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Kallt vatten

Vattentillförsel 1)
Vattentryck

Min
Max

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Maximal tvättvikt

Vit/Kulörtvätt

7 kg

Maximal torr vikt

Bomull
Syntet

4 kg
3 kg

Centrifugeringshast.

Max. centrifugering‐
shastighet

1351 rpm

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.

5. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning

1

1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.

2
FÖRSIKTIGHET!
Lägg inte ner
tvättmaskinen med
framsidan mot golvet.
3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.
Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
Tillbehör som levereras
med produkten kan
variera beroende på
modell.
2. Lägg förpackningselementet på
golvet bakom produkten och lägg
försiktigt ner produkten med
baksidan neråt. Ta bort
frigolitskyddet från undersidan.

10
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Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
4. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.

VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
Tilloppsslang
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.

Vi rekommenderar att
du sparar
förpackningen och
transportbultarna om
du vid ett senare
tillfälle ska flytta
produkten.
5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.

1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.

45
20

5.2 Information angående
installation
Placering och avvägning
Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.

O

O

2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.

SVENSKA
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Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.

4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.

2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.

Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.

Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.

12
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Typskylten och kapitlet "Tekniska data"
anger nödvändiga elektriska
klassificeringarna. Se till att de är
kompatibla med nätspänningen.

1
ø16

2
W011

Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar
den maximala belastning som krävs,
även med hänsyn till andra produkter
som är anslutna till samma nätkrets i ditt
hushåll.
Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
Nätkabeln måste vara lätt att komma åt
när maskinen har installerats.
För allt elektriskt arbete som krävs för att
installera den här maskinen, kontakta
vårt auktoriserade servicecenter.

5.3 Elektrisk anslutning
I slutet av installationen kan du ansluta
nätkontakten till eluttaget.

Tillverkaren ansvarar inte för
personskador eller materiella skador som
uppstår till följd av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. TILLBEHÖR
6.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar
produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används
kommer alla slags anspråk att upphävas.

6.2 Fästplåtsats
Om du installerar produkten på en plint
som inte är ett tillbehör som levereras av
ELECTROLUX, måste du sätta fast den i
fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.

7. KONTROLLPANELEN
7.1 Specialfunktioner
Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla
krav för en effektiv behandling av din

tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.

SVENSKA

•

•

FreshScent-systemet ger, tack vare
det nya ångprogrammet FreshScent
den perfekta lösningen för
uppfräschning av de mest ömtåliga
plaggen utan att behöva tvätta dem.
Använd den delikata doften som
utvecklats exklusivt av ELECTROLUX
för att få en trevlig känsla av
"nytvättat" och för att avlägsna lukt
och skynklor.
Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten

•
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och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
SensiCare System känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten än
nödvändigt.

7.2 Beskrivning av kontrollpanel
3

2

1

4

5

Eco 40-60
Denim

90°

Cotton

60°

Outdoor

Synthetics

Sportswear

Delicate

Anti-Allergy

Wool

40°
30°
Wash

20°
Cold

Machine Clean

FreshScent

Dry

Rinse

Spin/Drain

Mode

12

De permanenta alternativen
ställs in genom att hålla inne
lämplig knapp i minst 3
sekunder.
1 Programväljare
2 Display
3 Automatisk torkning (Auto Dry)
touchknapp
4 Time Dry (Tid) touchknapp
5 Start/Paus touchknapp
6 Fördröja start touchknapp

Temp.

11 10

Spin

9

Prewash

Time
Manager

8

7

Delay
Start

6

7 Time Manager touchknapp och
permanent Barnlåsalternativ
8 Förtvätt touchknapp och permanent
Extra Skölj-alternativ
9 Centrifugering touchknapp
10 Temperatur touchknapp
11 Läge touchknapp:
• Tvätt
•

Torkning

12 På/Av tryckknapp

14
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7.3 Display

Indikatorlampa för lucklås.
Den digitala indikatorn kan visa:
, tvätt- och/eller torkfas).
• Programtid (t.ex.
•

Fördröjd tid (t.ex.

•

Programslut (

•

Varningskod (t.ex.

•

Felindikator (

).
).
).
).

Time Manager-indikatorlampa.
Indikator för extra sköljning.
Centrifugeringsområdet:
Indikatorlampa för centrifugeringshastighet
Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är
avstängd.
Indikator för Sköljstopp.
Efter SensiCare System-detektionen blinkar den när tvätt‐
mängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för
valt program. Se avsnittet "SensiCare System tvättmängd‐
suppskattning".
Automatisk torkning (Auto Dry)-indikator:
Stryktorrt
Skåptorrt
Extra torr
Indikatorlampa för barnlås.
Time Dry (Tid) och Non-Stop-programmets indikator.

SVENSKA
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7.4 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.

Puuvilla
UltraWash

Denim

Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.

Puuvilla
Synteettiset

Outdoor

Hienopesu

Villa

Pika 14 min.

Silkki
Koneen puhdistus

Huuhtelu

Tyhjennys/Linko

us

Anti-Allergy

8. VRED OCH KNAPPAR
8.1 Inledning
Alternativen/funktionerna går
inte att välja med alla
tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan
funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla alternativ/
funktioner.

8.2 På/Av
Tryck på den här knappen i några
sekunder för att aktivera eller avaktivera
produkten. Två olika ljud hörs när man
slår på eller stänger av maskinen.
Eftersom Standby-funktionen automatiskt
stänger av maskinen efter några minuter
för att minska energiförbrukningen kan
du behöva slå på den igen.
För mer information, se Standby-avsnittet
i kapitlet Daglig användning.

8.4 Temperatur
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
Tryck på den här knappen för att ändra
vattentemperaturen.
Indikatorn för inställd temperatur tänds.
Indikator Kalltvätt motsvarar kallt vatten.

8.5 Centrifugering
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget, förutom för
programmet Denim. Med den här
funktionen kan du sänka den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgängliga
centrifugeringshastigheter för inställt
program.
• Ytterligare centrifugeringsalternativ
Ingen centrifugering
.
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Maskinen utför endast tömningsfasen
för valt tvättprogram. Ställ in
funktionen för mycket ömtåliga plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram

8.3 Läge
Tack vare den här knappen kan ett
program utföra:
• Endast tvättning: Tvätt-indikatorn är
tänd (standardläge).
• Tvättning och torkning: Tvätt- och
Torkning-indikatorerna är tända.
• Endast torkning: Torkning-indikatorn
är tänd.

•

Aktivera funktionen Sköljstopp
.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.

www.electrolux.com

Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.

8.6 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
•

Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvätt i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.

När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden och

Tryck på Time Manager-knappen för att
minska programtiden efter dina behov.
Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar i enlighet med:
passar för en full maskin med
normalt smutsad tvätt.
ett snabbprogram för full maskin
med lätt smutsad tvätt.
mycket snabbt program för en liten
tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max.
halv maskin).
det kortaste programmet för att
fräscha upp en liten mängd tvätt.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
indikator

8.7 Permanent inställning av
extra sköljning
Med det här alternativet kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
Aktivera/avaktivera funktionen genom
att hålla inne Förtvätt-knappen i 3
sekunder tills indikatorlampan för
tänds/släcks.
När den är aktiverad kommer maskinen
att gå tillbaka till det här alternativet när
du stängt av det eller ändrar/återställer
programmet.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.

-streck.

1)

Syntet

Om du trycker på Start/Paus
knappen utför maskinen
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.

8.8 Time Manager
Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende på
mängden tvätt och graden av
nedsmutsning.

Vit/Kulörtvätt

Indikatorn för
visas på displayen.
Luckan är låst och trumman snurrar
med jämna mellanrum för att tvätten
ska bli mindre skrynklig. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp luckan.

Eco 40-60
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■
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■

■

■

■

■

1) Standardlängd för alla program.

Time Manager med ångprogram
När du ställer in ett ångprogram, tillåter
den här knappen att välja tre ångnivåer
och programvaraktigheten minskas enligt
följande:

SVENSKA

På displayen tänds relevant
torkningsindikator:

•

: maximal.

•

: medel.

•

: lägsta möjliga.

8.9 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
Aktivera/avaktivera funktionen genom
att hålla inne Time Manager-knappen tills
indikatorlampan för
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tänds/släcks.

När den är aktiverad kommer maskinen
att gå tillbaka till det här alternativet när
du stängt av det eller ändrar/återställer
programmet. Om du trycker på en knapp
blinkar -indikatorn för att indikera att
knapparna är avaktiverade.

8.10 Time Dry (Tid)
Tryck på den här knappen för att ange
den tid som passar textilierna som du
ska torka (se tabellen "Tidsbestämd
torkning"). På displayen visas det valda
värdet.
Varje gång du trycker på knappen ökar
torktiden med 5 minuter.
Du kan inte välja alla tider
för olika typer av textilier.

8.11 Automatisk torkning (Auto
Dry)
Tryck på den här knappen för att ställa in
en av de automatiska torrhetsnivåerna
som maskinen föreslår.

•

Stryktorrt: tvätt som ska strykas.

•

Skåptorrt: tvätt som ska läggas in
i skåp.

•

Extra torrt: tvätt som ska torkas
helt.
Du kan inte välja alla
automatiska nivåer för
alla typer av textilier.

8.12 Fördröja start
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Displayen visar den valda fördröjda
tiden. När du har tryckt på Start/Paus
-knappen börjar maskinen
nedräkningen och luckan låses.

8.13 Start/Paus
Tryck på Start/Paus
-knappen för att
starta, pausa eller avbryta ett program.

18
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9. PROGRAM
9.1 Programöversikt
Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvaria‐
tion

Eco 40-60 (En‐
dast tvätt)
40 °C 1)
60 °C 2) - 30 °C
Eco 40-60 +
Skåptorrt (tvätt &
torkläge)
40 °C 3)
60 °C - 30 °C
Eco 40-60 +
Skåptorrt (endast
torkläge)4)
Vit/Kulörtvätt
40 °C
90 °C - Kall
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall
Ylle
40 °C
40 °C - Kall

Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Max.
tvätt‐
mäng
d

Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)

1400 rpm
1400 rpm
- 400 rpm

7 kg

1400 rpm
1400 rpm
- 400 rpm

4 kg

Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt.

4 kg

Vit bomull och färgäkta bomull.

1400 rpm
(1400 400 rpm)

7 kg

Vit och färgad bomull. För normalt, myck‐
et och lätt smutsad tvätt.

1200 rpm
(1200 400 rpm)

3 kg

Syntetplagg eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt.

1200 rpm
(1200 400 rpm)

2 kg

Ömtåliga material som akryl, viskos och
blandade material måste fintvättas. För
normalt och lätt smutsad tvätt.

1.5 kg

Ylle som går att tvätta i maskinen, hand‐
tvättbar ylle och andra material med sym‐
bolen "handtvätt".5)

-

1200 rpm
(1200 400 rpm)

SVENSKA

Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvaria‐
tion

Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Max.
tvätt‐
mäng
d
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Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)

Ångprogram
med FreshScent-system
Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och lukt6) på kläder som bara
behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av
och strykningen går enklare. När ett program är klart ska man snabbt ta ut kläderna
ur trumman7). Ångprogram utför inte någon hygientvätt. Kör inte följande typ av
plagg på något av dessa program:
• Plagg som inte är lämpade för torktumling.
• Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".
ELECTROLUX doft. Om du använder den här speciella milda doften kommer din
tvätt att dofta nytvättad: häll en dosflaska i facket
och kör ett ångprogram. Minska
doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden
minskas om man har lagt i plagg som märkts med tvätt i lägre temperaturer.
GÖR INTE SÅ HÄR:
• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.
• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar
som inte är kompatibla med doften.
Doftflaskor finns på ELECTROLUX webbshop eller hos auktoriserad
återförsäljare.
1 kg
FreshScent

-

Centrifug./
Tömning

1400 rpm
(1400 400 rpm)

Vit-/kulörtvätt, syntettvätt, fintvätt. Ett
kort och skonsamt ångprogram för att frä‐
scha upp vardagsplagg, men även ömtåliga
plagg med paljetter, spets etc. Vid mindre
tvättar kan programtiden minskas ännu mer
med Time Manager-alternativet.
VARNING!
Använd inte det här program‐
met med ylle och andra plagg
som är märkta med endast
kemtvätt.

7 kg

Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga ty‐
ger. För att centrifugera och tömma ut vatt‐
net i trumman.
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvaria‐
tion

Sköljning

Maskinrengöring
60 °C

Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Max.
tvätt‐
mäng
d

1400 rpm
(1400 400 rpm)

7 kg

1200 rpm
(1200 400 rpm)

-

Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)

Alla material, förutom ylle och mycket
ömtåliga material. Program för sköljning
och centrifugering. Centrifugeringens stan‐
dardhastighet är den som används för vit-/
kulörtvättprogrammen. Minska centrifuge‐
ringshastigheten efter typ av tvätt. Vid be‐
hov, ställ in funktionen Extra Sköljning för
ytterligare sköljningar. Med en låg centrifu‐
geringshastighet sköljer maskinen skon‐
samt och centrifugerar en kort stund.
Underhållsprogram med varmt vatten för att
rengöra och fräscha upp trumman och för
att avlägsna rester som kan orsaka lukt. An‐
vänd detta program en gång i månaden för
bästa resultat. Töm trumman innan du kör
programmet. I tvättfasens utrymme i tvätt‐
medelsfacket, sätt fliken i upprätt läge. Häll
en kopp klorin blekmedel eller tvättmaski‐
nsrengörare i tvättfasens utrymme. AN‐
VÄND INTE båda tillsammans.
Efter trumrengöringen, kör en
sköljningscykel med tom trum‐
ma, bara vatten och utan tvätt‐
medel för att avlägsna eventu‐
ella rester av blekmedlet.
Om du ställer in det här programmet med
Torkning aktiveras antiluddfunktionen. Se
kapitlet "Ludd i kläderna".

Anti-Allergy
60 °C

1400 rpm
(1400 400 rpm)

7 kg

Vita bomullsplagg. Detta program tar bort
mikroorganismer tack vare en tvättfas med
en temperatur över 60 °C under några mi‐
nuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier,
mikroorganismer och partiklar. En ytterliga‐
re sköljningsfas säkerställer avlägsnande
av tvättmedelsrester och pollen/allergifram‐
kallande ämnen. Tvättfasen blir på det sät‐
tet mer effektiv.
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvaria‐
tion

Sport
30 °C
40 °C - Kall

Outdoor
30 °C
40 °C - Kall

Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Max.
tvätt‐
mäng
d

1200 rpm
(1200 400 rpm)

3 kg

1200 rpm
(1200 400 rpm)

2 kg
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Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)

Sportplagg i syntetmaterial. Detta pro‐
gram är utformat för att skonsamt tvätta mo‐
derna sportkläder men är även lämpligt för
gym-, cyklings- eller joggingkläder och lik‐
nande plagg.
Använd inte sköljmedel och se
till att det inte finns någon skölj‐
medelsrest kvar i tvättmedels‐
facket.
Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor,
vattentäta jackor och jackor som andas,
skaljackor med löstagbar fleece eller in‐
nerfoder.
Genom att utföra ett kombine‐
rat tvätt- och torkprogram, fun‐
gerar torkningsfasen också
som vattenavvisande konser‐
vator. Se till att plaggets sköt‐
selråd tillåter torktumling.

Denim
30 °C
40 °C - Kall

OneGo 1h 1kg
30 °C
40 °C – 30 °C

1200 rpm
(1200 400 rpm)

3 kg

Specialprogram för denimplagg med
fintvättfas för att minimera att färgerna
bleknar och att det blir fläckar efter tvätt‐
medlet. För bättre resultat rekommenderar
vi att man minskar tvättmängden.

1200 rpm
(1200 400 rpm)

1 kg

Blandade material (bomull och syntet).
Komplett kortprogram för att tvätta och tor‐
ka en tvätt på upp till 1 kg. Programmet va‐
rar bara i 1 timme.
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Program
Standardtempe‐
ratur
Temperaturvaria‐
tion

Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall

Max.
tvätt‐
mäng
d

Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)

Återställ position. Displayen visar bara streck.
1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtem‐
peratur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge och med nominell kapacitet
på 7 kg, rengöra normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbart vid 40 °C eller 60 °C,
tillsammans i samma cykel.
För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets
varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de
som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.
2) Energisparprogrammet för vit-/kulörtvätt. Det här programmet på 60 ºC med en tvätt‐
mängd på 7 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direkt‐
ivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåt‐
gång. Programmets tvättfas har förlängts.
3) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan, vid standardtem‐
peratur och standardcentrifugeringshastighet, i tvätt- och torkningsläge och med nominell
kapacitet 4 kg samt med torknivå Skåptorrt, utföra tvätt- och torkningsprogram på normalt
smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cy‐
kel och att tvätten direkt efter torkfasen kan läggas in i ett skåp.
4) Det här programmet är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt
förordning 96/60/EC. Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖR‐
STA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning
enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco
40-60. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att
välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60.
5) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
6) Ångprogram tar inte bort starka lukter.
7) I slutet av ångprogrammet kan tvätten vara lite fuktig. Häng upp plaggen en liten stund.
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Programfunktionernas kompatibilitet

Vit/Kulörtvätt
Syntet
Fintvätt
Ylle

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Time Manager
■

Sköljning
Maskinrengöring
Anti-Allergy
Sport
Outdoor
Denim

■
■
■

FreshScent
Centrifug./Tömning

Fördröja start

■

Förtvätt

Ingen centrifugering

Eco 40-60

Centrifugering

Program

■

■

■1)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

Time Manager

Förtvätt

Ingen centrifugering

Program

Fördröja start
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Centrifugering
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■

OneGo 1h 1kg
1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för varje program
Program

Pulvertvätt‐ Flytande
tvättmedel
medel1)

Flytande
tvättmedel
för färgad
tvätt

Ömtåliga yl‐ Special
leplagg

Eco 40-60

▲

▲

▲

--

--

Vit/Kulörtvätt

▲

▲

▲

--

--

Syntet

▲

▲

▲

--

--

Fintvätt

--

--

--

▲

▲

Ylle

--

--

--

▲

▲

Anti-Allergy

▲

▲

--

--

▲

Sport

--

▲

▲

--

▲

Outdoor

--

--

--

▲

▲

Denim

--

--

▲

▲

▲

OneGo 1h
1kg

--

▲

▲

--

--

1) Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas
-- = Rekommenderas ej
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9.2 Woolmark Apparel Care Blå

•

Maskinens ylleprogram har godkänts
av Woolmark Company för
maskintvätt av ylleplagg märkta som

"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna
från tillverkaren av denna tvättmaskin.
Följ anvisningarna på
klädvårdsetiketten för torkning och
andra tvättanvisningar. M1664
• Maskinens ylleprogram har godkänts
av Woolmark Company för torkning
av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen torkas
enligt anvisningarna från tillverkaren
av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten
för andra tvättanvisningar. M1664
Woolmark-symbolen är en
certifieringsmärkning i många länder.

9.3 Automatisk torkning
Torrhetsgrad (Dryness Level)

Material

Stoppa in i ma‐
skinen

Bomull och linne
(morgonrockar, badhand‐
dukar osv.)

upp till 4 kg

Extra Torrt
För frottématerial

Jeansplagg

upp till 3 kg

Bomull och linne
(morgonrockar, badhand‐
dukar osv.)

upp till 4 kg

Skåptorrt
För plagg som ska läggas in i
skåpet

25

Syntet och blandade ma‐ upp till 3 kg
terial
(tröjor, blusar, underkläder,
hushålls- och sänglinne)
Ömtåliga material
(akryl, viskos och ömtåliga
blandade material)

upp till 2 kg

Ylle
(yllejumprar)

upp till 1 kg

Sportplagg för utomhus‐
bruk
(ytterkläder, tekniska jack‐
or, sportjackor, vattentäta
jackor och jackor som an‐
das, skaljackor)

upp till 2 kg

Jeansplagg

upp till 3 kg

Sport

upp till 4 kg
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Torrhetsgrad (Dryness Level)

Material

Stoppa in i ma‐
skinen
upp till 4 kg

Stryktorrt
Lämpligt för strykning

Bomull och linne
(lakan, bordsdukar, skjor‐
tor, osv.)

9.4 Tidsinställd torkning
Torrhetsgrad
(Dryness Le‐
vel)

Material

Extra Torrt
Bomull och linne
För frottémate‐ (morgonrockar, badhanddukar osv.)
rial

Cent‐ Föreslagen
rifuge‐ varaktighet
rings‐ (min)
has‐
tighet
(rpm)

4

1400

190–210

2

1400

105–120

1

1400

60–70

3

1200

150–170

1

1200

90–100

4

1400

180–200

2

1400

95–110

1

1400

50–60

Syntet och blandade material
(tröjor, blusar, underkläder, hushållsoch sänglinne)

3

1200

130–145

1

1200

45–55

Skonprogram
(akryl, viskos och ömtåliga blandade
material)

2

1200

140–160

1

1200

70–80

Ylle
(yllejumprar)

1

1200

170–190

Sportplagg för utomhusbruk
(ytterkläder, tekniska jackor, spor‐
tjackor, vattentäta jackor och jackor
som andas, skaljackor)

2

1200

140–160

1

1200

70–80

Jeansplagg

3

1200

140–160

1

1200

80–90

4

1200

170–190

2

1200

80–90

Jeansplagg
Skåptorrt
För plagg som
ska läggas in i
skåpet

Tvätt
män
gd
(kg)

Bomull och linne
(morgonrockar, badhanddukar osv.)

Sport

SVENSKA

Torrhetsgrad
(Dryness Le‐
vel)

Material

Tvätt
män
gd
(kg)

Stryktorrt
Lämpligt för
strykning

Bomull och linne
(lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)
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Cent‐ Föreslagen
rifuge‐ varaktighet
rings‐ (min)
has‐
tighet
(rpm)

4

1400

115–130

2

1400

65–75

1

1400

40–50

10. INSTÄLLNINGAR
10.1 Ljudsignaler

•

Den här produkten kommer med olika
akustiska signaler som aktiveras när:
•
•
•
•
•

Du slår på produkten (särskild kort
ljudsignal).
Du stänger av produkten (särskilt kort
ljudsignal).
Du trycker på knapparna (klickande
ljud).
Du gör ett felval (3 korta ljud).
Programmet är klart (ljudsignal i cirka
2 minuter).

Produkten fungerar inte korrekt (korta
ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när
programmet är klart genom att trycka på
Mode- och Temp.-knapparna samtidigt i
2 sekunder. Displayen visar On eller Off.
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
märkt med
.
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket märkt med

4. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.

.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.

12.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
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- Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
Följ alltid instruktionerna på
tvättmedelsförpackningarna,
men vi rekommenderar dock
att du inte överskrider den
angivna maxnivån (
).
Denna mängd garanterar
bästa tvättresultat.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.

Efter ett tvättprogram ska
eventuella tvättmedelsrester
tas bort från
tvättmedelsfacket.

12.4 Kontrollera tvättflikens
läge
1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det
går.

12.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel

2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska
använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska
använda flytande tvättmedel.
- Fack för förtvättfasen, blötlägg‐
ningsprogram eller fläckborttagnings‐
medel.
- Tvättmedelsfack för tvättfas.
- Fack för sköljmedel och andra fly‐
tande medel (mjukmedel, stärkelse).
ser.

-Maximal nivå för flytande tillsat‐
Med fliken i läget NEDÅT:
• Använd inte geléaktigt eller tjockt
flytande tvättmedel.

SVENSKA

•

Överskrid inte dosen för flytande
tvättmedel som anges på fliken.
• Ställ inte in förtvättsfasen.
• Ställ inte in funktionen fördröjd
start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
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Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.

12.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröja start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid. Indikatorn tänds.
-knappen.
2. Tryck på Start/Paus
Luckan låses och nedräkningen för
fördröjd start börjar. På displayen
visas indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.

Se till att fliken inte orsakar en
tilltäppning när du stänger facket.

12.5 Inställning av program
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram.
Indikatorlampan för Tvätt-knappen tänds.
Indikatorlampan för Start/Paus
knappen blinkar.
Displayen visar en indikativ
programlängd och maximal tvättmängd.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
hörs en ljudsignal och
displayen visar

.

Avbryta den fördröjda starten:
-knappen för
1. Tryck på Start/Paus
att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröja start-knappen tills
displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus
-knappen en
gång till för att starta programmet
omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus
-knappen för
att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröja start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus
-knappen en
gång till för att starta ny nedräkning.

12.6 Starta ett program
Tryck på Start/Paus
-knappen för att
starta programmet. Det går inte att starta
programmet när knappens
indikatorlampa är släckt och inte blinkar
(till exempel om luckan är öppen).
Motsvarande indikator slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas indikatorn

Annullera fördröjd start efter det
att nedräkningen påbörjats

.

12.8 SensiCare System
detektion av tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
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När du har tryck på Start/Paus
knappen startar SensiCare System
detektionen av tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna.
Under den här fasen spelar Time
Manager-fälten
, som är
placerade under tidssiffrorna, en liten
animering och trumman roterar
sakta.
2. Programtiden kommer att justeras
därefter och kan förlängas eller
förkortas. Efter 30 sekunder börjar
vatten fyllas på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
blinkar
displayen:

-indikatorlampan på

I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
-knappen för att
du på Start/Paus
starta programmet igen. SensiCare-fasen
kan upprepas upp till tre gånger (se
punkt 1).
VIKTIGT! Även om tvättmängden inte
minskas, startar tvättprogrammet trots för
mycket tvätt i trumman. Då kan inte
bästa möjliga tvättresultat garanteras.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan tvättiden
ändras igen beroende på
tvättens förmåga att
absorbera vatten.
SensiCare-detektionen
utförs bara med kompletta
tvättprogram och om
programlängden inte har
minskats med Time
Manager-knappen.

12.9 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
1. Tryck på Start/Paus
-knappen.
Motsvarande indikator blinkar.

2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Paus
-knappen
igen.
Tvättprogrammet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på På/Av-knappen för att
avbryta programmet och stänga av
produkten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att
slå på produkten.
Om SensiCare System har
avslutats och
vattenpåfyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att på nytt
använda SensiCare
System. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
Det finns också ett annat sätt att avbryta:
"Reset"-läge.
1. Vrid väljarvredet till
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar
.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

12.11 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn

.

1. Tryck på Start/Paus
-knappen.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till
alternativ om så behövs. Stäng
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luckan och tryck på Start/Paus
knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.

12.12 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade). På displayen visas
Indikatorlampan för Start/Paus
knappen släcks.

-

Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
1. Tryck på knappen På/Av för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.

12.13 Tömma ut vattnet när ett
program är klart
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
•

Tiden visar
att luckan är låst

•
•
•
•

och displayen visar
.

Indikatorlampan för Start/Paus
knappen börjar blinka.
Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
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1. Tryck vid behov på Centrifugeringknappen för att minska
centrifugeringshastigheten som
produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus
-knappen:
produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
Indikatorn för Sköljstopp

försvinner.

Om du har ställt in Ingen
centrifugering
,
tömmer produkten bara ut
vattnet.
3. När programmet är klart och
indikatorn för lucklåset
släcks
kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att avaktivera
produkten.

12.14 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
•

Du använder inte produkten i 5
minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen På/Av för att slå på
produkten igen.
• Efter fem minuter från
tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen På/Av för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste
programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om vredet har roterats till
"Återställnings-" ("Reset-") position ,
stängs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
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13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH
TORKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Den här maskinen är en
automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Komplett wash&dryprogram (tvätt och torkning)
Automatiskt Non-Stop-program
Beroende på modell kan maskinen vara
utrustad med en eller flera OneGoprogram, automatiska tvätt- och
torkprogram där man inte behöva ställa
in Torkning.
Gör så här:
1. När du har stoppat i tvätten och
tvättmedlet, tryck på På/Av-knappen i
några sekunder för att sätta på
maskinen.
2. Ställ in OneGo-programmet med
programvredet.
-knappen för
3. Tryck på Start/Paus
att starta programmet.

Manuella wash&dry-program
I vissa tvättprogram kan man kombinera
Tvätt och Torkning för att köra ett
komplett wash&dry-program.
Gör så här:
1. Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i
lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till
tvättprogrammet. Produkten går
tillbaka till endast tvättprogram som
standard och indikatorn för Tvättknappen är på. Displayen visar
standardtemperaturen och
centrifugering. Ändra dem efter
behov enligt tvätten.
5. Ställ in önskade alternativ, om
tillgängliga.

6. Tryck på Läge-knappen en gång för
att aktivera torkfunktionen. Båda
indikatorlamporna för Tvätt- och
Torkning-knapparna är tända.
Indikatorn

visas på displayen.

13.2 Tvätta och torka automatiska nivåer
1. Tryck på knappen Automatisk
torkning (Auto Dry) flera gånger tills
displayen visar torrhetsnivån som
krävs. Indikatorlamporna på
displayen tänds enligt följande:
a.
b.

Stryktorrt: för bomullsplagg,
Skåptorrt: för bomulls- och
syntetplagg,

c.
Extra torrt: för bomullsplagg.
Tiden som visas på displayen anger
hur lång tid både tvätt- och
torkprogrammet beräknas ta vid en
normal tvättmängd.
För att få god torkning med
mindre energiåtgång och
kortare tid, låter produkten
dig inte ställa in en för låg
centrifugeringshastighet för
plagg som ska tvättas och
torkas.
2. Tryck på knappen Start/Paus
för
att starta programmet. SensiCareberäkningen startar.
-indikatorn för luckan låst tänds på
displayen.
På displayen visas också den
återstående programtiden.

13.3 Tidsinställd tvättning och
torkning
1. Tryck på Time Dry (Tid)-knappen
flera gånger för att ställa in önskad
tid (se tabellen "Tidsbestämd
torkning" i kapitlet "Program").
Indikatorn

för torknivå släcks och

-indikatorn tänds.
Varje gång du trycker på knappen ökar
torktiden med 5 minuter. På displayen
visas den nya inställda tiden.
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2. Tryck på Start/Paus
-knappen för
att starta programmet. SensiCareberäkningen startar.
-indikatorn för luckan låst tänds på
displayen.
På displayen visas också den
återstående programtiden.

13.4 När torkprogrammet är
klart
•
•

Maskinen stannar automatiskt.
Ljudsignaler hörs (om de är
aktiverade).

•

tänds på displayen.

•

Kontrollampan för Start/Paus
knappen släcks. Indikatorn för låst

•
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lucka
släcks och luckan låses
upp.
Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att inaktivera produkten.

Några minuter efter att
programmet avslutats
stänger
energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.
Efter torkfasen ska trumman,
tätningen och insidan av
luckan rengöras med en
fuktig trasa.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Den här maskinen är en
automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Förberedelse för torkning
1. Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt
program för plaggen som ska torkas.
Produkten går tillbaka till endast
tvättprogram som standard och
indikatorn för Tvätt-knappen är på.
4. Tryck på Läge-knappen två gånger
för att bara köra torkning. Indikatorn
för Torkning-knappen tänds och
indikatorn för Tvätt-knappen släcks.
Vid torkning av mycket tvätt
måste du för att få bra
torkprestanda kontrollera att
tvätten inte är ihoprullad och
att den är enhetligt fördelad i
trumman.

14.2 Torkning - Automatiska
nivåer
1. Tryck på knappen Automatisk
torkning (Auto Dry) flera gånger tills
displayen visar torrhetsnivån som

krävs. Indikatorlamporna på
displayen tänds enligt följande:
a.
b.

Stryktorrt: för bomullsplagg,
Skåptorrt: för bomulls- och
syntetplagg,

c.
Extra torrt: för bomullsplagg.
Displayen visar torkprogrammets
längd.
-knappen för
2. Tryck på Start/Paus
att starta programmet.
-indikatorn för luckan låst tänds på
displayen.
På displayen visas också den
återstående programtiden.

14.3 Tidsinställd torkning
1. Tryck på Time Dry (Tid)-knappen
flera gånger för att ställa in önskad
tid (se tabellen "Tidsbestämd
torkning" i kapitlet "Program").
Indikatorn

för torknivå släcks och

-indikatorn tänds.
Varje gång du trycker på knappen ökar
torktiden med 5 minuter. På displayen
visas den nya inställda tiden.
2. Tryck på Start/Paus
programmet.

för att starta

-indikatorn för luckan låst tänds på
displayen.
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På displayen visas också den
återstående programtiden.

•

14.4 När torkprogrammet är
klart

Några minuter efter att
programmet avslutats
stänger
energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.

•
•

Maskinen stannar automatiskt.
Ljudsignaler hörs (om de är
aktiverade).

•

tänds på displayen.

•

Kontrollampan för Start/Paus
knappen släcks. Indikatorn för låst
lucka
upp.

Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att inaktivera produkten.

Efter torkfasen ska trumman,
tätningen och insidan av
luckan rengöras med en
fuktig trasa.

släcks och luckan låses

15. LUDD I MATERIALET
Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa
typer av material (rengöringssvamp, ylle,
sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.
Luddet kan fastna på textilierna under
nästa program.
Denna olägenhet ökar med syntetiska
textilier.
Om du vill förhindra ludd i tvätten
rekommenderar vi att du:
•

•
•
•

Om du vill ta bort ludd inuti trumman
väljer du ett specialprogram:
• Töm trumman.
• Rengör trumman, tätningen och
luckan med en våt trasa.
• Ställ in Maskinrengöring-programmet
och Torkning tillsammans för att
aktivera antiluddfunktionen.
•

Inte tvättar mörka textilier efter att du
tvättat och torkat ljusa textilier
(handduk, ylle, sweatshirt etc) och
tvärtom.
Lufttorka denna typ av textilier när de
tvättas första gången.
Rengöring av nålfällan.
Efter torkfasen rengör du den tomma
trumman, packningen och luckan med
en våt trasa.

Tryck på Start/Paus
-knappen för
att starta programmet.
Om maskinen används ofta
ska man köra
tvättprogrammet
regelbundet.

16. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

16.1 Stoppa i tvätt
•
•
•

Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.

•

•
•
•
•
•

Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
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•

•

centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Paus-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsätter.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).

Spraya inte fläckborttagningsmedel på
plagg nära maskinen eftersom det är
frätande för plastdelar.

16.3 Tvättmedelstyp och
mängd
Val av tvättmedel och användning av
korrekt mängd påverkar inte bara
tvättprestandan utan hjälper också till att
undvika avfall och skydda miljön:
•

•

Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.

•

•

16.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
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Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner. Först, se följande
allmänna regler:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Vilken typ av och mängden tvättmedel
beror på: typ av material (fintvätt, ylle,
bomull osv.), färgen på kläderna,
tvättmängden, smutsgraden,
tvättemperaturen och vattenhårdheten
i din kommun.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida

indikerad maxnivå (
).
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
Använd mindre tvättmedel när:
– du tvättar en mindre mängd,
– tvätten är lätt smutsad,
– det bildas mycket skum under
tvättningen.
• Tvättmedelstabletter eller kapslar ska
alltid läggas inuti trumman, inte i
tvättmedelsfacket.
Otillräckligt med tvättmedel kan ge:
• otillfredsställande tvättresultat,

•
•
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•
•
•

tvätten blir grå,
kläderna blir oljiga,
det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:
• lödder,
• minskad tvätteffekt,
• otillräcklig sköljning,
• större miljöpåverkan.

16.4 Miljötips
För att spara vatten och energi och
skydda miljön rekommenderar vi att du
följer dessa tips
•

•

•

•

•

Normalt smutsad tvättkan tvättas
utan förtvätt för att spara tvättmedel,
vatten och tid (då skyddar du även
miljön!).
Om man lägger i smutstvätt till
maximal kapacitet som anges för
varje program bidrar det till att
minska energi- och
vattenförbrukningen.
Med en bra förbehandling kan fläckar
och begränsad smuts avlägsnas och
tvätten kan då tvättas vid en lägre
temperatur.
För att använda rätt mängd
tvättmedel, se den mängd som
tvättmedelsproducenten föreslår och
kontrollera vattenhårdheten i din
kommun. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
Ställ in maximala möjliga
centrifugeringshastighetför det
valda programmet för att spara energi
under torkningsfasen!

16.6 Förbereda torkprogrammet
•
•

•

Öppna vattenkranen.
Kontrollera att tömningsslangen är
korrekt ansluten. Läs
installationskapitlet om du vill ha mer
information.
Om du vill veta hur stor tvättmängd du
kan ha i de olika torkprogrammen
tittar du i tabellerna.

16.7 Plagg som inte lämpar sig
för torkning
Välj inte något torkprogram för den
här typen av tvätt:
• Syntetgardiner.
• Plagg med metalldetaljer.
• Nylonstrumpor.
• Filtar.
• Överkast.
• Täcken.
• Jackor.
• Sovsäckar.
• Textilier med rester av hårspray,
nagellacksborttagningsmedel eller
liknande.
• Plagg som innehåller skumgummi och
liknande material.

16.8 Klädvårdsetiketter
När du torkar annan tvätt följer du
plaggens tvättråd:
•

= Plagget kan torktumlas

•

= Torkprogrammet sker vid hög
temperatur

16.5 Vattenhårdhet

•

= Torkprogrammet sker vid lägre
temperatur

Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.

•

= Plagget kan inte torktumlas.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.

16.9 Torkprogrammens
varaktighet
Torktiden kan variera beroende på:
• den sista centrifugeringens hastighet
• torrhetsgrad
• typ av tvätt
• tvättens vikt

16.10 Ytterligare torkning
Om tvätten fortfarande är fuktig när
torkprogrammet är klart väljer du
ytterligare en kort torkning.
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VARNING!
För att undvika att plaggen
skrynklar eller krymper
ska man inte torka tvätten
längre än nödvändigt.

16.11 Allmänna tips
Läs tabellen «Torkprogram» om du vill
veta de genomsnittliga torktiderna.
Efter hand lär du dig att torka tvätten
bättre. Notera torktiden för redan körda
program.

37

Undvika statisk elektricitet i slutet av
torkprogrammet:
1. Använd sköljmedel i
tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för
torktumlare.
När torkprogrammet är klart ska man ta
ur tvätten direkt.

17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Rengöra tilloppss‐
langen och ventil‐
filtret

Två gånger per år

17.1 Periodiskt
rengöringsschema

1) Se kapitlet "Ludd i materialet".

Tack vare periodisk rengöring
kommer din produkt att hålla längre.

Följande avsnitt förklarar hur varje del
ska rengöras.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren
vara lite öppna efter varje program för att
luft ska kunna cirkulera och få bort
fuktigheten inuti produkten: detta
förhindrar mögel och lukt.

17.2 Ta bort alla främmande
föremål

Om maskinen inte används under en
längre period: sStäng vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Preliminärt regelbundet
rengöringsschema:
Avkalkning

Två gånger per år

Underhållstvätt

En gång i måna‐
den

Rengöra lucktät‐
ningen

Varannan månad

Rengöra trumman

Varannan månad

Ta bort ludd inuti
trumman

Två gånger i må‐
naden1)

Rengöra tvättme‐
delsfacket

Varannan månad

Rengöra töm‐
ningspumpens filt‐
er

Två gånger per år

Se till att alla fickor är tömda
och alla lösa delar har
säkrats innan du kör ett
program. Se "Lägga i
tvätten" i avsnittet "Råd och
tips".
Ta bort alla främmande föremål (som
metallklämmor, knappar, mynt osv.) som
du kan hitta i luckans gummitätning,
filtren och trumman. Se avsnitten
"Lucktätning med dubbla lager",
"Rengöring av trumman", "Rengöring av
tömningspumpen" och "Rengöring av
tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid
behov, kontakta vårt auktoriserade
servicecenter.

17.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga. Använd inga skursvampar
eller annat som kan repa materialet.
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FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.

små föremål kan tas bort när
programmet är klart.

FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.

17.4 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.

Rengör den vid behov med ett
rengöringsmedel innehållande ammoniak
utan att repa tätningsytan.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.

Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.

17.7 Rengöring av trumman

De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.

Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.

Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.

17.5 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se avsnittet "Rengöring av
trumman".

Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör Maskinrengöring-programmet.
För mer information, se tabellen
tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd
pulvertvättmedel i en tom trumma för
att skölja ut eventuella rester.

17.6 Lucktätning med dubbla
lager

17.8 Rengöring av
tvättmedelsfacket

Denna produkt är designad med ett
självrengörande tömningssystem, där
lätta luddfibrer som faller av kläderna
töms ut med vattnet. Undersök tätningen
regelbundet. Mynt, knappar och andra

För att undvika möjliga ansamlingar av
torkat tvättmedel eller sköljmedel och/
eller formeringar av mögel i
tvättmedelsfacket, bör man med jämna

SVENSKA

39

sköljprogrammet utan någon tvätt i
maskinen.

mellanrum utföra följande
rengöringsåtgärder:
1. Öppna lådan. Tryck ner haken som
på bilden och dra ut lådan.

1

2

17.9 Rengöra tömningspumpen
2. Avlägsna den övre delen av
tillsatsfacket för att underlätta
rengöringen och spola det under
rinnande vatten för att få bort
eventuella tvättmedelsrester. Sätt
tillbaka överdelen efter rengöringen.

VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
•

3. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.

Displayen visar larmkoden

.

VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt
läge och stäng den. Kör
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7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.

2
1
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.

4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.

1
2

8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.

10. Skölj filtret under vattenkranen.

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
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När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.

2

1

12. Stäng pumpskyddet.

2
1

17.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1

2
3

45°
20°
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17.11 Nödtömning
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs
i paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.

17.12 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C
eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.

18. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

18.1 Larmkoder och möjliga fel
Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet
(se tabellerna).

VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus
-knappen kan blinka oavbrutet:

Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort
en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på
Start/Paus-knappen samtidigt tills indikatorn för
slutar blinka (se bilden nedan).
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Problem
Produkten fylls inte
med vatten.

Möjlig lösning
•
•
•
•
•
•

Maskinen tömmer
inte ut vattnet.

43

•
•
•
•
•
•

Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.

•

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

•

Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för
tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servi‐
cecenter.

Luckan är öppen el‐
ler är inte ordentligt
stängd.
Internt fel. Ingen
kommunikation mel‐ •
lan produktens elekt‐
riska element.
•

Vänta tills nätspänningen är stabil.

Strömförsörjningen
är instabil.
Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på
displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för
möjliga lösningar.
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Problem

Programmet startar
inte.

Möjlig lösning
•
•
•

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.

•
•

Säkerställ att Start/Paus
inte har vidrörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

•
•
Produkten fylls med
•
vatten och töms ome‐
delbart.

Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slang‐
en kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisning‐
ar".

•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller
tvättprogrammet va‐
•
rar längre än normalt.

Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge‐
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

•

Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är
skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.

Det är vatten på gol‐
vet.

•
•
•

Du kan inte öppna
luckan på produkten.

Produkten avger ett
konstigt ljud och vib‐
rerar.

•
•
•
•

•
•
•

Programtiden ökar el‐ •
ler minskar under
programmets för‐
loppstid.

Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas
med vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kon‐
takta auktoriserat servicecenter.
Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av
luckan".
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvis‐
ningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av
och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detek‐
tion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".

SVENSKA

Problem

Möjlig lösning
•

Tvättresultaten är
•
inte tillfredsställande.
•
•
För mycket skum i
tvättrumman under
tvättprogrammet.
Det finns tvättme‐
delsrester i tvättme‐
delsfacket efter tvätt.
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Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar plaggen.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.

•

Minska mängden tvättmedel.

•

Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel DOWN för flytande tvättmedel).
Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den här användarmanualen.

•

•
Produkten torkar inte •
plaggen eller torkar
•
inte tillfredsställande. •

Öppna vattenkranen.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt.
Minska tvättmängden.
Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid be‐
hov in ett kort torkprogram igen.

Materialen som tvättades i programmet innan, släppte ifrån
sig ludd av en annan färg:
• Torkfasen hjälper till att ta bort ludd.
Tvätten är full av ludd
• Tvätta kläderna med en luddborttagare.
i olika färger.
Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet
köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer infor‐
mation).
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Nödvändig information som servicecentret behöver finns på
typskylten.

18.2 Nödöppning av luckan
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen
återställs. Om luckan förblir låst vid fel
kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador
föreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Om så
behövs, vänta tills de
svalnat.

FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador
föreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
så behövs, vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
Om så behövs, fortsätt
med nödtömning vid
behov (se "Nödtömning" i
avsnittet "Skötsel och
rengöring").
Gör enligt följande för att öppna luckan:
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1. Tryck på knappen På/Av för att
stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en
gång. Dra den nedåt igen, håll den
tätt intill, och öppna under tiden
luckan.

5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
19.1 Inledning
Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att
gynna en gradvis övergång från en förordning till en
annan:
• Förordning 96/60/EC, giltig till och med den 28
februari 2021, är relaterad till en energimärkning
som rapporterar klasserna för energieffektivitet
från A till G för tvätt- och torkprogram.
• Förordning EU 2019/2023, giltig till och med den
1 mars 2021, är relaterad till en energimärkning
som rapporterar klasserna för energieffektivitet,
som dubbel skala från A till G, endast för
komplett tvätt- och torkprogram och endast för
tvättprogram, enligt bestämmelserna i EU:s
förordning 2019/2014.
Se webblänken www.theenergylabel.eu för mer
information om energimärkning.
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QR-koden på energimärkningsetiketten som
levereras med produkten ger en webblänk till
informationen om denna produkt i EU EPRELdatabasen. Förvara energimärkningsetiketten som
referens tillsammans med användarhandboken och
alla andra dokument som medföljer denna produkt.
Det går också att hitta samma information i EPREL
med länken https://eprel.ec.europa.eu och
modellnamnet och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning"
för typskyltens placering.

19.2 Legend
kg

Lägg i tvätten.

h:mm

Programtid.

kWh

Energiförbrukning.

°C

Tvättens temperatur.

Liter

Vattenförbrukning.

varv
per
minut

Centrifugeringshastighet.

%

Återstående fukt när programmet är klart. Ju högre centrifugeringshastighet
desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt när tvättprogrammet är klart.
Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika
förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek
och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs
standardinställning.

19.3 Enligt kommissionens
förordning EU 2019/2023
Endast tvättning
Eco 40-60 pro‐
gram
Full maskin
Halvfull maskin
Kvartsfull maskin

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

7

0.870

50

3:25

52

39

1351

3.5

0.570

43

2:35

52

36

1351

2

0.230

40

2:35

54

30

1351

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

4

3.215

68

6:30

0

37

1351

1) Max centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram
Eco 40-60-pro‐
gram och skåp‐
torrt
Full maskin
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Eco 40-60-pro‐
gram och skåp‐
torrt
Halvfull maskin

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

2

1.825

48

5:05

0

31

1351

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen
Av (W)

Stand-by (W)

Fördröj start
(W)

0.30

0.30

4.00

Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.

19.4 Enligt förordning 96/60/EC
Energisparprogrammet för bo‐ Tvätt‐
mullstvätt
mängd
(kg)
Eco 40-60 vid 60 °C

7

Energiför‐
brukning
(kWh)

Vattenför‐
brukning
(liter)

0.59

Ungefärlig
programtid
(minuter)

52

262

19.5 Vanliga program - endast
tvättning
Dessa värden är ungefärliga.

Program

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

Vit/Kulörtvätt2)
90 °C

7

2.50

85

3:45

52

85

1400

Vit/Kulörtvätt
60 °C

7

1.65

80

3:15

52

55

1400

Vit/Kulörtvätt3)
20 °C

7

0.30

80

2:55

52

20

1400

Syntet
40 °C

3

0.75

50

2:10

35

40

1200

Fintvätt4)
30 °C

3

0.40

60

1:00

35

30

1200
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Program

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

Ylle
30 °C

1.5

0.20

60

1:05

30

30

1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.
2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.
4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

19.6 Vanliga program - tvätta
och torka
Dessa värden är ungefärliga.

Program
Syntet
40 °C

kg

kWh

Liter

h:mm

%

°C

rpm1)

3

2.15

75

4:25

1

40

1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

20. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

*

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

157014971-A-292020
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Flik 11
 Golv – Parkett och Klinker

Skötsel &
Underhåll

Avsnitt 1: Byggstädning
Avsnitt 2: Hemmiljö
Avsnitt 3: Offentlig miljö

Lackerade trägolv

Skötsel &
Underhåll

Byggstädning

Lackerade trägolv
December 2012

• Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös
smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
• Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan
Combimaskin användas. Se till att vattenmängden
reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör
man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning. Ett vanligt allrengöringsmedel
med pH 7–9, typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet.
• Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt rengöringsmedel (ph 2–5). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir
smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas om
golvet ej varit täckt. Avsluta med att fuktmoppa med
vatten och lite neutralt rengöringsmedel. Viktigt!
Överdosera ej! Rengöringsmetoder som i något
moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv
och skall undvikas.
• Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit
beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är
borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en
ren, väl urvriden, fuktig trasa.
• Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.
• Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så
rekommenderas en behandling med Tarkett Lackrefresher (se anvisning på flaskan).
• Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får
inte missfärga färdig beläggning.

Viktigt

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.
Fläck av

Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk,
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummiklacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck,
kulspetspenna, läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i ljummet vatten.

Blod

Kallt vatten

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment
av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och
periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från
Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från
Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!

Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv
eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polishoch/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlackering om det skulle behövas. Ett undantag till regeln är
dansgolv. För att nå bästa resultat använd Tarkett Lackrefresher vid underhåll av golvet. Tarkett Lackrefresher har
en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som
det blir överlackeringsbart.
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Skötselanvisning - Byggstädning Lackerade trägolv, 2012-12-10 ersätter 2009-09-01

Lackerade trägolv - byggstädning

Skötsel &
underhåll

Hemmiljö

Lackerade trägolv
Juni 2013

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m.
Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet
utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade
träslag förändras mest.
Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv
med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet
smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv
inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör
man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och
hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt
uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan
det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften
tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att
vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppning eller dammsugning.
Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl
urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas
inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på
trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller
milt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet.
Använd inte såpa på lackade ytor då det kan bildas en fet
hinna.
För punktfläckar rekommenderas Tarkett Bioclean utspätt
1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga
med en microfibermopp. På mattlackade golv rekommenderas grovrent pH 10-11 vid den dagliga städningen för
att ta bort feta fläckar efter t.ex. fötter i gångstråk och
trafikerade ytor.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.
Fläck av

Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk,
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummiklacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck,
kulspetspenna, läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i ljummet vatten.

Blod

Kallt vatten

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment
av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och
periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från
Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från
Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!

Sätt gärna upp detta skötselråd på
insidan av Er städskåpsdörr

Efter många års bruk kan lackytan fräschas upp med
Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer
lättstädat.
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka
flaskan före användning.

Information
DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Skötselanvisning Lackerade trägolv - Hemmiljö, 2013-06-12 ersätter 2010-06-01

Lackerade trägolv - hemmiljö

Skötsel &
underhåll

Offentlig miljö

Lackerade trägolv
Mars 2013

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m.
Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet
utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade
träslag förändras mest.
Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv
med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet
smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv
inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör
man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och
hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt
uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan
det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften
tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att
vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden
microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom
det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt
Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak i vattnet. Använd inte såpa på lackade ytor då
det kan bildas en fet hinna.
På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller
röd rondell. Använd neutralt allrengöringsmedel med pH
6-8 doserat enligt instruktioner. Undvik överdosering och
rengöringsmedel som innehåller tvål eller polish (polymerer), eftersom det får ytan att se flammig ut. Golvet skall
inte polishbehandlas.

Underhåll

För att ytterligare skydda och fräscha upp ytan kan du
efter en grundlig rengöring lägga på Tarkett Lackrefresher.
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka
flaskan före användning. Följ noggrant instruktionerna.
Fortsätt med torra eller fuktiga städmetoder med ett
neutralt allrengöringsmedel efter behandlingen. Alkaliska
rengöringsmedel kan avlägsna lackrefreshern.

Förebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre
städning inuti lokalen.
Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar minskar risken för repor. Använd skyddsmatta under
kontorsstolar.
Torka upp vatten och spill omedelbart.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten.
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.
Fläck av

Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk,
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummiklacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck,
kulspetspenna, läppstift

T-röd

Urin, kräkningar

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean
i ljummet vatten.

Blod

Kallt vatten

För svåra fettbaserade fläckar på framför allt mattlackade
golv rekommenderas Tarkett Bioclean (1:20) eller ett
alkaliskt rengöringsmedel. Spraya på fläcken, låt verka
och torka med en microfibermopp. Fuktmoppa golvet
efteråt med rent vatten och torka. Upprepa behandlingen
tills smutsen försvinner. På större ytor kan kombimaskin
användas med röd rondell.
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Skötselanvisning Lackerade trägolv i offentlig miljö, 2013-03-11

Lackerade trägolv - offentlig miljö

Leksand 2019-03-26

Skötselinstruktioner SEBE-ytbehandlat listverk

SEBE-ytbehandlat listverk är utfört av furu klass A eller B enligt SS 23 28 11 i
standardprofiler enligt SS 23 28 12.
Smygpanel, väggavslut, täcklister mm utförs även av MDF-board.
Ytbehandlingen utförs med Sherwin-Williams industrifärg AB:s produkter:
Produktnamn

Produktkod

Användning

Miljöinformation

Sherwin-Williams Laqva Prime

ED 1225

Grund

Basta-försäkran

Sherwin-Williams Laqva Top 30

EG1101

Topp

Basta-försäkran

Sherwin-Williams Aqualight Top 70

WH 1678

Topp

Basta-försäkran

Ytbehandlingmed genomsynlig behandling såsom laserade och klarlackade produkter:
Produktnamn

Produktkod

Sherwin-Williams Laqroma Clear 25 EG1143

Användning

Miljöinformation

Bets & klarlack Basta-försäkran

Listen kan efter slipning övermålas med såväl vatten- som lösningsmedelsbaserade färger.
Vid rengöring rekommenderas avtorkning med lätt fuktig trasa. Undvik starka kemikalier.

Med vänliga hälsningar

Pär Bergkvist
VD
AB UNE-Produkter

Adress:
AB UNE-produkter
Box 58
793 22 Leksand

Tel/fax:
0247-125 00
0247-127 40

Hemsida/E-post
www.uneprodukter.se
sebe@une-prod.se

Postgiro
33 50 04-8

Bankgiro
795-2302

Kakelbranschen
informerar

Skötsel
av kakel och
klinker

Städråd för
väggar och golv
med ytskikt av
keramiska plattor!
I denna folder
redovisas råd och
rekommendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor
på bästa sätt kan
underhållas.

Råd och
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i
princip underhållsfria.
Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens
egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.
Här redovisas råd och rekommendationer om
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt
kan underhållas. Informationen är utarbetad av
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning.
För mer detaljerad vägledning för specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas
till respektive leverantörs information.

Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska
plattor monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande
benämningar på olika typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och
cottoplattor (”terracottaplattor”).
Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods.
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.
De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.
Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%.
Klinkerplattor förekommer både glaserade och
oglaserade. De används som golvbeläggningar
och väggbeklädnader.
Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små
format, som levereras och monteras i form av
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.
”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%.
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade. De kan tillverkas i stora format.
Cottoplattor, ”terracotta”
En speciell typ av plattor som ofta har mycket
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplattor är oglaserade. De har rustik karaktär och
kräver normalt ytbehandling vid montering
och användning.

Regelbunden rengöring –
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.
Veckorengöring görs med våtmoppning med
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan,

skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt
rengöras med våtrengöring med vatten och
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga
in i denna typ av plattor och fungera som skydd
mot framtida nedsmutsning.

!

Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik).
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik
nedsmutsning och/eller
fläckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med
våttorkning med vatten och medelstarkt surt
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten
före behandlingen så att inte surt vatten tränger
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar,
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna
före behandlingen och på rengöringen med rent
vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för
ögat. Detta visar sig först efter några månaders
normal städning och då i form av allt sämre
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa
ytan som fogmasseslöjan medför.
Detta problem måste lösas i två steg. Först
måste golvet noggrant rengöras med vatten och
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar,
med efterföljande sköljning med rent vatten.
Därefter måste golvet rengöras med vatten och
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller
flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med rent vatten. Om istället
endast vatten och surt rengöringsmedel används

förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen
i slöjbildningen.
Surt rengöringsmedel kan inte användas
på keramiska plattor med metallinnehållande
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för
mycket nedsmutsning och/eller spill och är
under långa perioder våta. Keramiska plattor
väljs oftast med halkdämpande egenskaper,
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana
golvytor är renspolning med högtrycksspruta.
Normalt används endast rent ca 60 gradigt
vatten i högtryckssprutningen.

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten spridas/dimmas ut över torrt
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen
genomförs. Vid särskilda behov kan surt rengöringsmedel spridas/dimmas ut över golvet
innan högtryckssprutningen genomförs, men
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte
fogarna skadas vid behandlingen.
Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar,
för att undvika att fogarna skadas av trycket i
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad
område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt.
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande
sköljning med rent vatten.
Moderna cementbundna fogmassor har oftast
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt
minskar risken för mögelpåväxt och minskar
rengöringsbehovet över tiden.

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras.
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt
med rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används.

Rengöring efter installation
– byggstädning och i vissa
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för
att skapa rätt förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen. Speciellt på golv
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade
eller polerade tätsintrade keramiska plattor
anser att golv, efter fogning och härdning,
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel
i vatten och med efterföljande sköljning med
rent vatten.

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska
plattor efterbehandlas.
Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet
kan behandlas med speciella så kallade sealers.
Äldre golv med denna typ av plattor kan även
ha behandlats med så kallad klinkerolja.
Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehandling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog
vanligtvis görs i form av en behandling hos
tillverkaren. Om inte detta förfarande används
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens
rekommendation för den specifika plattypen.
Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för
andra golvmaterial får aldrig användas till
keramiska plattor.

Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.
Vid rengöring med starka kemikalier bör man
alltid börja med väl utspädd lösning och vid
behov öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta.
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!

Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt

rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med

organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton,
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i

vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit
eller citronsyra.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp

av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin
i vatten.

BKR 2012

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
info@bkr.se • www.bkr.se
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Flik 12
 Målning, Borrning/infästningar i väggar

MILLTEX 7 TÄCKFÄRG VÄGG

Det här är en täckfärg för målning inomhus på
väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träﬁberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att
tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är
ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.
Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller Svanens miljökrav. Den
ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd.
Mer info ﬁnns på www.alcro.se.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
SPRUTMUNSTYCKE
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

Vägg och tak inomhus
Sampolymer
0,017 - 0,021
Vatten
Pensel, rulle eller spruta
Vatten eller Penseltvätt
Matt
6-8m2
Lägst +5°C
Klibbfri 0,5 tim.
Övermålningsbar 3 tim.
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010)
Produktens VOC:< 30 g/l.
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FÖRVARAS FROSTFRITT
OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE
YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet
verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microﬁbermaterial. Grunda med Milltex
Allgrund.
LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
(Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se
rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med
Spärra Grundfärg.
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med
Spärra Grundfärg.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första
hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med Vslip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller
klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.
MÅLA
Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.
Måla jämnt och ﬂödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
2016-02-24

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel
eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas
till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra
Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft
Grundfärg för att undvika att väven krymper.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.
Astma- och Allergiförbundets rekommendation
gäller ej under applicering av färgen utan först
2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MILLTEX 7 TÄCKFÄRG VÄGG
och sörj för god ventilation under avklingningstiden
(2 veckor). Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1)
och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

2016-02-24
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

Skötselråd
för målade väggar och tak
Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor,
varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.
Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir
NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig,
framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.
Milltex 20 och Tålig Halvmatt.
NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp.
Skölj med vatten och ventilera därefter för att minska fuktigheten i luften.
FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man
rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.
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Flik 13
 Fönster, Persienner, Fönsterbänkar

Bopärm
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Persienner
Projektet är utformat för att klassas för Miljöbyggnad. För att säkerställa ett gott
inomhusklimat rekommenderas därför att mellanliggande persienner installeras i
kopplade, öppningsbara fönster i syd, väst och östlig riktning. Persiennerna ska vara
vita och installation ska göras av fackman. Installationen ska göras av fackman för att
säkerställa att fönstrets egenskaper bibehålls vid installationen.

STENHUGGERIET MED YRKESKUNSKAP
Perssonsten i Hällabrottet AB, Yxhultsvägen 44, 692 72 KUMLA, Tel. 019-57 29 00, Fax. 019-57 25 43

STENVÅRD
Några råd vid rengöring och underhåll
av natursten inomhus

Stenens värde varar om den vårdas väl

Rengöring och underhåll
Natursten används på en mängd olika sätt för att skapa intressanta interiörer.
Blanka polerade ytor ger en lyxig elegant karaktär medan grövre slipning, hyvling eller
klovyta ger ett rustikt intryck. Natursten väljs huvudsakligen för sina estetiska värden, sin
långa livslängd och de låga underhållskostnaderna. För att underhållskostnaderna ska bli låga
och livslängden lång krävs dock att underhållet sköts på rätt sätt.
De stensorter som vanligen används inomhus är marmor och kalksten, men på senare år har
granit blivit allt vanligare. Man bör tänka på att marmor och kalksten är känsliga för syror,
sura rengöringsmedel bör därför aldrig användas på dessa. Särskilt medel för avlägsnande av
kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och orsakar frätskador.
Sådana ytor bör även skyddas från sura vätskor i annan form.
Exempelvis vin, ättika, vinäger, fruktjuice etc.
Polerade ytor är särsklit känsliga. Matta, etsade fläckar uppstår lätt.

Golv och trappor
Till golv och trappor används sten med olika ytbearbetning. Den vanligaste bearbetningen på
äldre golv är normalslipad yta. Den motsvarar den finhetsgrad som erhålles efter längre tids
nötning. Det har blivit allt vanligare med finslipad yta, som är slät men inte speglande, så
även polerade (blanka) ytor. På kalksten är hyvlad yta en klassisk bearbetning. Hyvlingen
utförs i olika finhetsgrader. Ytan är karaktäristiskt randig med olika stora urgröpningar
beroende på hyvlingsgrad. Skiffer används huvudsakligen i utrymmen med rustik karaktär
och då med sin naturliga klovyta.

Regelbunden rengöring
Rengöringsmetod och städfrekvens måste anpassas både till nedsmutsningsgrad, golvmaterial
och ytbearbetning.

Städmetod
Små ytor städas vanligen för hand med dammsugning, torr- eller fuktmoppning, avtorkning
med fuktig trasa eller skurning.
På större ytor används städmaskiner, ofta av kombityp som lägger på rengöringsmedlet,
skurar och suger upp vätskan. Som komplement används moppar som kan vara monterade på
”cyklar”.
Vid fuktmoppning ska moppen vara mycket lätt fuktad så att den ej lämnar någon väta efter
sig på golvet. Till våtrengörig används lämpligen ytskyddande rengöringsmedel, såpa,
tvåltvättvax, tvättpolish etc. Dessa medel ger, vid upprepad användning, stenytan en impregnering som skyddar mot smutsinträngning, skadliga salter m m. De kan vid överdosering ge
en kladdig yta. Om sådan uppstått kan man under en mellanperiod tvätta med vatten med
tillsats av neutralt vätmedel, allrengöringsmedel, Allrent .
På polerade ytor bör man dock ej använda de ytskyddande medlen då de ger upphov till
missprydande filmbildning på ytan. Istället bör endast allrengöringsmedel tillsättas
tvättvattnet. Om sådan film uppstått avtvättas ytan med allrengöringsmedel, varefter den
poleras med polerduk.
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Städfrekvens
För lätt smutsade ytor räcker det med dammsugning eller torrmoppning som daglig
rengöringsmetod. Dessa torra metoder kompletteras med grundligare våtrengöring med
frekvens allefter nedsmutsningsgrad. Spill och vattenlösliga fläckar torkas däremellan bort
med fuktig trasa. Se även Fläckbortagning.
Vid mycket trafikerade golv med stor nedsmutsning kan det erfodras städning med
kombimaskin upp till en gång per dygn. Kompletterad med moppning däremellan.
För grundligare rengöring när golvet efter en längre tid är kraftigt nedsmutsat, när polishpreparat bildar beläggningar eller som första åtgärd på tidigare felaktigt behandlade ytor, kan
skurmaskin med nylonskurrondeller användas. Dessa finns i olika grovlekar. De grövre
innehåller slipmedel ger en viss slipeffekt. Rätt slipgrad avgörs efter provslipning, olika effekt
erhålles på olika stensorter. Vid skurningen kan ytskyddande skurmedel tillsättas.

Ytskydd
Vid städning med ytskyddande rengöringsmedel enligt ovan får stenytan med tiden en tålig,
färgmättad yta. I speciella fall kan dock ett extra ytskydd krävas. Det gäller t ex nylagda
kalkstensgolv som tas i bruk på hösten och vintern. Den färska ytan är känslig för salter bl a
från tösaltning utomhus. Sådana salter kan tränga ner i stenens ytskikt och orsaka
kristallisationssprängning på ytan. Golvytor där sådana salter följer med skorna in och rinner
av, t ex innanför entrédörrar, vid receptionsdiskar o dyl, kan i förebyggande syfte behandlas
med polish eller annan impregnering före vintersäsongen.
Grövre stenytor, t ex skiffer med klovyta, som utsätts för fettfläckar i restaurangmiljö e dyl
kan ges en impregnering med olja. Vanligen används då en tunnflytande parafinolja som
tränger ner i stenens ytporer. Ytan blir med denna behandling mycket smuts- och
fettavvisande. Behandlingen gör att stenen blir mörkare, ser våt ut. Överflödig olja torkas
nogsamt bort. Parafinolja är ett mycket bra smörjmedel som kan medföra halkrisker. På grova
skifferytor är detta inget problem, men när behandlingen är nygjord kan oljan följa med under
skorna och medföra halkrisk på omkringliggande släta golvytor.
Skyddsbehandling kan också utföras med härdande (oxiderande) oljor t ex oxanolja. Även
sådan behandling används huvudsakligen på skiffer med klovyta. Dessa oljor ger en
beläggning på stenen, ungefär som en lackering. I gångstråk nöts beläggningen lätt bort,
särskilt på klovytans ”toppar”. Vid komplettering finns risk för att tjocka skikt byggs upp.
Behandlingen är därför mest lämpad på ytor med liten trafik.

Inredningar
Rengöring och underhåll av inredningar som väggbeklädnad, bords-skivor, fönsterbänkar,
bänkskivor o dyl inskränker sig vanligen till avtorkning med fuktig trasa.
Granit är den mest tåliga stensorten. Den tål värme, vatten och t o m vassa knivar. Kalksten
och marmor är porösare och därför känsligare för fläckar, repor och syror. Den polerade ytan
behandlas med parafinolja c:a två gånger per år medans en slipad yta bör behandlas en gång i
månad.
Parafinoljan läggs på ”flödigt” för att stenen ska dra åt sig, mättas, överflödig olja torkas av.
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Fläckborttagning
Något universalmedel för fläckborttagning på sten finns inte.
Orsakerna till fläckarna varierar, liksom stenen, varför medlet måste anpassas till fläckens art
och stensorten. Stensorternas känslighet för fläckning varierar också. Kulör och textur hos en
del stensorter ”följer med”, eller döljer, bättre än andra. Polerad yta slår ifrån sig en del
fläckar bättre än andra ytbearbetningar, men mattas å andra sidan av vissa ämnen. I regel ökar
svårigheten att avlägsna fläcken med dess ålder. Ju snabbare motåtgärder sätts in, desto större
är chansen att resultatet ska bli gott.
En vanlig missuppfattning är att sten ska tvättas med syra. Vanligen har dock syran mycket
större verkan på stenen än på fläcken. Syror bör alltså så långt som möjligt undvikas.
Särskilt under byggnadstiden kan det vara bra att ha ett verksamt sugande medel till hands,
som snabbt kan användas till att suga upp olja, färg o dyl med.
I många fall får man dubbel effekt om sk ”pastaförfarande” används. Detta innebär att det
aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t ex krita eller potatismjöl, till
en pasta. Denna lägges på fläcken, som ev först behandlats med enbart lösningsmedlet.
Pastan får ligga kvar på fläcken tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med
vatten. Vid behov upprepas behandlingen.

Cementbruk
Stänk eller andra rester av cementbruk kan vara mycket svåra att avlägsna, särskilt från
karbonatsten (marmor, kalksten). Förebyggande åtgärder i form av intäckning liksom
borttvättning av stänk o dyl med vatten innan bruket hunnit härda är av största vikt och kan
förhindra obotliga skador.

Gummiklackar
Klackar kan ibland ge märken, oftast svarta ränder. Dessa avlägsnas med lacknafta.

Lim och tejprester
Rester av lim och tejp finns ofta kvar efter det att heltäckningsmattor avlägsnas. Vissa limsorter går att ta bort med färgborttagningsmedel , som innehåller metylenklorid. Om detta ej
går så kan thinner eller ev etylacetat provas.

Märkpennor
När det gäller märkpennor är en snabb behandling viktig. T-sprit i pastaförfarande eller med
sugande hushållspapper kan ge effekt om behandlingen sätts in snabbt. Även organiska
lösningsmedel som aceton o dyl kan ha verkan.

Olja, fett
Om behandlingen sätts in snabbt, innan oljan hunnit tränga in i stenen kan den sugas upp med
sugande medel t ex krita eller hushållspapper. I annat fall, eller som komplettering till detta,
används trikloretylen i pastaförfarande.

Oljefärg, lackfärg
Som ”första hjälp” användes sugande medel, t ex krita eller hushållspapper om behandlingen
sätts in snabbt. I annat fall användes färgborttagningsmedel innehållande etylenklorid, t ex
”Ta väck” eller ”Bums”. På porösa stensorter krävs ibland eftertvättning med ammoniak i
vattenlösning.
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Plastfärg
Plastfärger finns av olika typ med olika bindemedel. Rådfråga färgleverantören om lämpligt
lösningsmedel. Akrylatfärg löses ej av lösningsmedel. Varm, starkt alkalisk lösning
(varmvatten + Kaustiksoda) kan lösa färgen. Observera att kaustiksoda är vådligt och kan
orsaka skador på andra material. Det kan även ge upphov till saltbildning, som kan orsaka
skador. Färgborttagningsmedel får färgen att svälla varefter den kan skrapas bort. Risken
finns dock att upplösta färgrester kryper in i stenens porer.

Rost
Fläckar av rost kan vara mycket svåra att avlägsna, särskilt om de suttit länge. Oxalsyra eller
rengöringsmedel som innehåller denna syra kan användas, men etsar polerade ytor.
Kristaller av kaliumbioxalat (etsar något) löses i vatten och ”dabbas” med fuktig trasa på
fläcken. Lösningen sugs sedan upp med svamp före sköljning.

Stearin
Stearin från ljus och marschaller är mycket svårt att ta bort. Avlägsna mesta möjliga
mekaniskt, skrapa med kniv eller dyl. Använd sedan terpentin i pastaförfarande. Eftertvätta
med bensin, ev. i pastaförfarande. Bäst effekt erhålles med blyfri motorbensin.

Te
Te kan orsaka missfärgningar, särskilt på ljus sten, om man inte torkar upp omgående.
Fläckarna avlägsnas genom blekning med Klorin (vilket kan etsa polerade ytor).

Urin
Vanligen räcker ett neutralt rengöringsmedel, som diskmedel eller Allrent för att tvätta bort
urinfläckar. Om detta inte hjälper kan outspädd oxalsyra användas (etsar polerade ytor).

Efterbehandling
Polerade och i vissa fall även finslipade ytor kan ha etsats vid rengöring eller av annan orsak.
Stenen måste då efterbehandlas för att uppnå rätt ytfinhet. Ett riktigt gott resultat kan erhållas
vid behandling för hand.Ytans jämnhet måste först återställas genom slipning. Ofta räcker det
att mycket fina slipmedel används t ex nylonskurduk (typ Scotch-Brite) eller pimpstenspulver.
I båda fallen bör slipningen ske med tvålvatten. Pimpstenspulvret läggs lämpligen på en
tvålfuktad trasa.På grövre ytor, t ex golv, kan stålull användas, gärna med tvålvatten eller
tvålstålull. En polerad ytas glans kan sedan återställas med olika polermedel, vilket läggs på
tunt och glansen poleras upp med en mjuk trasa eller polerrondell på borrmaskin. Möbel-, biloch golvpolish av högglanstyp kan användas. Överdosering ger lätt en kladdig yta. Bivax löst
i lacknafta kan också användas på liknande sätt. OBS: bivaxet måste finfördelas för att det
inte ska ta orimlig lång tid innan det löser sig. Arbetsförfarandet måste utprovas från fall till
fall. Möbelpolish som innehåller spindelolja kan dock ge gulfärgning på ljus sten. Som
tidigare nämnts kan en slipad yta på exempelvis en bänkskiva bli smuts- och fettavstötande
om den impregneras med parafinolja. Oljan anbringas flödigt och får sugas in, varefter
överskottet torkas upp. Observera att sådan olja på golv kan medföra halkrisker.
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Ägarhandbok
Produktserien Kvillsfors
NorDan AB

Tack för ditt val av produktserie Kvillsfors
Vår ambition med Kvillsfors-serien är att bygga hållbara och moderna lösningar för objektsmarknaden.
Serien innefattar inåtgående, kopplade produkter trä/alu med starkt fokus på ljudreduktion och prestanda.
Följer du NorDans underhållsföreskrifter och anvisningar försäkrar vi att du får största möjliga glädje av
dina produkter under lång tid.
Fler goda råd och tips finner du också på vår webbsida, www.nordan.se

OBS!

Utför alltid leverans-/mottagningskontroll enligt våra anvisningar under rubriken:
leverans-/mottagningskontroll (sid 6)

Vår ambition med reklamationer
Vår målsättning är att under alla omständigheter leverera felfria och kompletta produkter. Om du trots det
upptäcker en allvarlig brist eller felaktighet på någon av dina produkter så är vi angelägna om att få veta
det. Dels för att vi vill kunna avhjälpa felet så snabbt som möjligt och dels för att det hjälper oss att undvika
liknande kvalitetsbrister i framtiden.
Vi ser lika allvarligt på alla reklamationer och gör allt vi kan för att snabbt åtgärda och undvika dem i framtiden.

Kvalitetspolicy
Vi skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera våra produkter i överenskommet
utförande. Vi strävar efter att alltid leverera med hög kvalitet, leveransprecision och servicenivå. Vi arbetar
kontinuerligt med att minimera kvalitetsavvikelser genom väl fungerande processer som alla ständigt förbättras.

Miljöpolicy
Vi skall värna om en långsiktig och hållbar utveckling för miljön vilket innefattar ett åtagande att ständigt
förbättra ledningssystemet för att uppnå bättre miljöstandard. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan genom
att vara ledande på att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster till marknaden och reducera resursåtgången
i våra processer för att bidra till en livskraftig miljö. Detta åstadkommer vi genom att följa upp energiförbrukning i värdekedjan, minimera utsläpp till extern miljö samt uppfylla myndigheternas lagar och bindande krav.
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Garanti
För aktuella garantier besök anpassad länk:
Entreprenör
https://www.nordan.se/entreprenor

Återförsäljare / konsumentköp
https://www.nordan.se/konsument

3

Garantiförutsättningar
NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll,
felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att
följa och dokumentera avtalade underhålls - och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan
AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:
•
Isolerglasrutans form och storlek.
•
Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
•
Vindlaster.
•
Mängd butyl applicerad.
Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa parametrar och betraktas därmed inte som produktfel
och omfattas inte av vår garanti.
Eventuell reklamation skall registreras på www.nordan.se välj proffs sedan felanmälan. Produkter kan endast
reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt
laddas ned via hemsida; www.nordan.se
Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme, minst 18º, såsom
markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007. Som tillval finns W4- och W5-klassade produkter. Garantier gäller inte när
produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö
Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger den dokumenterade
prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan
och andra faktorer som NorDan inte kan påverka.
Klassificering av fönster enligt SIS-Guide SIS-TR 13:2007
Tabell 1. Användningsområden för fönster med hänsyn till krav på rumsklimat i byggnaden.
Använd-

Rumsklimat

Exempel på användningsområde

W1

Icke uppvärmt utrymme

Enklare byggnader med endast temporärt uppvärmda lokaler

W2

Temporärt uppvärmt utrymme med grundvärme < 10°C

Varmförråd, fritidshus, vissa industrilokaler

W3

Konstant uppvärmt utrymme >18°C

Markbostad (villor), bostad över markplanet ≤ 8 våningar i skyddat läge samt ej med balanserad
ventilation och med låg slagregnsbelastning

W4

Konstant uppvärmt utrymme >18°C

Bostad över markplanet 3 – 8 våningar i oskyddat läge, med balanserad ventilation och med
normal slagregnsbelastning

W5

Konstant uppvärmt utrymme >18°C

Bostad eller annat utrymme över markplanet ≥ 8 våningar i oskyddat läge med balanserad
ventilation, uppvärmning med direktverkande el och med hög slagregnsbelastning

ningsområde

Garantiåtagande
Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan.
NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda
felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i
produkt eller utbyte av hela produkten.
NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring
produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är
nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.
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Vid eventuell reklamation
Reklamationsvillkor enligt ABM 07 § 19 gäller.

Utdrag ur ABM 07: § 19
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar
säljaren meddelande om felet (reklamation).
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka
därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på
särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars
kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Anmäl eventuell reklamation enligt våra anvisningar som finns under rubrikerna:
•

Reklamationsanmälan vid fel på produkt

•

Reklamationsanmälan vid transportskador

Reklamationsanmälan vid fel på produkt
•

Vänd dig till vår återförsäljare/den du köpt produkten av.

•

Eventuell reklamation skall registreras på www.nordan.se välj proffs sedan felanmälan.

•

 terförsäljaren ansvarar för att reklamationärendet är korrekt ifyllt och att ärendet skickas vidare till
Å
NorDan AB.

•

NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationsanmälan har inkommit.

•

NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationen är åtgärdad.

Reklamationsanmälan vid transportskador
•

Eventuella transportskador och/eller leveransbrister ska anges direkt på fraktsedeln.

•

Chauffören skall skriva på fraktsedeln och intyga bristerna i leveransen.

•

 ransportskada måste ovillkorligen anmälas inom 5 arbetsdagar till transportföretagets reklamationsT
avdelning.

•

Kontakta återförsäljaren som sörjer för att anmälan med bifogad fraktsedel insänds till NorDan AB.

•

 nmäl leveransbrist till:
A
Leveransavdelningen på NorDan AB.
Tel: 010 - 130 01 93
E-post: leverans.kvillsfors@nordan.se

•

 nmäl transportskada till:
A
Serviceavdelningen på NorDan AB.
Tel: 010-130 01 28
E-post: service@nordan.se
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Leverans-/mottagningskontroll
Utför alltid leverans-/mottagningskontroll när du tar emot leveransen. Mottagningskontrollen utförs i enlighet
med ABM 07.

Utdrag ur ABM 07: § 18
Följesedel skall åtfölja varan.
När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera
varan avseende utifrån synliga fel.
Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagnings-kontrollen fullföljas
med efter köpets och varans art anpassad omsorg.
Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall
ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat
godkännande av köparens entreprenad.

Mottagningskontroll - kontrollera följande:
•

Så här ser din leverans ut.

•

Att leveransen till mängd och antal överensstämmer med följesedeln/fraktsedeln.

•

Att produkterna inte har skadats under transporten (utifrån synliga fel).

Fullfölj mottagningskontrollen då varan avemballeras genom att:
•

Kontrollera att produkterna är felfria och kompletta.

Reklamationsvillkor enligt ABM 07 § 19 gäller (se under rubrik “Vid
eventuell reklamation”). Anmäl eventuell reklamation enligt våra
anvisningar som finns under rubrikerna:
•

Reklamationsanmälan vid fel på produkt (se sid 5)

•

Reklamationsanmälan vid transportskador (se sid 5)
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Goda råd för transport av fönster
Om du själv ansvarar för att transportera fönstren rekommenderar vi att:
•

Transportera produkterna på ett täckt fordon.

•

Kontrollera emballaget innan transport.

•

Placera produkterna på pallen som de var levererade från fabrik

•

Säkra produkterna på fordonet med lämpligt spännband eller dylikt.

Om dessa rekommendationer följs är produkterna skyddade mot fukt,
nederbörd och smuts och löper minst risk att skadas.

Lagring/förvaring innan montage
Följande gäller vid lagring/förvaring innan produkterna monteras in i vägg.
•

Skydda alltid produkterna mot nederbörd, fukt och nedsmutsning.

•

Var alltid varsam när du hanterar och monterar produkterna.

•

Tänk på stöldrisken. Lagra säkert.

•

Beslag och dylikt som levereras separat måste förvaras inomhus.

Lagring/förvaring inomhus
•

Se till att det är en väl ventilerad lokal med konstant låg luftfuktighet med en temperatur på ca +18ºC.

•

Ställ fönstren upprätt på plant underlag och minst tio cm över golvet.

•

Kontrollera att beslagen inte skadar andra produkter.

Lagring/förvaring utomhus
•

Förvara pallarna tillfälligt och under tak, t.ex. i kallförråd, garage eller liknande.

•

Se till att produkterna placeras på väl dränerad mark där vatten inte samlas under pallar.

•

Kontrollera att lokalen är väl ventilerad och att du har god luftning under och mellan fönstren.

•

Produkter med brandglas förvaras i utrymme med minimum 5º temperatur.

Lagring under presenning - undantagsfall
Om produkterna tillfälligt lagras under en presenning:
•

Ställ fönstren upprätt på plant underlag och med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark.

•

Presenningen ska täcka fönsterpartiets översida och sidor ordentligt och skydda mot nederbörd.

•

Utrymmet under presenningen ska vara väl ventilerat.

•

Produkter får lagras max 7 dagar under presenning.
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Under byggtiden
Skydda dina fönster och fönsterdörrar under byggtiden genom att tänka på följande:
•

Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen.

•

Fönsterrutor måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i
närheten av fönstret.

•

Används plastfolie och tejp för att skydda fönstret ska det beaktas att ytbehandlingen kan ta skada.
Fönstrets ytbehandling kan missfärgas av folien/tejpen. Folien/tejpen kan också fastna i de målade
ytorna så att färgen släpper när den avlägsnas. Använd en maskeringstejp som är avsedd för ändamålet
som avlägsnas omedelbart efter målning.

•

Den invändiga ytbehandlingen och träet kan ta skada av fukt, t.ex. av regnvatten eller kondensvatten,
om fönstret står öppet under byggtiden.

•

Efter installation skall produkten vara stängd för att förhindra att bågen/dörrblad blåser upp och skadas.

Allmän säkerhet
Oavsett vilken typ av produkt du har, finns det allmänna säkerhetsrekommendationer utformade för att undvika
olyckor. Var god läs dessa och se till att de följs.
Rengöring
•

Rengöring skall göras utan avbrott. Se till att du kan börja och avsluta utan några störande moment.

•

Välj en lugn och torr dag.

•

Klättra aldrig på stegar eller möbler för att utföra rengöring.

Användning
•

Innan du öppnat produkten kanske du inte vet hur vädret är, så ta alltid ett rejält grepp om handtaget
när du öppnar ifall det skulle blåsa.

•

Använd endast handtaget när du öppnar och stänger och försäkra dig om att händer och fingrar inte
kommer i kläm.

•

Öppna aldrig en utåtgående produkt så mycket att det finns en risk för människor att gå in i den.

Notera
•

För att undvika risken för skador ska du aldrig stoppa händer eller fingrar mellan karm och dörrblad.

•

Stäng alla produkter ordentligt vid stark vind. Att lämna produkter öppna vid dåligt väder är en vanlig
orsak till produkt- och personskador.

•

Vid fel på produkten ska den inte fortsätta användas utan se till att få den reparerad så fort som möjligt
av servicepersonal.
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Monteringsanvisning
Inledning
Våra monteringsanvisningar bygger på fackmässiga anvisningar och råd vedertagna i branschen och vår
rekommendation är att dessa följs.
NorDan AB ansvarar för att du har fått en felfri och komplett produkt. Men hur produkterna monteras på
plats är du själv eller den du anlitar ansvarig för. Det kan förekomma särskilda omständigheter, som bara den
monterande fackmannen kan besluta om på plats.

Att tänka på innan montage
Placering av fönster i vägg
Produkten bör placeras i väggens isolerade väggkonstruktion. Följande orsaker avgör placering:
•

Vatten som tränger in i väggkonstruktionens luftspalt, belastar inte fönstret samt hindras trängas in
mot rumssidan.

•

Infästningen i väggstommen blir säkrare och bättre.

•

Diffusionstät invändig fog blir lättare att utföra.

•

En högre yttemperatur på fönstrets insida uppnås, vilket gör att risken för kallras och ytkondens minskar.

•

En yttre nisch minskar luftrörelserna kring fönstrets utsida vilket förbättrar fönstrets värmeisolering.

•

Bättre luftcirkulation runt fönstrets insida uppnås, vilket minskar risken för invändig kondens.

I de fall fönstret inte placeras i ytterväggens ”varma” del, ska särskild hänsyn tas till detaljutformning i väggen
så att god luftning och vattenavvisning i anslutning till fönstret kan ske.

Teckenförklaring

Checklista

i

Se ägarhandbok för utförlig beskrivning

Tung



Extra viktigt
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Principskisser och förslag på installationsmetoder

Förslag fönster i vägg med utv. tegel / drevning / fogning
Överbleck

Vertikalsnitt fönster

Monteras fönstret ut i luftspalt ska överbleck monteras upptill.
Överbleckets uppgift är att skydda fönstret från
fukt. Det monteras innanför den utvändiga skivan
och har uppvikta gavlar.

Drevning av mineralull.
Dreva inte hela träkarmens djup utan lämna ca 10
mm luftspalt längst ut. Fogskum eller liknande skall
ej användas (risk att karmen deformeras vid skummets expansion).
Vid brandklassade fönster används stenull med
densitet min 30 kg/m³. Vid ljudfönster packas drevningen hårdare så att en ljudtät drevning erhålls.
Bottningslist av EPDM-gummi med diameter 25 %
större än drevspringan.
Diffusionstät elastisk fogmassa som klarar ojämnheter och temperaturskillnader från -20 till + 50°C. Vid
brandklassade fönster används godkänd fogmassa
enl. MTK Brand.

Horisontalsnitt fönster

Gångjärnssida
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Tung produkt och
val av artiklar, se
sida 14 och 15

Låssida

Horisontalsnitt fönsterdörr

Gångjärnssida

Låssida

Tung produkt och
val av artiklar, se
sida 14 och 15

Anslutning fönsterbleck
Fönsterblecket ska ha en lutning
av minst 14° och gaveluppvikning
på minst 20 mm. Mellan bleck och
fönsterkarm ska fogmassa/silikon
appliceras.
Blecket fästs med fönsterblecksskruv 3,5 x 25 mm av rostfritt stål,
c/c max 150 mm. Se mer information i HusAMA kap JT-52.

Utåtgående fönsterdörrar med aluminiumtröskel (handikappanpassad)

En rostfri plåt trycks in i spår på
tröskel. Mellan plåt och tröskel
appliceras silikon/fogmassa. Plåt
fästs med rostfri popnit.
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Exempel på ihopmonterade fönster
Vid horisontell delning av fönster medlevereras täckprofil. Täckprofilen fästs med skruv av rostfritt stål, c/c
max 150 mm. Mellan karm och täckprofil appliceras silikon/fogmassa. Mellan träkarmarna läggs två strängar
med fogmassa. Notlist medleveras.

Skruv

Inåtgående /
fast

Täckprofil

Fogmassa mellan
karmarna
Notlist

Silikon

Inåtgående /
fast

Vid vertikal delning av fönster medleveras anslutningsplåt och notlist enl. nedan.

Inåtgående /
fast

Inåtgående /
fast

Anslutningsplåt
Fogmassa mellan
karmarna
Notlist
Täcklist
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Hålmått och karmyttermått

Bild 1

Hålmått i vägg
Karmyttermått

Drevmån

Hålmått i vägg

Karmyttermått

Vid öppningsbar
produkt skall
bärkloss placeras
under karmsida

Vid fasta fönster
skall bärkloss placeras
c/c 100mm från
hålmått ivägg
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Bild 2

Val av artiklar (system Adjufix) för
karmmontage



Infästningsdonens typ, storlek och placering får inte förhindra fullgod drevning och
obruten ångspärr mellan karm och vägg. Infästningsdonen ska ha ett korrosionsskydd
som motsvarar minst 12 µm Zn.

Träskruv 8x64 mm
Lättbetong 8x120 mm
Tegel/Betong 8x80 mm
Stål 5,4x50 mm
Adjufix 28, 33 & 38 mm
Tryckfördelningsbricka 2 mm
Distansbricka 10 mm

Tillval för lätta produkter och tunga produkter relaterat till drevmån
X = Drevmån

= Lämplig för tung produkt

X
Drevmån

Drevmån

X < 12 mm

X < 22 mm

Drevmån

Drevmån

X < 14 mm

X < 24 mm

Mer info finns på www.spitpaslode.se/sv/
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Bild 3

Lätta och tunga produkter

Om produkten klassas som en lätt eller tung produkt beror på funktion, form och vikt. Även
om vikten är stor så kan funktionen eller formen överstyra vikten och produkten klassas trots
sin tyngd som en lätt produkt. Klassas produkten som en tung produkt måste man anpassa
infästningen efter vissa förutsättningar (se Bild 1).

Funktioner som alltid anses vara lätta produkter:
•

Fasta fönster

Tunga produkter:
•

Fönsterdörrar då vikten överstiger 50 kg

•

Öppningsbara fönster där bredden är större än höjden

•

Öppningsbara fönster som väger mer än 50 kg

H

B

B > H = Tung

Vikt över 50 kg = Tung

Sammanbyggning av öppningsbar och fast produkt

Vid sammanbyggnad skall gångjärnsidan på tunga produkter alltid monteras i väggdel.
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Bild 4

Bild 5

Trycksätt bärklossar

Ut

In

15-20 mm

0º

i

Bild 6

Bild 7

X
Y

Y

Y

XY=X
=Y
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A

B

AA=B
=B

Bild 8

Bild 10

+X

-X

+X

Bild 9
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Bild 11



(+2)-0 mm

900

D+
0<

3m

m

(+2)-0 mm

X+(1<3)mm

C

D

X

900

Bild 12
Låspunkt
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Monteringsanvisning
Fönster och fönsterdörrar monteras på sådant sätt att de vid utbyte går att demontera utan ingrepp i
väggstomme. Karm ska vara infäst mot väggstomme, så att last från fönsterbågens egentyngd, vindlast och
brukslaster kan överföras från karm till väggstomme. I förekommande fall ska även krav på intrångsskydd
beaktas. NorDan AB rekommenderar användning av justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk
standard SS 81 73 32, exv. Kartro Adjufix.
Anslutningsdetaljer till fönster får inte monteras så att de inkräktar på fönstrets eller beslagens funktion.
•

Kontrollera att väggens hålmått är mellan 15-24 mm större än fönstrets karmyttermått se Bild 1.

•

NorDan rekommenderar en drevmån på 7,5 - 12 mm se Bild 2

•

Välj rätt monteringstillbehör med hjälp av Bild 2 och 3


•

OBS! Vid montage av fönsterdörrar eller tyngre fönster så ska tryckfördelningsbricka användas.

Fäst gärna klossar eller annat hjälpmedel i fönsterhålet, för att förhindra fönstret från att falla ut och
orsaka olyckor.

•

Vid öppningsbara produkter hängs bågen ur karmen innan montage. Om det finns en dörr/fönsterbroms
skall bromsarmen frigöras från karminfästning.

•

Bärklossar läggs nedtill under karmsidorna och ev. karmpost. Bärklossarna ska vara av hårt och formstabilt material t.ex. ek, bok eller plast och ca 15-20 mm mindre i djup än karmen, för att kunna utföra en
obruten diffusionstätning. Bild 4

•

Karmen ställs på bärklossarna. Justera klossarna så att karmunderstycket blir helt i våg och att springan
mellan karm och fönsterhål är lika stort runt om. Viktigt att trycksätta klossningen så att bärkloss och
underlag komprimeras. Detta för att undvika att produkten sätter sig. Bild 4, 5

•

Skruva ut de övre hylsorna i karmsidorna, så att de klämmer lätt mot väggsidan. Gör sedan likadant med
de nedre hylsorna på karmsidorna. Hylsorna får max skruvas ut 12mm.

•

VIKTIGT! Gäller alla öppningsbara produkter som är inbrottsklassade enligt EN 1627 samt installerade
< 4,0 m från markplan eller ståplan ( SFF 200:2015) Fäst alltid klossar/kilar bakom varje låspunkt i fönstret/fönsterdörren. Det försvårar inbrottsförsök och förhindrar att karmen vrider sig. En låspunkt är en
punkt där slutbleck genom ingrepp av stängningsbeslagets kolvar håller bågen i stängd position. Bild 12

•

Kontrollera med mätinstrument att karmen inte lutar åt något håll samt att diagonalmåtten är lika.
Kontrollera att karmfalsbredden är lika. Justera vid behov med karmhylsorna. Bild 6, 7, 8, 9

•

Skruva fast karmen med den skruv som är avsedd för det aktuella infästningsmaterialet. Bild 2

•

Har fönstret fler infästningar, skruva då ut hylsorna så att karmen är rak och inte tvistad. Montera
därefter skruvarna. Bild 9


•

OBS! Alla fästpunkter skall ha monterad skruv ( vid tunga produkter även tryckfördelningsbricka)

Kontrollera återigen att karmen är i våg och lod och att diagonalmåtten är lika. (Se avsnitt kontroll av
montage)

•

Häng i bågen i karmen och montera ev. bromsarm i karminfästningen.

•

Montera täckplugg i infästningshålen och stäng fönstret.

•

Du är nu färdig med ditt montage . Kom ihåg att avlägsna etiketter från glasytorna inom 3 månader
från montage.
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Kontroll av montage

Rekommenderade mätverktyg
1 Vattenpass 1800 mm tolerans ± 0,3mm/m

3 Diagonalmått med mm skala

2 Talmeter EU klass 1

4 Passbitar 1-5 mm tolerans ± 0,1 mm

•

Kontrollera ditt montage mot exempelbild Bild 11 där öppning mellan karm och båge skall se ut som
bild. Notera att bågen är 0-3 mm uppklossad ur diagonal vid leveranstillfället för att kompensera för
sättningar över tid. Även karminfästningar i vägg kan över tid sätta sig på grund av materialkrymp, expensioner eller sättningar i vägg. Om detta förväntas att ske så kan karm överspännas upp till 2 mm på
gångjärnssidan för att kompensera för kommande sättningar i vägg. Om du ser andra visuella avvikelser
eller har bristande funktion, följ nedanstående kontrollpunkter

•

Karmens avvikelse i breddmått. Är samtliga mått lika? Bild 6

•

Karmsidornas avvikelse från lodlinjen. Är karmsidorna i lod? Bild 8

•

Karmsidornas avvikelse från lodlinjen i sidled. Är karmsidorna i lod? Bild 10

•

Karmöppningens diagonalmått. Är karmens diagonalmått lika? Bild 7

1.

Har rätt tillbehör använts vid montering

2.

Är alla infästningspunkter monterade

Justera vid behov med karmskruvskruv/hylsor (skruven lossas först och sedan hylsan). Det är helt avgörande
för fönstrets prestanda liksom för en god öppnings- och stängningsfunktion att karmen är korrekt monterad.
För fullständig kontroll se: Checklista vid felanmälan/egenkontroll Kvillsfors 900-serien
Se www.nordan.se

Efterjustering av fönsterkarm
Över tid och oftast inom den första årscykeln sker det förskjutningar i byggnadens konstruktion med sättningar som följd. Då kan du behöva efterjustera karmen. Det gör du med hjälp av att följa montering och
kontrollinstruktion i denna bok.
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Underhållsföreskrifter
Skötselsanvisningar gångjärn
Smörj gångjärnen minst 1 gång per år. Använd ett vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett. Olja
ska inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Det är viktigt att “rätt” fett används,
eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.
Förebygg korrosionsangrepp genom allmän renhållning av gångjärnsytorna. Använd en vanlig kökssvamp
med lite diskmedel.
Vid synliga korrosionsangrepp på gångjärnsytorna skall du putsa bort det med tvållösning eller autosol och
sedan behandla ytan med en ättiksbaserad silikonlösning.
Skruva till gångjärn i nyinstallerade fönster/dörrar, måste alltid efterdras efter några månader när träet i karm
och dörr har torkat

Efterjustering av justerbara gångjärn
Om karmen har monterats korrekt, så kan små justeringar göras genom att dra åt eller lossa skruvarna med ett
Torx verktyg (TX20).

Horisontell justering (Blå pilar)
Vid horisontell justering av gångjärnen, se de blå markeringarna, måste gångjärnsskruvarna lossas lite (nr 1 ).
Justering bör göras så att bågens last delas lika mellan alla gångjärn.
OBS: Glöm ej dra åt när justeringen är utförd!

Vertikal justering (Röda pilar)
Vid vertikal justering av gångjärnen, se de röda markeringarna. Justering bör göras så att bågens last delas lika
mellan alla gångjärn.
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Gångjärn 3278 vid utåtgående fönsterdörrar.
Höjdjustering sker med skruv på undersida karmdel

Höjdjustering

Spanjolett
Spanjoletten smörjs och funktionstestas på fabrik före leverans till kund. Normalt ska manövrering med
handtaget kunna ske utan något större motstånd.
För att bibehålla en god funktion skall kolvar och låshusets rörliga delar, smörjas med några droppar olja 1
gång per år.

Dörr/fönsterbroms

Dörr/
Fönsterbromsen behöver normalt inget underhåll. fönsterbroms
Se dock till så att bromslådan är fri från smuts så
att bromsarmen kan löpa fritt.
Smörj vid behov överföringen mellan spanjolett
och låsaxel.
För information om funktionen av säkerhetspärren
Fix 4570 se sidan 23 (broms Fix 150S/160S).

Dörr/fönsterbromsdelar
torkas rena med en trasa,
skall ej smörjas eftersom
det försämrar friktion.
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Spanjoletter

Underhåll träytor
Invändigt målade och laserade träytor fordrar normalt inget underhåll.
Vid behov rengörs dessa ytor med vatten och rengöringsmedel med neutralt PH.
Om skador på ytskiktet uppstått använd endast akrylatfärg.

Underhåll av aluminiumprofiler
Anodiserade och lackade aluminiumprofiler är näst intill underhållsfria. Rengör dock aluminiumprofilerna en
till två gånger om året med vatten och neutralt tvättmedel.
Använd inte följande:
•

Alkaliska medel med högt pH-värde

•

Rengöringsmedel med sliptillsatser

•

Slipande tvättsvampar typ Scotch-Brite

Utåtgående fönsterdörr utrustad med spärranordning
För barnskyddande funktion
•

Tag bort bricka 4575 genom att vrida den 90 grader.

För tillfällig bortkoppling av barnskydd
•

Sätt i nyckeln och vrid 90 grader.

•

Öppna bågen förbi spärrläge.

•

Vrid tillbaka och ta ur nyckeln.

•

Vid stängning har barnskyddet åter aktiverats.

Broms Fix 150S/160S är typgodkänd som barnskyddande
spärranordning.

Manöveranordning 4570

Nyckel

Bricka 4575
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Spärranordning Fix 184
För fönster och fönsterdörr.
Montering
•

Monteras på fönster eller fönsterdörr.

•

För barnskyddande montage ska Fix 184 monteras så
att luftspalten mellan karm och båge blir max 100 mm.

•

Montera belaget 200 mm över handtaget.

•

Använd träskruv 3,5 x 40 mm

Handtagsspärr Hoppe KISI
Manövrering av handtagsspärr Hoppe KISI
•

Tryck in båda knapparna samtidigt.

•

Håll knapparna intryckta och vrid handtaget

Montering/demontering av löstagbar spröjs
Gäller produkter med löstagbara aluminiumspröjsar.
Vår spröjsinfästning gör det enkelt att montera/demontera löstagbara aluminiumspröjsar. T.ex.
vid fönsterputsning underlättar det att plocka bort spröjsen.
Hur du gör framgår av illustrationerna nedan.

Öppna

Stäng

Greppa med fingrarna runt spröjsen
och dra den utåt, c:a 50mm in från
änden.

Fixera spröjsen mitt över spröjsfästet
tryck fast spröjsen mot varje fäste
tills de snäpper fast.
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Delning av koppelbeslag på inåtgående
fönster och fönsterdörr

Vid delning av koppelbeslag, dra
aluminiumbågen från träbågen.

Vid sammankoppling av koppelbeslag,
tryck aluminiumbågen mot träbågen.

Delning av koppelbeslag på utåtgående fönsterdörr.
•

Öppna bågen så att koppelbeslaget blir åtkomligt.

•

Vrid armen på alla koppelbeslag uppåt.

•

Dela nu ytter- och innerbågen.

•

När bågen ska sammankopplas igen, så förs bågarna samman,
och armen på alla koppelbeslag vrids nedåt.

Koppelbeslag
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Inåtgående sidohängda fönster/dörr
Inåtgående produkter med bultgångjärn kan enkelt efterjusteras.
Gör så här:
1. Ta bort gångjärnssprinten.
2. Vrid gångjärnets cylindriska del ett eller flera varv.
3. Sätt tillbaka sprinten.
Ett halvt varv ger ca ½-1mm justering av bågens läge i förhållande
till karmen.
Normalt så behöver inte bågen lyftas av utan det räcker med att ta
ett gångjärn i taget.

Info Kipp/dreh beslag
Var vänligen, beakta
Era fönster/fönsterdörrar är försedda med ett SIEGENIA-beslag av hög kvalitet.
För att dess friktionsfria och klanderfria funktion skall bibehållas, måste följande
underhållsarbeten utföras minst en gång per år:
1.

Smörj alla rörliga delar och låsställen med fett eller olja. (

)

2.

Använd uteslutande syra- och hartsfria fetter eller oljor.

3.

Kontrollera att alla säkerhetsrelevanta beslagsdelar sitter stadigt fast
och inte är slitna. Se till att fästskruvarna är stadigt fastskruvade och att
defekta delar byts ut vid behov (
).

4.

Om dessa delar ej är utrustade med plastöverdrag, kontrollera att övre
gångjärnets låssprint är nertryckt.

5.

Rengör fönster/fönsterdörrar endast med milt rengöringsmedel (neutralt
PH). Man bör aldrig använda aggressiva rengöringsmedel. De stör beslagens
rostskyddsmedel.

För bevarande av ytbehandlingens kondition, rekommenderas följande åtgärd:
6.

Efter rengöring av beslagsdelar, behandlas dessa med t.ex. Symaskinsolja.

Observera! Följande arbeten får utföras endast av en specialfirma för fönster:
- utbyte av beslagsdelar

STOP

- inpassning och borttagning av fönsterbågar
- all beslagsjustering - speciellt justering av gångjärn och saxbeslag
Om ni målar eller laserar fönster/fönsterdörrar se till att hålla beslagsdelar rena
från färg/lasyr.
Dessa underhållsförseskrifter gäller även för motsvarande beslag och fönstertyper som inte beskrivs separat i denna anvisning.
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Kipp/dreh beslag
Underhållsföreskrifter:

Applicera fett resp. olja på alla låsdelar och
excenterlåsskift!
Använd uteslutande syra- och hartsfria fetter
eller oljor.
= Smörjställen
= Justerbara excenterlåsstift
= Justerbara excenterlåsstift S-ES
= Säkerhetsrelevant område
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Kipp/dreh beslag
Bågens demontering och montering i fönster

1. Nedre gångjärnsfästet

Bågen skall demonstreras och
monteras i samma läge!

2. Övre friktionsgångjärnet

SW 8

Kom ihåg att vrida plastholkarna i samma
riktning som spåren i karmgångsjärnet!
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Användningsinstruktion Kipp-Dreh fönster
Detta fönster är försett med Kipp-Dreh beslag, även kallat två-vägsfönster. Det kan öppnas underkantshängt,
för vädring och sidohängt för putsning. Se bilder.
A

Handtag rakt nedåt, fönstret är stängt

B	Vrid handtag upp till horisontellt läge, B, eller ”kl 1500 eller 0900” – fönstret kan nu öppnas i överkant
för vädring.
C	Tryck bågen mot karmen, vrid handtaget uppåt till C, eller ”kl 1200” – dvs rakt upp. Nu kan fönsterbågen
öppnas i sidohängt läge för putsning. Se nedersta bilden. För att stänga fönstret, tryck bågen mot karmen,
vrid ner handtaget till A läget.
För skötsel och justermöjligheter, se separat instruktion.

Vädringsläge
A

B

A

C

Öppet läge
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Information saxbeslag underkantshängda fönster

Stängt läge



Vädringsläge

OBS! För din egen säkerhet skall fönstret endast vara
i vädringsläge eller i stängt läge med låst handtag.

1

2
2.2

2.1

3
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4

Information angående persienner

Frihängande persienner
Vid frihängande persienn så monterar vi från fabrik en linsamlare (säkerhetsklocka) som håller ihop alla linorna
från persienn, och den monteras 10 cm från överlistens underkant. Linsamlaren utlöser vid max 6kg tryck
(enligt EN-13 120) så att det inte finns någon stryprisk. Linsamlaren som monteras på fönstret skall ta hand
om all lina vid uppdragen persienn och skall monteras minst 150 cm över golv.
Undvik att använda mörka persienner/mörkläggningsgardiner. Detta kan ge upphov till hög värme, vilket kan
leda till att glaset spricker. Monteras mörka frihängande persienner/mörkläggningsgardiner, var noga med att
det finns utrymme (minst 50 mm) mellan persienn/mörkläggningsgardin och glaset.
Persiennen/mörkläggningsgardinen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit på fönstret, och solen ligger på mot fönstret, kan glaset spricka pga. de
stora temperaturskillnaderna som kan uppkomma på glaset. Detta omfattas ej av glasgarantin.

Mellanglaspersienn
Använd aldrig mörka persienner/mörkläggningsgardiner som mellanglaspersienn. Detta kan ge upphov till hög
värme, vilket kan leda till att glaset spricker eller att andra ingående delar i fönstret kan förstöras.
Persiennen/mörkläggningsgardinen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit på fönstret, och solen ligger på mot fönstret, kan glaset spricka pga. de
stora temperaturskillnaderna som kan uppkomma på glaset. Detta omfattas ej av glasgarantin.
Ta alltid kontakt med NorDan AB, för att få information om hur persiennerna ska monteras för att undvika problem.

Underhåll av persienn
Sköt om och rengör persiennen: torka med torr trasa, det är allt underhåll som behövs.
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Operationsvinkel med inåtgående sidohängda produkter,
bultgångjärn och mellanglaspersienn samt smyg
Följande montage av smyg ger 70o öppning

15 mm

70º
öppning

Följande montage av smyg ger 90o öppning

90º
öppning
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Operationsvinkel med inåtgående produkter, dolda gångjärn
och mellanglaspersienn samt smyg
Följande montage av smyg ger 90o öppning

15 mm
90º
öppning
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Information rengöring av glas
» G
 las ska skyddas från föroreningar orsakade av byggmaterial och byggmetoder under byggtiden. För glas
som angränsar till betong, krävs extra varsamhet, då betong har slipande och etsande egenskaper på glas.
» G
 lasytan ska vara fri från löst sittande grus och skräp, innan rengöringen påbörjas, detta för att undvika
repning.
» Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som är avsedda för glas. Använd rikligt med vatten.
» Starka eller slipande rengöringsmedel, ska aldrig användas för rengöring av glas.
» Rengöringsutrustningen, putsduk mm, ska vara rena, för att undvika repning.
» Glas ska inte rengöras vid höga temperaturer eller i direkt solljus.
» Metallskrapor eller rakblad får aldrig användas på glas!

Skötsel av självrengörande glas
Självrengörande glas har en ytbeläggning som minskar behovet av rengöring. När beläggningen exponeras
för dagsljus och normal luftfuktighet bildas ett aktivt ytskikt som ger glaset två nya egenskaper. Dels luckrar
det upp och bryter ner organiska smutspartiklar och dels försvinner ytspänningarna så att regnvatten lätt
kan skölja rent glaset.
Vid kraftig nedsmutsning och långvarig torka eller på ytor dit regnvattnet inte når kan det bli nödvändigt
att tvätta. Oftast räcker det att spola med vatten, men du kan också använda en mjuk trasa och ljummen
tvålvattenlösning.
Även om beläggningen är hård kan ytan repas, använd därför aldrig några vassa föremål, stålull eller rengöringsmedel med slipverkan.

Allmän rengöring av polykarbonatglas
» Använd ljummet vatten med en mild såplösning eller hushållsrengöringsmedel, typ Ajax.
» Använd mjuka svampar och trasor.
» Skölj skivan noggrant med kallt vatten.
» Ev torkning skall göras med mjuka luddfria trasor, typ sämskskinn.

Särskild rengöring av polykarbonatglas
» Färska färgstänk eller olja kan avlägsnas genom att lätt gnugga med en mjuk trasa med isopropanol.
» Tvätta skivan med varmt vatten med en mild såplösning efter borttagandet av färgen eller oljan.
» Skölj skivan noggrant i kallt vatten.
» Rostfläckar kan tas bort med oxalsyralösning (10%).
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Tänk på att inte:
» Använda nötande eller starkt alkaliska rengöringsmedel.
» Skrapa aldrig skivorna med skrapor, rakblad eller andra skarpa instrument.

Information om glas och isolerglas
Vanligt planglas tillverkas av sand, soda och kalk med små tillsatser av magnesium, aluminium och järn, samt
luttringsmedel för att homogenisera glassmältan. Glas är ett fast material men har en helt oordnad molekylstruktur som gör att ljus och solenergi kan passera och vi kan se igenom det. Detta gör glaset unikt i förhållande
till andra material. Klart floatglas släpper igenom upp till 88% av den totala solenergin och 91% av dagsljuset.
En isolerruta består vanligtvis av två eller tre glas, distanslister och gas i mellanrummen. Rutorna pressas
samman med butyl på sidorna av distanslisten, som är bockad i alla fyra hörnen, och med polysulfid eller polyuretan som slutförsegling runt rutans kanter. Isolerrutorna monteras i falsar som skyddar kantförseglingen
mot UV-strålning.

Repor i glas
Glas har en hård yta, men den kan skadas av exempelvis felaktig rengöring. Ytskador som kan hänföras till
rengöring omfattas inte av någon garanti.

Andra ytskador
Avrinning från betong och murbruk samt från kemikaliehaltig luft, kan etsa glasytan så att den blir matt.
Svetssprut och sprut från vinkelslip bränner fast i glaset och orsakar ytskador. Denna typ av ytskador omfattas
inte av någon garanti.

Brott i glas
Yttre påkänning som stöt, slag eller vibration eller ändringar i byggnadens konstruktion som följd av rörelser
i grunden eller byggnaden kan medföra brott i glas.

Termiskt brott, orsakas av kritiska temperaturskillnader i glaset, kan bero på:
» Utvändiga persienner delvis nere.
» Invändig avskärmning (persienn/rullgardin) ligger nära glaset och ger dålig luftning.
» Invändig avskärmning (persienn/rullgardin) täcker bara del av glaset.
» Film/etiketter som pålimmats på en större del av glasytan.
» Tillfälligt material som läggs mot rutan (isolering etc.).
» Värmeelement, som används i närheten av glaset.
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Termisk överbelastning orsakar sprickor som utgår från glaskanten och är i rät vinkel både mot glaskanten
och glasytan.

Bild på termisk spricka i glas. (Pilkington AB)
Ingen av dessa brottskador omfattas av någon garanti.

Punktfel i glas
Glas är en naturprodukt. Även om råmaterialen rengörs noggrant, kan det inte undgås att orenheter, i enskilda
fall kan ge upphov till punktfel i glaset.
Tillåtna punktfel: Rutstorlek < 5 m² max 1 st. < 3 mm /enkelglas
Vid flerglasenheter (ex. isolerglas) multipliceras tillåtna fel med antal glas.
Exempel: I en 2-glas isolerruta får det vara två stycken punktfel < 3 mm,
i en 3-glasruta får det finnas tre stycken sådana fel.

Besiktning av glas utförs så här:
Betraktelseavstånd 3 m i normalt dagsljus, som definieras som dagsljus utan direkt solljus eller släpljus som
förstärker eventuella fel.
Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad
grund för reklamation och ersättning.
Orenheter och andra fel som bara är synliga under viss årstid, i ett bestämt ljus eller på bestämd tidpunkt på
dagen, accepteras inte som reklamation.
Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas hanteras i Planglasföreningens
utgåva november 2016
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Kondens på glas
Kondens bildas när glasets yttemperatur är lägre än daggpunktstemperaturen hos den omgivande luften.
Vid hög luftfuktighet och kalla glasytor ökar risken för kondens. Den kan bildas på såväl in- och utsidorna
som mellan glasen.

Invändig kondens
Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret
isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet. När varm och fuktig inneluft träffar
kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög
luftfuktighet eller till exempel gardiner eller fönsterbänkar som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster
är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på
insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid, kan fönstret ta skada.
Isolerrutor med distanslister i standardutförande ger köldbryggor i randzonen, vilket bidrar till att kondens kan
uppstå. Även isbildning kan förekomma i ogynnsamma lägen.

Åtgärder:
» Montera fönstret så nära innerväggen som möjligt.
» Radiatorer under fönstret.
» Kontrollera ventilationen och öka luftcirkulationen.
» Se till så att fönsterbänkar och gardiner inte förhindrar luftcirkulationen.

Kondens mellan glasen
Om varm och fuktig luft från rummet läcker ut genom otätheter i ett kopplat fönster uppkommer kondens på
insidan av det yttre glaset som är kallt. En orsak kan vara att huset har övertryck så att luften går ut genom
fönstren i stället för genom ventilationskanalerna. Sådana fönster kan också ha bristfällig tätning mellan karmen
och innerbågen som kan bero på felaktigt montage. Även hål för persiennsnören kan orsaka mellanglaskondens.
Har man fått kondens mellan glasen i ett kopplat fönster, kan det ta lång tid innan den försvinner, då fukten
tas upp i trävirket som sedan avdunstar under dagen och ger kondensutfällning.
När mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror detta på att fukt trängt in genom förseglingen. Kondensen
bildas vanligen mitt på rutan.

Åtgärder:
» Kontrollera ventilationen så övertryck inte råder i huset/lägenheten
» Kontrollera tätningslister och fönstermontaget.
» O
 m kondens har uppstått, ventilera ordentligt mellan bågarna så fukten i trädetaljerna försvinner, detta
kan ta lång tid att bli av med.
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Utvändig kondens
Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare
än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom
utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under
luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets
yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår
när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar. Omfattningen av den utvändiga kondensen beror,
förutom av klimatet, även på byggnadens utformning och dess omgivning. Det kan innebära att på samma
fasad, kan vissa fönster ha kondens, samtidigt som andra inte har det.
Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner
frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.
Fenomenet uppkommer oftast under höstmånaderna augusti, september och oktober men kan också förekomma några enstaka timmar under våren. Kondensen uppstår främst under dygnets första timmar och
minskar snabbt efter cirka klockan 06.00.

Åtgärder:
» Montera utvändiga markiser.
» Se till så att glasrutan är ren, kondens uppkommer oftare om rutan är smutsig.

38

Branschorganisationer - Internetadresser
Boverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.boverket.se
Docu i Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.byggfaktadocu.se
Energimyndigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.energimyndigheten.se
Monteringstekniska kommittén (MTK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mtk.se
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ri.se
Swedish Standards Institute (SIS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.sis.se
Svensk byggtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.byggtjanst.se
Svensk planglasförening (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.svenskplanglas.se
Sveriges Byggindustrier (BI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.bygg.org
Sveriges standardiseringsråd (SSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.svenskstandard.se
Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.tmf.se
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Källförteckning och referenslitteratur
ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
(ersätter ABM 92), utarbetade av Byggandets Kontraktskommitté och Byggmaterialindustrierna.
BFS 2011:6 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter och
allmänna råd), Boverkets författningssamling.
Fönsters montering i vägg, utgiven av SNIRI - Snickerifabrikernas Riksförbund, 1991.
Handbok för träfasader, SP Rapport 2007:09, författad av Anna Pousette, Karin
Ö-Sandberg, Jan Ekstedt, utgiven av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
AMA Hus 14, allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, kap
NSC, utgiven av Svensk Byggtjänst AB.
Montering av isolerrutor, utgiven av MTK - Monteringstekniska kommittén, 2001.
Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas hanteras i
Planglasföreningens utgåva november 2016.
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Skötselinstruktion för Dalocdörrar
ALLMÄNT

RENGÖRING

SMÖRJNING

ståldörrar
Vid rengöring av laminatytor kan olika medel
användas beroende på aktuellt behov. Normalt
används vanligt rengöringsmedel. Svårare fläckar
kan behandlas med sprit typ T-röd.

Målade ytor
Den rekommenderade formen av underhåll för
dörrar inomhus är avtvättning med ett svagt
alkaliskt tvättmedel.
För dörrar utomhus kan det i vissa fall behövas
en lättare polering. Detta gäller framför allt
fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och röda,
ÅRLIG ÖVERSYN
som utsätts för starkt solljus. Pastellkulörer med
Minst en gång per år (lås 2ggr/år) kontrolleras att: högre halt av titanpigment behöver normalt inte
1. Dörren går lätt att stänga, och skaver inte mot
underhållas i samma omfattning. På dörrblad som
karm eller tröskel. Karminfästningen justeras
inte underhållits kan ”kritning” uppstå. Ytan
vid behov.
återställs till sin ursprungliga kulör genom att först
2. Springorna mellan karm och blad är 2-3 mm.
tvättas med ett svagt alkaliskt tvättmedel. När
3. Tätningslister och ev. brandtätningslister sitter
ytan är torr lackas den med en syntetisk klarlack.
fast och är oskadade. Byt vid behov!
Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)
4. Gångjärnens infästning i karm och blad är
Daloc använder idag två typer av klarlack.
intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid
Antingen är det en enkomponent, syrahärdande
behov enligt instruktion nedan.
5. Låsets funktion är felfri. Smörj enligt instruktion lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda
typerna har goda egenskaper beträffande
nedan.
hållbarhet och utseende. Rengöring sker på
6. Beslagning som kan finnas på dörr och karm
samma sätt som den målade ytan.
fungerar väl. Beslagstillverkarens instruktion
om skötsel införskaffas vid behov.
Laminatytor (trädörrar), Plastbelagda
För att en dörr skall ha en perfekt funktion under
många år, krävs ett visst mått av underhåll.
Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a.
öppningsfrekvens, belastning och driftmiljö.
Underhållet består av översyn, smörjning,
rengöring, samt vid behov justering.

Allmänt
För smörjning skall ett vattenfritt mineralsmörjfett
eller syntetiskt smörjfett användas. Olja skall inte
användas annat än i de fall då inte fett går att
använda. Det är viktigt att ett kvalitetsmässigt bra
fett används, eftersom yttrycken i framförallt
tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.
Tappbärande gångjärn
Smörjning sker enklast genom brickinkastet.
Dörren lyfts någon centimeter och fett införs.
Genom att lyfta och sänka dörren några gånger
och sedan svänga dörren till full öppning sprids
fettet över hela kontaktytan.
Om brickinkast på gångjärn saknas eller ej går att
använda, bör dörren lyftas av helt vid smörjning.
Fjädergångjärn (trädörrar)
Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet
demonteras för att kunna smörjas tillfredsställande. Smörj då även fjädern så att den inte
gnisslar mot fjäderhusets insida.
Lås
Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion.
Vår rekommendation är att låsenheter
kontrolleras och smörjs minst 2 ggr per år.
Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen.

Grundmålade och varmförzinkade ytor
Grundmålade och varmförzinkade ytor bör målas
med täckfärg så fort som möjligt. Vid målning av
varmförzinkade ytor bör färgfabrikanten tillfrågas.
Vi rekommenderar rengöringsgrad 3 enligt
Hus-AMA 98 innan målning. Följ färgtillverkarens
rekommendationer. Önskas övermålning med 2komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör
färgfabrikanten tillfrågas. Skötselbeskrivning
begärs från den som utfört målningen.
Rostfri dekorplåt Säkerhetsglasning
För att bevara dekorplåtens slipmönster och
glans krävs viss aktsamhet vid rengörning.
x En mjuk och ren trasa/putsduk skall användas.
x Tvättprodukter med slipmedel får ej användas!
x Vägdamm/sand kan verka som slipmedel vid
putsning. Tvätt med ljummet vatten och såpa
eller mild tvål/handdiskmedel rekommenderas.
Fukta trasan/putsduken ordentligt så att plåten
kan tvättas flödigt. Torka försiktigt av fukt och
smuts längs plåtens slipade mönster. Eftertorka
försiktigt, eller låt plåten självtorka.

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, Tel 0506-19000
E-post daloc@daloc.se, www.daloc.se
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Skötselinstruktion för skjutport S88
Allmänt

För att en skjutport skall ha en perfekt funktion
under många år, krävs att porten får ett visst mått
av underhåll. Omfattningen av underhållet är
beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning
och omgivande miljö.
Underhållet består av:
- översyn
- smörjning
- rengöring

Översyn

Minst var tredje månad bör följande kontroller
göras:
1. Självstängningsfunktion, kontrollera att
porten stänger och löper an korrekt mot
anslaget. Justera vid behov.
2. Kontrollera statusen på linhjul, vajern och
vajerlås till lodet. Byt ut vid slitage.
3. Kontrollera infästningen på hängrullar och
väggfästen. Justera vid behov.

Rengöring/smörjning

Allmänt
Kontrollera och rengör skenan en gång om året
eller oftare vid behov.
Lås
Smörjning ska göras vid behov, och vi
rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år.
Övriga komponenter behöver ej smörjas.

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, Tel 0506-19000
E-post daloc@daloc.se, www.daloc.se
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Byggvarudeklaration för Ståldörrar
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs oglasade
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S33/Y33,
S43/Y43, S10/Y10,
S60/Y60, S66,
S63/Y63,
S67,
S60/Y60, S63/Y63,
S67,S66,
S81/Y81
S81/Y81
och S88.och S88 A60.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
Gips1
Glasfiberarmerad polyester2
Polyuretanlim
Massivträ3
Vattenburen färg, uthärdad

Dörrar tillverkas i Töreboda.
Portar tillverkas i Mellerud.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Papp
Plast

Leverantör/
Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Andel vikt%

83-88
10-16
0-1,9
0-1,6
0-1
0-1
0-0,6

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift,
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och
beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
1
Endast för S63/Y63.
15 01 03 Träförpackning
2
Endast utförande med komposittröskel.
3
15 01 01 Pappförpackning
Endast utförande med trätröskel.
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
Innehållsdeklarationen visar Dalocs
17 02 01 Trä
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 17 02 02 Glas
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över
17 06 04 Isolering
redovisningsgräns.
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Elektricitet
144 MJ/dörr
Fossila bränslen
14 MJ/dörr
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud:
Elektricitet
1710 MJ/port

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även emissionskraven
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen.
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Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S10/Y10,
S60/Y60, S66
S60/Y60,
S66 glasöppning
och S67 med23,
glasöppning
och S67 med
24, 25 eller23,
26.24, 25
eller
26. enligt anvisningar för eBVD 2015.
Upprättad
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION
FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör/
Daloc AB, Box 43

DISTRIBUTION

Dörrar tillverkas i Töreboda.
Portar tillverkas i Mellerud.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

Leverantör/
Daloc
Box 43
Tillverkare
545
21AB,
Töreboda
Tillverkare
545
21 Töreboda
Org.nummer
556239-8239
Org.nummer
556239-8239
Tel
0506-190 00
Tel
0506-190
00
E-post:
daloc@daloc.se
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny
Larsson
Miljöansvarig: Kenny Larsson
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Emballage:
Trä
Papp
Plast

Daloc
utvecklar,
marknadsför
och säljer
träoch
ståldörrartillverkar,
samt portar
för höga krav.
träoch ståldörrar samt
för höga krav.
All dörrtillverkning
utförsportar
i Sverige.
All
dörrtillverkning
utförs i Sverige.
Produkterna
är registrerade
i BASTA, SundaHus
Produkterna
är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
och Byggvarubedömningen.

BRUKSSKEDET

VARUINFORMATION
VARUINFORMATION
Daloc
utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift,
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och
beslagning).
INNEHÅLLSDEKLARATION
INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne
Andel vikt% Se även separat skötselinstruktion.
Ämne
Andel vikt%
Stål
EN 10346:2015:07-2015
58-80
Stål EN 10346:2015:07-2015
58-80
Mineralull
8-14
RIVNING
Mineralull
8-14
Glas
6-27
Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.
Glas
6-27
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307
1,5-4
Rostfritt
stål EN 1.4301/EN 1.4307
1,5-4
Polyuretanlim
0,3-0,9
0-1,5
Polyuretanlim
0,3-0,9
Massivträ1
AVFALLSHANTERING
1
0-1,5
Glasfiberarmerad
polyester2
Massivträ
Mer än 97% av dörren/porten kan
0-1,5
Vattenburen färg, polyester
uthärdad 2
0-0,5
Glasfiberarmerad
materialåtervinnas.
Vattenburen
färg, uthärdad
0-0,5
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
1
Endast utförande med trätröskel.
15 01 03 Träförpackning
2
1 Endast utförande med komposittröskel.
Endast utförande med trätröskel.
15 01 01 Pappförpackning
2
Endast utförande med komposittröskel.
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
Innehållsdeklarationen visar Dalocs
Innehållsdeklarationen
visar Dalocs eller ämnen på 17 02 01 Trä
standardsortiment.
Utfasningsämnen
standardsortiment.
eller ämnen
kandidatlistan finns Utfasningsämnen
inte med i koncentrationer
överpå 17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
kandidatlistan
finns inte med i koncentrationer över
redovisningsgräns.
17 04 05 Metall
redovisningsgräns.
Varan innehåller inget farligt avfall.
RÅVAROR/INSATSVAROR
RÅVAROR/INSATSVAROR
Stålplåt
(Europa) består av ca 24% återvunnet
INNEMILJÖ
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
har gjorts enligt SS-EN ISO
Emissionsmätningar
material. (Sverige), består av ca 34% återvunnet
Mineralull
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.
respektive emission följande resultat:
material.

PRODUKTIONSFASEN
PRODUKTIONSFASEN
Energiförbrukning/dörr,
produktionsort Töreboda:

Energiförbrukning/dörr, produktionsort
Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Biobränslen
51,5MJ/dörr
MJ/dörr
Elektricitet
144
Elektricitet
144MJ/dörr
MJ/dörr
Fossila
bränslen
14
Fossila bränslen
14 MJ/dörr
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud:
Elektricitet
1710 MJ/port
Energiförbrukning/port, produktionsort
Mellerud:
Elektricitet
1710 MJ/port

TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även emissionskraven
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
1810

Byggvarudeklaration för ståldörr S94 och S95
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs
ståldörrar S94 och S95.
Upprättad enligt eBVD-2015.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör

Daloc AB, Box 43
545 21 Töreboda
Tel
0506-190 00
Fax
0506-191 19
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne
Kallvalsad stålplåt
Betong1
Mineralull
Färg, uthärdad

Andel vikt%
66-97
0-32
0,7-3
0,05-0,4

1 Endast S95, mineralull är då 0,7.

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som
hälso- eller miljöfarliga enligt eBVD-2015
förekommer inte över redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN

Stålplåt (Europa) består av ca 23% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 31% återvunnet
material.
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Mellerud:
Fossila bränslen
1170 MJ/dörr
Elektricitet
1125 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produktionsort: Mellerud.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Metall
Plast

90-98 %
0-5 %
0-5 %

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Trädetaljer kan energiåtervinnas. Övriga
ingående detaljer kan materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissioner finns uppmätta.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Rostfri ståldörr
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria
ståldörr/port S66.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

Emballage:
Trä
Papp
Plast

FÖRETAGSINFORMATION

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

Leverantör/ Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

BRUKSSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Rostfritt stål EN 1.4301/EN1.4307
Mineralull
Polyuretanlim

98 %
1,5 %
0,5 %

Andel vikt%
12
75
12
1

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer
över redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:

PRODUKTIONSFASEN

TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.

DISTRIBUTION

Testade produkter uppfyller även
emissionskraven för klass Rekommenderas i
Byggvarubedömningen.

Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud:
Elektricitet
1710 MJ/port

Tillverkas i Mellerud.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Rostfri glasad ståldörr
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria
glasade ståldörr/port S66.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/ Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

Emballage:
Trä
Papp
Plast

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
Ämne
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
Glas
Polyuretanlim

Andel vikt%
60-70
10-12
8-11
7-21
0,5-1

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer
över redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Tillverkas i Mellerud.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud:
Elektricitet
1710 MJ/port

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även
emissionskraven för klass Rekommenderas i
Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Ståldörr Arkiv
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs arkivdörr
S50/Y50.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/ Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

Emballage:
Trä
Papp
Plast

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
Gips
Vattenburen färg, uthärdad
Polyuretanlim

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Andel vikt% Se även separat skötselinstruktion.
69,6
15,7
RIVNING
14,2
Demonteras genom att avlägsna de fästelement
0,3
som använts vid monteringen.
0,2

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer
över redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Tillverkas i Töreboda.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Elektricitet
144 MJ/dörr
Fossila bränslen
14 MJ/dörr

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även
emissionskraven för klass Rekommenderas i
Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Ståldörrar D-modeller
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörrar
D33 och D43.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/
Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

Emballage:
Trä
Papp
Plast

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
MDF/ Massivträ
Vattenburen färg, uthärdad
Polyuretanlim
Glasfiberarmerad polyester1

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Tillverkas i Töreboda.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

Andel vikt%
72-75
8-10
14-17
1-1,2
0,2-0,3
0-1,3

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift,
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och
beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
Innehållsdeklarationen visar Dalocs
15
01 03 Träförpackning
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på
15
01 01 Pappförpackning
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
redovisningsgräns.
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
RÅVAROR/INSATSVAROR
17 06 04 Isolering
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
17 04 05 Metall
material.
Varan innehåller inget farligt avfall.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.
1

Endast utförande med komposittröskel.

INNEMILJÖ

PRODUKTIONSFASEN

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Elektricitet
144 MJ/dörr
Fossila bränslen
14 MJ/dörr

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även emissionskraven
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen.
För beklädningen har emissionsprovningar gjorts
enligt SS-EN ISO 16000-9:2006 där mätningar
gjordes efter 28 dagar. Resultatet uppfyller klass
Rekommenderas i Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Ståldörr Y33
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörr
Y33.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/ Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

Emballage:
Trä
Papp
Plast

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
PIR-isolering
Mineralull
Polyuretanlim
Glasfiberarmerad polyester

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Andel vikt% Se även separat skötselinstruktion.
90
5
RIVNING
1,3
Demonteras genom att avlägsna de fästelement
0,7
som använts vid monteringen.
1,9

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer
över redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Dörrar tillverkas i Töreboda.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Elektricitet
144 MJ/dörr
Fossila bränslen
14 MJ/dörr

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även
emissionskraven för klass Rekommenderas i
Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och S43/Y43
med rund eller kvadratisk glasöppning.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/
Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.
Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
Glas
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307
Kalciumsilikat
Aluminiumlegering ADC12
Polyuretanlim
Hybridlim
Glasfiberarmerad polyester2
Massivträ1
Vattenburen färg, uthärdad

Andel vikt%
83-85
10-11
1,5-2
0,75
0,7
0,4
0,2-0,4
0,1
0-1,5
0-1
0-0,2

144 MJ/dörr
14 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Tillverkas i Töreboda.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Papp
Plast

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Elektricitet
Fossila bränslen

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift,
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och
beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
1
Endast utförande med trätröskel.
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
2
Endast utförande med komposittröskel.
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över
Varan innehåller inget farligt avfall.
redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även emissionskraven
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB 96
NSC.2
181213

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och
S43/Y43 med rektangulär glasöppning.
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

1
2

Andel vikt%
66-81
8-10,5
5-16,5
1-3,5
1-3
0,2-0,4
0,1-0,5
0-1,5
0-1
0-0,2

Endast utförande med trätröskel.
Endast utförande med komposittröskel.

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer
över redovisningsgräns.

RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet
material.
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet
material.

PRODUKTIONSFASEN

98 %
1,5 %
0,5 %

BYGGSKEDET

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ämne
Stål EN 10346:2015:07-2015
Mineralull
Glas
Kalciumsilikat
Aluminiumlegering ADC12
Polyuretanlim
Hybridlim
Glasfiberarmerad polyester 2
Massivträ1
Vattenburen färg, uthärdad

Tillverkas i Töreboda.
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings &
tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Papp
Plast

Leverantör/ Daloc AB, Box 43
Tillverkare
545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tel
0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Kenny Larsson

INNEHÅLLSDEKLARATION

DISTRIBUTION

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
51,5 MJ/dörr
Elektricitet
144 MJ/dörr
Fossila bränslen
14 MJ/dörr

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Mer än 97% av dörren/porten kan
materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 06 04 Isolering
17 04 05 Metall
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för
respektive emission följande resultat:
TVOC: Uppfyller kravet för M1.
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1.
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1.
Testade produkter uppfyller även
emissionskraven för klass Rekommenderas i
Byggvarubedömningen.

DALOC BVD
BSAB
NSC.222
1611

Byggvarudeklaration för Trädörrar
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs trädörrar. Restprodukt är träfibrer som används till
uppvärmning av tillverkningsenheten.
Upprättad enligt BVD 3.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör:

Daloc AB, Box 43
545 21 Töreboda
Tillverkare:
Daloc Trädörrar AB, Box 138
545 23 Töreboda
tel 0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing

DISTRIBUTION

Produktionsort: Töreboda
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI,
Förpacknings & tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Papp
Plast

70-98%
0-30%
0-2%

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

BYGGSKEDET

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne
Träfiberskiva
Massivträ
Linspånskiva
Glas
Laminat
Lim
Metall (lås/beslag)
Stålkarm
Vattenburen färg
Plast
Mineralull (vid stålkarm)

Andel vikt%
10-50
10-30
7-34
0-57
0-8
0,5-1
3-4
0-27
0,5-1,5
0-2
0-2

Innehållsdeklarationen visar Dalocs
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som
hälso- eller miljöfarliga enligt BVD3 förekommer
inte över redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN

Råvaror och insatsvaror består av massivträ och
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är
återvinningsbart.
Ursprung: >90% EU
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
147 MJ/dörr
Fossila bränslen
25 MJ/dörr
Elektricitet
50 MJ/dörr

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell,
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än
25 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis
tätningslister och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas.
Övrigt kan materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.
Produktens ytskikt avger inga emissioner.

DALOC BVD
BSAB
NSC.132
1703

Byggvarudeklaration för Träpartier TP
Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade
träpartier TP.
Upprättad enligt BVD 3.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör:

Daloc AB, Box 43
545 21 Töreboda
Tillverkare:
Daloc Trädörrar AB, Box 138
545 23 Töreboda
tel 0506-190 00
E-post:
daloc@daloc.se
Hemsida:
www.daloc.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION

Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne
Glas
Massivträ
Silikon (list)
Färg
Stål (skruv)

Andel vikt%
78
19
1,6
1
0,1

Innehållsdeklarationen gäller för storlek 05x21M.
För andra storlekar kan % -innehållet variera.
Ämnen som klassificeras som hälso- eller
miljöfarliga enligt BVD3 förekommer inte över
redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN

Råvaror och insatsvaror består av massivträ och
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är
återvinningsbart.
Ursprung: >90% EU
Energiförbrukning/parti, produktionsort Töreboda:
Biobränslen
147 MJ/parti
Fossila bränslen
25 MJ/parti
Elektricitet
50 MJ/parti
Restprodukt är träfibrer som används till
uppvärmning av tillverkningsenheten.

DISTRIBUTION

Produktionsort: Töreboda
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI,
Förpacknings & tidningsinsamlingen.
Emballage:
Trä
Papp
Plast

70-98%
0-30%
0-2%

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Partiets livslängd är beroende av drift, underhåll
och omgivande miljö. Vid rätt utförande förväntas
partiets livslängd vara mer än 25 år.
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement
som använts vid monteringen. Produkten kan
återanvändas efter demontering.

AVFALLSHANTERING

Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas, övrigt
kan materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.

Dörren till en tryggare värld.
Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar i stål och trä.
Genom att samarbeta med oss får du tillgång till över 75 års samlad
erfarenhet av utveckling och försäljning av brand-, ljud- och inbrottsklassade stål- och trädörrar.
Självklart är du välkommen att dra nytta av vår kompetens genom hela
byggprocessen. På så sätt slipper du otrevliga överraskningar och onödiga
kostnader i slutändan. Vi har den kunskap som krävs för att rätt dörr ska
användas vid rätt tillfälle. Du kan också känna dig trygg med att dörrarna
uppfyller gällande lagar, regler och standarder. Alla dörrar provas, certifieras
och tillverkas i Sverige.
Vårt breda dörrsortiment gör det möjligt för dig att hitta lösningar för de
flesta miljöer och funktioner i skolor, sjukhus, kontor, arenor, köpcentrum,
flerbostadshus och andra fastigheter.
Vill du veta mer? Gå in på daloc.se eller ring oss på 0506-190 00.

daloc.se

dorrkatalogen.daloc.se

0506-190 00

GARANTIER

Tack för att du har valt
en SWEDOOR-produkt!

Kondens i isolerglas
5 års garanti mot kondens i isolerglas som är
monterade i ytterdörrar eller sidoljus.

Vi hoppas du skall få mycket glädje och nytta av
den under många år framåt. För att understryka
vårt kvalitetsmedvetande, har vi följande generella
garantier på våra produkter.

För att garantin skall gälla
All garanti gäller under förutsättning att man hanterar produkterna på ett fackmannamässigt sätt,
samt att man följer våra anvisningar när det gäller
montering, skötsel samt anvisningar i “Förvaltning,
drift och underhåll”. Tänk också på att spara kvitto
eller faktura för att kunna styrka ditt inköp.

Fabriksgaranti
Generellt gäller 5 års garanti mot fabrikationsfel.
Om produkten levererats till en entreprenad med
slutbesiktning, så räknas garantitiden från den dag
då entreprenaden är godkänd.
Formgaranti ytterdörrar
15 års formgaranti på ytterdörrsblad ur vår
ADVANCE-LINE serie, och 10 års formgaranti ur
vår clever-line serie.

Reklamation skall göras där varan är inköpt.

JELD-WEN Sverige AB
Box 11
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

OMTANKE
FÖR MIL JÖN

med dörrar från JELD-WEN

Människor & natur

"I dag Är vi
ansvariga för
i morgon"
Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe

Omsorg för det viktigaste
Våra liv, våra närmsta, vårt hem och vår natur. Kort sagt, ett liv med
hjärterum, som ska bevaras för framtiden. Den uppgiften tar vi på allvar!
Med våra produkter bidrar vi till en ansvarsfull hantering av den miljö
som utgör ramen för våra liv.

Produktion med omtanke

Den naturliga
förbindelsen mellan
HEM Och NATUR
Dörrar från JELD-WEN

SLIpP BEKYMmer
Har du någon gång funderat över hur många dörrar det är i ditt hem och var träet till dem, kommer
från? Med dörrar från JELD-WEN är dina funderingar överflödiga. För att du ska kunna njuta av ett
obekymrat liv därhemma, erbjuder vi hållbart framställda produkter framställda av certifierat trä – allt
från massiva traditionella dörrar till de moderna designdörrarna.

hållbar verksamhet
Trä är ett av de viktigaste råmaterial som vi har. Som Europas ledande dörrproducent är vi
pionjärer inom hållbart skogsbruk och vi vill att de kommande generationerna också ska
kunna njuta av naturen omkring oss. .

Hållbarhetsmål

Den naturliga förbindelsen
mellan produktion och
hållbar utveckling
Dörrar från JELD-WEN

Hållbarhetsmål

De högsta kraven på våra partners
Kvalitet, pålitlighet och hållbarhet är vigtiga begrepp for oss, och våra
partners väljs också utifrån dessa kriterier. Vi samarbetar med leverantörer, som har samma inställning till hållbara material som oss och
som kan uppvisa ålagda certifieringar.

Med den högsta utmärkelsen
FSCTM- och PEFCTM-märkningarna är en garanti för att vi lever upp
till kraven: Dessa två olika certifieringsorgan är internationellt erkända och står båda för hållbar skogsdrift. För vår framställningsprocess
betyder det en hållbar process i alla led. För dig betyder det ett aktivt
miljöskydd och möjlighet att kunna spåra träets ursprung genom alla
led.

Märket för hållbart
skogsbruk

De högsta kraven på oss själva
Vår miljömedvetenhet kommer inte enbart till uttryck genom att vi arbetar med material som till skillnad mot konstgjorda produkter, är 100% återvinningsbara. Det ger också förutsättningar för både
lägre energiförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO2).

FSC (Forest Stewardship CouncilTM) arbetar
med att främja en ansvarsfull skogsförvaltning, som sörjer för att skydda natur och
djurliv samt utbildning, säkerhetsutrustning
och rättvis lön till skogsarbetarna. JELDWEN är certifierat i hela Europa med FSCs
spårbarhetscertifiering, så att materialet alltid kan spåras tillbaka till sitt ursprung.

Också det internationella certifingsorganet
PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes) garanterar
en hållbar skogsförvaltning genom att
säkra att PEFC-certifierat trä är producerat
med respekt för de högsta miljömässiga,
sociala och etiska standarder.

För mer info se: www.jeld-wen.se/bakom-vaara-doerrar/haallbarhetsmaal/

Den naturliga
förbindelsen mellan
dig och oss
tillSammans visar vi vägen
Vi ger vårt bidrag till miljön – också för kommande generationer. Det kan du
också göra genom att leta efter de gällande märkningarna för hållbarhet, när
du ska välja dörr. Det är det JELD-WEN står för.

Miljövänlig praksis
Trä är grunden för vår verksamhet. Det är därför en självklarhet för oss att vi använder trä som producerats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Inte bara i Sverige: Inom alla våra europeiska enheter
förpliktigar vi oss till att använda återvinningsbara träresurser och framställa hållbara produkter.

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
SE-561 23 Huskvarna
Tlf.: +46 36 396 200
www.jeld-wen.se
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Flik 15
 Radiatortermostat

Datablad

RAS-C radiatortermostat
Användning

RAS-C radiatortermostater är avsedda för
användning på Danfoss radiatorventiler
i alla central- och fjärrvärmesystem.

RAS-C termostater gör det också
möjligt att begränsa inställningen
inom temperaturområdet

RAS-C termostater är självverkande
proportionalstyrenheter med litet P-band,
avsedda för vattenburna radiatorer för
bostadsuppvärmning.

RAS-C har en extra robust konstruktion,
och såväl ändstoppens hållfasthet som
termostatens böjhållfasthet ligger över
de krav som ställs i den europeiska
standarden SS-EN 215.

RAS-C termostater har en snäpplåsmekanism
som garanterar snabb, säker och hållbar
montering på ventilhuset, utan verktyg.
Alla RAS-C termostater
har frostskyddsinställning.

Beställning och
specifikationer

1)

Kvalitet

Danfoss Heating Segment

Typ

Termostat

Inställningsområde 1)

Artikelnr

RAS-C 5921

Inbyggd

Rumstemperatur 8–21 °C

013G5921

RAS-C 5922

Inbyggd

Rumstemperatur 8–22 °C

013G5922

RAS-C 5923

Inbyggd

Rumstemperatur 8–23 °C

013G5923

Temperaturer anges för Xp = 2K, ventilen stängs alltså vid en temperatur 2 °C över rumstemperaturen.

RAS-C radiatotermostater är tillverkade enligt
de mest strikta standarderna, och är godkända
enligt den europeiska standarden SS-EN 215.

VDLTB107 © Danfoss 06/2016
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Datablad

RAS-C radiatortermostat

Montering

Danfoss snäpplåsmekanism är enkel att
montera och kräver inga verktyg så snart
ventilens transportskydd har avmonterats.
Termostaten trycks fast på ventilen med
ett lätt tryck.

När termostaten sitter på plats aktiveras
snäpplåsmekanismen, och den har då
monterats korrekt. Om termostaten
demonteras och återmonteras måste
mekanismen laddas om genom att man
vrider på låsringen.

Stöldskydd

Tryck in låsknappen så snart termostaten har
monterats på ventilen. Därefter kan termostaten
inte avmonteras.

Ställa in temperaturen

Avlägsna stöldskyddet genom att använda
mejsel 013G5245 för att gänga ned i i hålet (1).
Dra ut tills det tar stopp (2). Det går nu att ta
bort termostaten från ventilen.

 = Frostskyddsinställning
10

0

Önskad rumstemperatur ställer man in genom att
vrida på inställningsvredet. Temperaturskalorna
visar sambandet mellan värdena på skalan och
rumstemperaturen. Angivna temperaturvärden
är endast vägledande, eftersom den uppnådda
rumstemperaturen ofta påverkas
av installationsförhållandena.

2
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Temperaturskalorna anges i enlighet med
europeiska standarder till Xp = 2 °C. Detta
innebär att radiatortermostaterna stängs vid
en termostattemperatur som är 2 °C högre
än vad temperaturskalorna visar.

Danfoss Heating Segment

Datablad

RAS-C radiatortermostat

Mått

Konstruktion och funktion
1. Uttag
2. Bälg
3. Inställningsvred
4. Inställningsmarkering
5. Begränsningsstift
6. Återställningsfjäder
7. Termostatmedium
8. Spindel
9. Fjäder

Danfoss Heating Segment

VDLTB107 © Danfoss 06/2016
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Datablad

RAS-C radiatortermostat

Danfoss A/S
Heating Solutions
Haarupvaenget 11
8600 Silkeborg
Denmark
Phone: +45 7488 8000
Fax: +45 7488 8100
e-mail: heating.solutions@danfoss.com
www.heating.danfoss.com

4
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Danfoss Heating Segment

Bopärm
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Radiatorer
Temperaturen på radiatorerna (elementen) styrs automatiskt beroende på
utomhustemperaturen av reglerutrustning i undercentralen.
Termostaten på radiatorns överkant bestämmer rumstemperaturen, inställning 3 och
lite till innebär ca. 21℃ i rummet vilket är dem hösta temperatur som kan väljas.
Normalt ska radiatorns underkant vara nästan kall medan överdelen ska vara helt
varm. När temperaturen i rummet närmar sig inställd temperatur på termostaten
stänger den gradvis och radiatorn blir kallare.
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Flik 16
 Ventilation
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Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
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Flik 17
 Balkongräcke

Weland skötselinstruktioner
-drift och underhåll
Balkonger, balkongräcken, balkonginglasningar, förråd / cykelskydd och aluminiumdörrar

Grattis till en
Weland Aluminiumprodukt

Weland Aluminium
skötselinstruktioner
Sid
3

Smide varmförzinkat
Smide (lackat, duplex)

3

Balkong (betong)

4

Balkong (aluminium)

4

Balkong (stål)

5

Räcke (anodiserat)

6

Räcke (lackerat)

6

Glas i balkongräcken

7

Inglasning Focus

9

Inglasning Faber

10

Inglasning Sober

11

Förråd och cykelskydd

12

Aluminiumdörrar

I denna skötselinstruktion har vi sammanställt tips och råd på rengöring och
underhåll för att förlänga livslängden på produkten.
Beroende på olika materialegenskaper finns olika krav på underhåll för att
livslängd och garantier skall gälla.
Anmärkningar, upptagna som inte reklamationsbara i denna skötselanvisning, är materialleverantörens eller branschspecifika regler och därmed inte
påverkningsbart från Weland Aluminium.

13-15

Övrig information
• Weland Aluminium ansvarar
endast för produkter som
levererats av Weland.

OBS!
Bilder i denna broschyr är
endast principbilder.
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Smide (varmförzinkat)
Allt varmförzinkat smide som levereras från Weland Aluminium
skall uppfylla normen SS EN ISO 1461. Smide har som regel
inget underhåll, men skall alltid efter transport och montage
kontrolleras för ev skador i ytbehandlingen. Dessa skall då
efterbehandlas med zinkpasta.

Anm:
Ibland uppstår flammighet eller ett visst rutmönster på en
varmförzinkad yta. Detta beror på kiselhalten i materialet och
påverkar inte varmförzinkningens livslängd. Även oxidering
(mjölig yta) kan förekomma, ovanstående är inte påverkningsbart för varmförzinkningen och därför inte reklamationsbart.
Se Nordisk Förzinkningsförening.

Smide (lackat, duplex)
Lackerat och varmförzinkat är ett oslagbart rostskyddssystem.
Varmförzinkningens skydd in- och utvändigt samtidigt som
man kan välja kulör. Weland använder system Duplex enligt
nedan:
1. Över varmförzinkad yta svepblästras till ytråhet ”Fin”
enligt ISO 8503/2 (G).
2. Järnglimmerpigmenterad Epoxy 80 my.
3. Två komp acryllack i valfri kulör 40 my.

Anm:
Lackeringen är mycket motståndskraftig mot mekanisk åverkan och behöver normalt inget underhåll, men skall alltid efter
transport och montage, kontrolleras för ev skador i ytbehandlingen. Vid skador kontakta Weland Aluminium.
Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se
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Balkong (betong)
Betongbalkonger från Weland Aluminium levereras alltid i Btg
klass 1, C30/37. Betongbalkong har i regel inget underhåll,
men skall efter transport och montage alltid efterlagas (ev
lyftöglor på ovansidan). Betongytan får endast sopas. Inga
kemikalier eller saltning (vintertid) får förekomma. Plastmattor
eller trasmattor, som binder fukt/vatten, rekommenderas ej.
Gäller även heltäckningsmattor.
Lyftögla skall alltid användas vid lyft.

Anm:
Kalkutfällning kan förekomma på betongytan, men påverkar
inte betongens livslängd. Kalkutfällning beror till viss del på hög
luftfuktighet vid gjutningen och är inte reklamationsbart.

Balkong (aluminium)
Aluminiumbalkongen från Weland Aluminium är uppbyggd av
en helt underhållsfri aluminiumprofil, samt gavelprofiler i rostfritt
stål eller aluminium. Balkongen kan sopas eller under våren /
sommaren spolas med vatten. OBS! Inga frätande kemikalier
eller salt (vintertid) får förekomma. Trasmattor, plastmattor (typ
plastgräs), bastmattor, heltäckningsmattor som binder fukt/
vatten rekommenderas ej.

Anm:
I aluminiumprofilerna kan färgskiftning förekomma, beroende
på lagring (före montage) eller ojämn miljöpåverkan. Dessa
skiftningar jämnar oftast ut sig med tiden. Vid vissa bocklinjer i
de rostfria detaljerna kan ibland en rand uppstå. Detta är inget
som påverkar livslängden (resultat av en prägling efter bockverktyget).
4
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Balkong (stål)
Stålbalkongen är en lätt konstruktion uppbyggd av varmförzinkad stålprofil med en cementbaserad skiva på ovansidan
(kan bytas mot annat material). Balkongen är underhållsfri.
Kan sopas. OBS! Inga frätande kemikalier eller salt (vintertid) rekommenderas. Trasmattor, plastmattor (typ plastgräs),
bastmattor och heltäck-ningsmattor, som binder fukt/vatten,
rekommenderas ej.

Anm:
Cementskivan är ett naturbaserat material där färgskiftningar
eller nätmönster kan förekomma. Detta är ej reklamationsbart.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se

5

Räcke (anodiserat)
Weland aluminiumräcke levereras alltid med profilerna anodiserade eller lackerade. Anodiserat räcke kan tvättas med vatten
och svagt tvättmedel/tvållösning. Inga frätande eller starka
kemikalier får förekomma. Detta gäller även skivmaterial typ
Perstorp. Anodiseringen är väderbeständig och bibehåller sin
ytfinish.

Anm:
Kapsnitt efterbehandlas ej.

Räcke (lackerat)
Weland aluminiumräcke kan även levereras i pulverlackerat utförande. Pulverlackeringen levereras enligt IVF:s kvalitetskrav.
Med ytfinish typ B = Betraktningsavstånd 3 meter för exteriört
bruk. Pulverlackerat räcke kan tvättas med vatten och svagt
tvättmedel/tvållösning. Pulverlackeringen är väderbeständig
och bibehåller sin ytfinish.

Anm:
Kapsnitt efterbehandlas ej.

6
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Glas i balkongräcken och
balkonginglasningar
Glas i balkongräcken eller balkonginglasningar bör rengöras i
samma omfattning som fönster, ca 1 gång varannan månad
eller oftare om så erfordras. Glasen rengörs med fönsterputseller handdiskmedel och vatten. Även ingående aluminiumprofiler och räckesstolpar (anodiserade eller pulverlackerade)
rengörs på samma sätt.
Welands inglasningssystem är att betrakta som ett vindskydd
för att förlänga vår- / höstsäsong samt att sänka ljudnivån vid
hårt trafikerade vägar. Ett balkonginglasningssystem får aldrig
betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med
permanent golv eller mattor som kan skadas vid vattenintrång.

Anm:
Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir
starkt alkaliskt. Vatten, som rinner eller stänker på glasen, bör
snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glasen.
Detta gäller även för ingående aluminiumprofiler och räckesstolpar (anodiserade eller pulverlackerade).
Glas, som skadas på detta sätt, är inte påverkbart av glasleverantören och är därför inte reklamationsbart.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se

7

Balkonginglasningar

Focus

Faber

Sober
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Focus inglasning
Öppna och stäng varsamt
Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istället några decimeter ovanför nederkanten och flytta dem med en mjuk hand.
Då glider de lätt och följsamt.
Öppning och rengöring
Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid fönsterputsning.
Innan öppning av glasen utföres skall bågen placeras i putsningsläge. Börja med den yttersta bågen i spåret, drag förbi de
övriga för att friställa den helt.
Ett litet motstånd kan finnas när man drar förbi. Fortsätt sedan
på samma sätt med övriga bågar.
Lås och barnsäkerhet
Inglasningen är försedd med lås, för att undvika olyckor med
barn och även en enkel låsning mot objudna gäster. Låset
består dels av ett fast handtag och dels av ett nyckellås.
Handtaget är fjäderbelastat och är monterat i sidostolpen. För
att öppna trycker man på handtaget och frigör Öppna
fönsterbågen.
och stäng varsamt
Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istäl
På andra sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas
med
let några decimeter
ovanför nederkanten och
flytta dem med en mjuk hand. Då glider de
medföljande nyckel.
lätt och följsamt.
Öppna fönsterna med bifogad nyckel
Vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och kan vikas in på
balkongen för fönsterputsning. Lyft tillbaka bågen och lås
sedan med nyckeln.
Gör rent ibland
och barnsäkerhet
Torka rent handledarens glidspår från smuts såLås
glider
fönsterInglasningen är försedd med lås, för att
undvika olyckor med barn och även en enkel
bågarna utan att kärva.
låsning mot objudna gäster. Låset består dels
av ett fast handtag och dels av ett nyckellås.
Använd mjuk borste och en fuktig trasa.
Handtaget är fjäderbelastat och är monterat
i sidostolpen. För att öppna trycker man på
handtaget och frigör fönsterbågen. På andra
sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas
med medföljande nyckel.

Sidohängt fönster
Vid avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen öppnas med
bifogad nyckel vrid ett kvarts varv för att öppna, vrid åt andra
hållet för att stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer
med när bågen öppnas, och ställer sig i ett låst vädringsläge.
Tryck på armen och bågen frigörs från låsning vid stängning.
Låt styrpinnen följa med mot öppning i beslaget så frigöres
bågen och kan vikas in för fönsterputs

Öppna och stäng
varsamt

Öppning och
rengöring

Lås och
barnsäkerhet
Öppning och rengöring
Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid
fönsterputsning. Innan öppning av glasen
utföres skall bågen placeras i putsningsläge.
Börja med den yttersta bågen i spåret, drag
förbi de övriga för att friställa den helt.

Gör rent ibland
orka rent handledarens glidspår från smuts
så glider fönsterbågarna utan att kärva.
Använd mjuk borste och en fuktig trasa.

Öppna

Ett litet motstånd kan finnas när man drar
förbi. Fortsätt sedan på samma sätt med
övriga bågar.

Stäng

Gör rent ibland

Regnvatten
Regnvatten i kontakt me
eller cementfog blir star

Sidohängt fönster
id avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen
öppnas med bifogad nyckel vrid ett kvarts
varv för att öppna, vrid åt andra hållet för att
stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer
med när bågen öppnas, och ställer sig i ett
låst vädringsläge. Tryck på armen och bågen
frigörs från låsning vid stängning. Låt styrpin
nen följa med mot öppning i beslaget så frigöres bågen och kan vikas in för fönsterputs

Avfasat ytterhörn med
sidohängt fönster

Sidohängt fönster

Hogstad inglasningssys
Hogstad inglasningssyst
som ett vindskydd med
systemet förlänger vår o
samt sänker ljudnivån vi
rade vägar.

Ett balkonginglasninssy
betraktas som ett uteru
inte inredas med perma
matta som kan skadas v

Öppna fönsterna
med bifogad nyckel

Öppna fönsterna med bifogad nyckel
vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och
kan vikas in på balkongen för fönsterputsning.
yft tillbaka bågen och lås sedan med nyckeln.

OBS! Tänk på

BALKONG

atten som rinner eller s
bör snarast avlägsnas fö
skall uppstå på glaset. D
på ingående aluminium

Glas som skadats på de
påverkbart av glaslevera
därför inte reklamations

Rengöring
Glas rengöres i samma o
fönster, ca en gång vara
oftare om så erfordras.
eller handdiskmedel och
miniumprofilen rengöre

Täpp inte till ventilatio
Inglasningen är i första
väderskydd för balkong
naturliga springor som
gör att ventilationen på
bra. Täta därför inte me
eller liknande.

OBS! Tänk på detta!
Weland inglasningssystem
Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår och
höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar.
Ett balkonginglasninssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent
golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.
Regnvatten
Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta
gäller även på ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
Rengöring
Glas rengöres i samma omfattning som fönster, ca en gång varannan månad eller oftare om så erfordras.
Fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Även alu-miniumprofilen rengöres på samma sätt.
Täpp inte till ventilationen
Inglasningen är i första hand till för ett väderskydd för balkongen. Det finns naturliga springor som släpper in luft
och gör att ventilationen på balkongen blir bra. Täta därför inte med mattor, trasor eller liknande.
Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se

9

Faber inglasning
Öppna och stäng en lucka för vädring
Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra
nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens
nederkant. Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen
stannar i ett vädringsläge.
Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan
trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen
låses fast.
Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)
Gör likadant som för öppning vid vädring.
Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan,
och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under
bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.
OBS – vid stängning behöver du inte fälla tillbaka
vädringsarmen manuellt i profilrälsen, det sker
automatiskt
Stänga en lucka
Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra
handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att
öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna en lucka

Stäng en lucka

Vädringsarm

Öppna och stänga alla luckor
Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna
även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget.
För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant
med de följande glasen.
OBS! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge.

Skötselråd

Öppna alla luckor

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna
ska tvättas på samma sätt.
FABER vikglassystem har horisontella gummilister som ev. behöver smörjas vår och höst. Smörj alltid med ett
siliconskikt (typ Biltemas listskydds-silicon) på glidytorna som vetter mot luckan.
Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel (vanlig olja eller 5.56) det förstör listen.
Som ett vindskydd
FABER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan
tidigt på våren och långt in på hösten. Systemet skärmar också av ljud från omgivningarna, till exempel trafik.
En balkonginglasning kan inte jämställas med ett uterum. Därför bör du inte inreda balkongen med permanent
golv, matta eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.
OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta
gäller även på ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
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Sober inglasning
Skötselråd
Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel
eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska
tvättas på samma sätt.

1

Som ett vindskydd
SOBER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med
glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan tidigt på
våren och långt in på hösten. Systemet skärmar också av ljud
från omgivningarna, till exempel trafik.
En balkonginglasning kan inte jämställas med ett uterum. Därför bör du inte inreda balkongen med permanent golv, matta
eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.

2

OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller
cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas
för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på
ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
Så här fungerar SOBER vikglassystem
ÖPPNA
Trampa ned pedalen i botten så att den låser fast. (Bild 1)
Lyft säkerhetsspärren med foten och öppna dörren. (Bild 2)

3

STÄNG
Stäng igen dörren med ett tryck.
Trampa upp pedalen så att dörren faller ner på skenan (Bild 3)
SKJUT DÖRRARNA ÅT SIDAN
Öppna första dörren helt, vid det ställe där alla dörrar skall
parkeras. Skjut intill nästa dörr, gör likadant med de följande
dörrarna.
För att stänga systemet, börjar du med att stänga den yttersta
dörren, och skjuta den åt sidan till sitt ursprungliga läge. Gör
likadant med de följande dörrarna.
OBS! Dörrarna kan endast skjutas åt sidan i stängt läge.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se
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Förråd och Cykelskydd
- Underhåll av tak & väggar
Rengöring
För att bibehålla ett tilltalande utseende på väderskyddet krävs
regelbunden rengöring. Väderskyddet är i övrigt underhållsfritt
under normal påverkan från omgivande miljö.
Hur ofta?
Det beror på många faktorer. Bl.a. väderskyddets utformning
och tillval/utrustning, placering, omgivande miljö och nyttjandegrad. Som regel bör rengöring ske minst två gånger per år.
När väderskyddet rengörs är det viktigt att profiler, skivor och
tak rengörs samtidigt och med samma rengöringsmedel.
Väggar
Observera att alkaliska rengöringsmedel inte får användas!
Både aluminium och skivmaterial är känsliga för alkalier och får
inte utsättas för påverkan av sådana. Om exempelvis betongvatten eller putsbruk kommit på lackade profi ler och skivor är
det viktigt att tvätta bort detta med vanligt vatten och en mjuk
svamp. Använd endast svaga tvättmedel med ph-värde ca.5
för bästa resultat och längsta livslängd.
Tak
Rengör takskivor med varmt vatten och en mjuk borste eller
tvättsvamp. Smuts kan enkelt tas bort med vanligt rengöringsmedel utblandat med vatten. Ytan sköljs därefter med vatten.
Algbeläggning tas bort med algborttagningsmedel, med efterföljande tvätt enligt ovan.
Rengöring bör ej ske i direkt solljus eller i temperatur överstigande 25 grader C. Högtryckstvätt bör ej användas då den
kan förstöra ytan i takskivorna. Skivorna får under inga omständigheter rengöras med organiska lösningsmedel, slipande
eller polerande medel, eller vaxbehandlas. Denna behandling
ödelägger det UV-skydd som finns på plasten, med reducerad
livslängd som följd.
Snöröjning
Taket är konstruerat för att tåla de snömängder som normalt
råder i er zon.
Om taket utsätts för onormalt mycket snö, så som drivbildning
eller nederbörd utöver det normala, bör/skall taket snöröjas för
att undvika ev. deformering.

12
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Aluminiumdörrar
och Fasadpartier
Rengöring & skötsel
Regelbunden rengöring och skötsel är grundförutsättningen
för att livslängd och funktion ska uppnås.
Aluminium och glas är känsliga för alkaliska rengöringsmedel.
Rengör med vanligt vatten och svamp - milda, neutrala tvättmedel kan dock användas med försiktighet. Använd inte
rengöringsmedel med sliptillsatser. Betongvatten eller bruk
måste omgående tvättas bort.
Lås, gångjärn, slutbleck/ elslutbleck och dörrstängare ska
hållas rätt injusterade. Rörliga delar i lås skall hållas lätt insmorda med därtill avsedda produkter (t.ex. ASSA Låsspray).
Skruvar och beslag kontrolleras så att de är åtdragna.
Kontrollera avstånd mellan låskolv och slutbleck (särskilt viktigt
för elslutbleck). Kontrollera så att dräneringshål inte är igentäppta och att glas - och tätningsgummin är hela och täta.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se
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Justering Gångjärn

Höjd inställning

Tag bort undre
pvc täcklock.
Höjdinställning
+ 3 / – 2 mm. Sätt
på pvc täcklock.

Höjd inställning
bara på det undre
gångjärnet. Det
övre gångjärnet
efterjusteras bara.

Horrisontal inställning

Täcklocket säkras från
baksidan.

Lossa insex skruv ett
halvt varv.

Tag bort pvc täcklock. Horrisontal ± 2,5 mm.
Sätt på pvc täcklock.

Viktigt: Lås insexskruvar växlande.

Demontering på byggarbetsplatsen

Lossa insex
skruvar.

14

Tag bort pvc
lock.

Skruva ut
tryckspindeln.

Tag bort
medbringaren.

Tag ur lagertapp
underifrån.

Häng av dörrbladet.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se

Ändra tätningstryck

Tag bort pvc lock.

Skruva ut
tryckspindeln.

Tag ur
medbringaren, vrid
och sätt tillbaka.

– 0,5 mm

Efter justering skall makeringen visa
bakåt på bussningselementet.
0 mm

Nollposition

+ 0,5 mm

Efter justering skall makeringen visa
framåt på bussningselementet.

Vridlagerhylsan ± 90° tills
den kommer i stitt läge.
(Tätningstryck ± 0,5 mm).

Tag bort medbringaren
och sätt i den i det
undregångjärnsdelen.

Viktigt! Alla
markeringar på
bussningselementet
måste alltid visas i
samma riktnig.

Lagerbussnig i
underhållsfritt matrial
matrial av teflon.
PVC-får ej smörjas!

– 0,5 mm

Efterjusteringskallmakeringenvisabakåtpåbussningselementet.

+ 0,5 mm

Efter justering skall makeringen visa framåt på
bussningselementet.

Vrid lagerbussning ± 90° med
medbringaren tills
den kommer i sitt spår.

Positionera medbringaren
i den övre karm gångjärns
delendelen.

Montera
tryckspindel.

Weland Aluminium AB • Tel: 0472-445 00 • www.welandalumi.se

Sätt på
båda pvc
täcklocken.
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Andra produkter från Weland Aluminium

Aluminiumdörrar
Fasadpartier

Trappor i aluminium

Aluminiumramper

Miljöstationer

Cykelskydd
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Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29
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2016-05

Aluminiumräcken

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 18
 Brandvarnare

Dokumentnamn:
Vår referens: Gäst

6301186 Brandvarnare optisk KD-134A/10Y BOX
Artnr.:

6301186

Typbeskrivning:

KD-134A/10Y BOX

Frp. strl::

1

Leverantör:

NEXA

ALEM09:

N

Kort beskrivning:
Brandvarnare optisk KD-134A/10Y BOX
Mediumbeskrivning:
Nexa brandvarnare standard optisk med 10-års batteri

www.solar.se

Sida 1 av 1

SE

Bruksanvisning för brandvarnare
Modell: KD-134A/10Y med Lithium batteri

1134
Nexa Trading AB, Box 12200
402 42 Göteborg
13807/KD-134A/10Y
NEXA13807-CPR-001
EN14604:2005/AC:2008
Brandvarnare för hushållsbruk

Bruksanvisning för brandvarnaren KD-134A/10Y med Lithium batteri
Tack för att du valt brandvarnaren KD-134A/10Y. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda produkten och spara den för
framtida referens.
1. Översikt:
Brandvarnaren fungerar genom att infrarött ljus sänds ut och reflekteras av den rök som uppstår i början av en brand (pyrande
glödbrand). Varnaren består av ett fotoelektriskt system, en identifieringskrets för signalbehandling samt en larmkrets. Det
infraröda ljuset reflekteras och sprids mot rökpartiklarnas ytor när röken kommer in i varnarens detekteringskammare. Den
fotoelektriska dioden tar emot det reflekterade ljuset och alstrar en fotoelektrisk signalström. Signalen från dioden behandlas
kontinuerligt av identifieringskretsen, och när identifieringskretsen känner av en signalström från ljus som har reflekterats
mot rök, utlöses larmet. KD-134A/10Y har en modern och kreativ design; den är liten och elegant och lätt att använda.
2.

Tekniska data:
Strömförsörjning: 9-voltsbatteri ((ULTRA LIFE/EvE/Forte Lithium batteri-Long Life)
Strömförbrukning i viloläge: 6–12 µA
Drifttemperatur: -10℃–+40℃
Larmets ljudnivå: ≥85 decibel på 3 meters avstånd
Storlek (diameter): 101×34 mm
Dammskydd medföljer

3.

Användning:
A) Ta bort monteringsplattan från varnarens baksida och sätt i ett 9-voltsbatteri.
B) Tryck på testknappen ett par sekunder tills larmet ljuder. Släpp upp knappen så snart du hör larmet. (Det upprepas
två eller tre gånger och upphör sedan automatiskt.) Detta visar att brandvarnaren fungerar som den ska. (Om
varnaren inte fungerar på detta sätt, bör du vända dig till återförsäljaren eller tillverkaren.)
C) Fäst brandvarnaren på plats (normalt i taket) med de två skruvar som medföljer.
D) Låt dammskyddet sitta kvar över brandvarnaren till slutstädningen är helt klar. Gäller främst vid nybyggnation eller renovering.

9V batteri
Figur 1

SOVRUM

Testknapp
SOVRUM

Figur 2
VARDAGSRUM
Monteringsplatta
KÖK

HALL

Figur 3
Figur 4

4.

OBS!
A) Inuti brandvarnaren finns inga delar som behöver bytas ut förutom batteriet.
B) Varje gång du byter batteriet måste du kontrollera med testknappen att varnaren fungerar som den ska.
C) Använd inte varnaren i fuktiga, dammiga eller rökiga omgivningar.
D) När batteriet börjar ta slut, ljuder larmet med ca 45 sekunders mellanrum. Då ska batteriet bytas ut.
E) Förvara brandvarnaren och emballaget utom räckhåll för barn.

5. Kvalitetsgaranti:
A) Tillverkaren lämnar tre års garanti på brandvarnaren.
B) Garantin omfattar inte skada som orsakas av användaren, inte heller felaktig användning.
Områden som bör undvikas är till exempel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platser där temperaturen kan falla under 0 oC eller stiga över 40 oC
Fuktiga områden, till exempel badrum, kök eller duschrum, där den relativa fuktigheten kan överstiga 90 %.
I köket där rökpartiklar från stekning kan ge falsklarm.
Nära fläktar och ventilationskanaler
Nära dekorationer, dörrar, armaturer, fönsterlister m.m. som kan hindra rök eller värme att nå fram till brandvarnaren.
Rökiga miljöer, till exempel garage. Avgaser kan utlösa falsklarm.
Nära eller rakt ovanför varma föremål, till exempel element eller luftutsläpp, som kan påverka luftströmmarnas riktning.
I närheten av spis eller ugn med öppen låga.
Högst upp i v-formade tak .
I dammiga eller smutsiga miljöer, till exempel verkstäder.
Placera enheten minst 1,5 m från lysrörsarmaturer, eftersom elektriska störningar och/eller blinkningar kan påverka enheten.
Placera den inte där det finns mycket insekter. Insekter och föroreningar på brandvarnarens givare kan försämra dess reaktionstid.
Prestanda Deklaration finns på vår hemsida

Nexa Trading AB,
Sverige
www.nexa.se
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Flik 19
 Telia

DINA
TJÄNSTER
SOM INGÅR

Informationsblad vid kollektiv anslutning.
Gäller fr.o.m. 2018-02-14

GRATTIS!
Du har bredband 100/100, tv-paket Lagom och telefoni via bredbandet som ingår i ditt boende.
Du kan när som helst byta tv-paket eller bredbandshastighet.

1. AKTIVERA DINA TJÄNSTER

DETTA INGÅR I DITT BOENDE

För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan.
På sidan visas de tjänster som ingår i ditt kollektiva avtal. Här kan du också
välja till utöver det som ingår.
1. Gå in på telia.se/aktivera
2. Fyll i din adress
Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet
att ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia.

Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia.

3. KOPPLA IN DIN UTRUSTNING
•
•
•

På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din
utrustning
Utrustning finns antingen i din bostad, via din fastighetsägare eller hemskickad vid aktivering. Är något trasigt så kontaktar du oss på 90 200.
Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se
på tv

Tv

Telia Play

Telefoni

100 | 100

LAGOM*

JA

JA

*Gå till telia.se/tvpaket för aktuella kanaler och Playtjänster som ingår i
respektive tv-paket.
Med Telia Play kan du streama och se ditt tv-utbud på fler skärmar.
Se telia.se/playplus för mer info.

2. HITTA KODER PÅ MITT TELIA
Har du tv-paket hos oss finner du de koder (identifikations-kod och kontrollkod) du behöver för att aktivera din tv-tjänst. Här aktiverar du också
streaming med Telia Play så att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar. Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet än det
som redan ingår i ditt boende.

Bredband

TILLÄGG
Med Telia Tv kan du
•
•
•

Enkelt byta och lägga till tv-paket
Streama ditt tv-utbud i vår app Telia Play
Hyra och streama filmer i Sveriges största filmbutik

Titta på tv när och var du vill med Telia Play
•
•
•

Streama säsonger av dina favoritserier, den bästa sporten och de
senaste filmerna
Se dem på din dator, mobil eller surfplatta
Hemma, i bilen eller i sommarstugan

Appen Telia Play gör det enkelt och roligt att titta på tv!

Vi hjälper dig hela vägen till din bästa wifi-upplevelse i hemmet. Du kan
läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden.

TSP-4374_2-1802

Mitt Telia
Mitt Telia är din personliga sida. Här ser du hela ditt engagemang hos oss. Du kan t ex. se dina fakturor och bekräftelser,
hitta de koder som behövs för att aktivera och komma igång
med dina tjänster och ändra dina abonnemang och tjänster.
Logga in på telia.se/mitt-telia med BankID eller genom att
skapa ett konto.

Bra att tänka på innan du flyttar
•
•

För att undvika onödiga fakturor kontaktar du oss på 90 200
så hjälper vi dig att flytta med eller avsluta dina tjänster
Lämna kvar tv-box och router, de tillhör bostaden

TV, BREDBAND
OCH TELEFONI
MED FIBER

ALLT BLIR ENKLARE
MED FIBER

SAMLA MER,
få en förmån

Tv, bredband och telefoni är bara några av sakerna som blir enklare
med fiber. Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett enda uttag.
Du får tv med tillgång till Sveriges största filmbutik med fler än 10 000
filmer och bredband med ända upp till 1000 Mbit/s och bredbandstelefoni med fina prisavtal.

Självklart ska det löna sig att vara kund hos oss. Har du mobilabonnemang
och bredband får du välja en förmån som gör ditt digitala liv roligare. Du kan
få ett mobilabonnemang med mer surf, högre hastighet på ditt bredband
hemma eller ett mobilt bredband så att du kan surfa var du än är.

Tv som du bestämmer över
Att vi har Sveriges nöjdaste tv-kunder
är ingen slump. Med Tv från Telia får
du marknadens bredaste utbud av
tv, serier och film med ljud och bild
i HD. Välj ett tv-paket som passar
dig – sen kan du titta enligt tv-tablån,
kolla när du vill med playtjänster, hyra
film i Sveriges största filmbutik och
följa de viktigaste matcherna med
pay-per-view. I tv-boxen finns allting
samlat, och där kommer du också åt
SVT Play, YouTube och Netflix. Lägg
till extra tv-paket om du vill, t.ex.
C More, Viasat eller HBO Nordic.
Dessutom ingår Telia Play som gör
att du kan se allting via en app i din
mobil, surfplatta, dator, Apple TV eller
Chromecast.
Läs mer på sidorna 3–6
Snabbt och säkert bredband
Med bredband från Telia kan du få
hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s
– tillräckligt för hela familjen.
Läs mer på sidorna 7–8

1

Bredbandstelefoni
Du ringer med din vanliga telefon,
men via din fiberanslutning. Det finns
flera olika prisavtal att välja mellan
så att du ska få bästa möjliga pris
för dina ringvanor. Självklart får du
tillgång till alla de samtalstjänster du
redan vant dig vid att använda.

MER SURF
I MOBILEN

HÖGRE
HASTIGHET
HEMMA

MOBILT
BREDBAND
20 GB

Få nästa surfnivå på
ditt mobilabonnemang
för samma pris som
du har idag.

Få högre hastighet på
ditt bredband hemma
för samma pris som
du har idag.

Få ett mobilt bredband
med 20 GB surf utan
extra kostnad.

Läs mer på
telia.se/bredbandstelefoni
Wifi
När du skaffar bredband från Telia
ingår lån av wifi-router utan kostnad
så länge du är bredbandskund.
Med vår wifi-router kan du använda din fiberanslutning till så mycket
mer. Du kan till exempel streama
musik med Spotify – både i tv:n och i
datorn, eller varför inte via ett trådlöst
hifi-system i alla rum samtidigt.
Läs mer på sidorna 9–10

MER SURF I MOBILEN
Mer surf i mobilen innebär att du får nästa surfnivå på ditt mobilabonnemang för samma pris
som du har idag. 2 GB blir 6 GB, 6 GB blir 20 GB, 20 GB blir 40 GB, 40 GB blir 60 GB och 60 GB
blir 100 GB.
HÖGRE HASTIGHET
Högre hastighet hemma innebär att du får högre hastighet på ditt fasta bredband för samma pris
som du har idag. Ex för dig som har fiber: 100 Mbit/s blir 250 Mbit/s,
250 Mbit/s blir 500 Mbit/s och 500 Mbit/s blir 1000 Mbit/s.
MOBILT BREDBAND 20 GB
Mobilt bredband innebär att du får ett mobilt bredband
i form av ett SIM-kort med 20 GB utan extra kostnad.
Förmånen kan förändras över tid. För att ta del av
din förmån och för aktuella erbjudanden
besök telia.se/samlamer
2

SVERIGES BREDASTE
UTBUD AV TV OCH PLAY
Med Telia Tv får du Sveriges största utbud av tv, serier och film, med
ljud och bild i hd-kvalitet. Välj ditt tv-paket, se pay-per-view-sport och
hyr filmer i Sveriges största filmbutik. Titta enligt tv-tablån eller när du
vill, hemma på tv:n eller på vilken skärm du vill med Telia Play.
Titta när du vill med playtjänster
Med tv från Telia kan du välja och vraka
bland kanaler, program och serier som
passar dig. Titta enligt tv-tablån eller
starta, pausa och spola som du vill
med playtjänster.
Telia Play
Med Telia Play har du alltid massor av
tv med dig, var du än är. Titta hemma,
på bussen, i sommarstugan eller utomlands. Streama via Telia Play-appen i
din mobil, surfplatta, dator, Apple TV
eller Chromecast. Maxa din egentid
med bästa serierna från HBO Nordic
och National Geographic, mys med
vännerna framför favoritprogrammen
och släpp loss barnen i SF Kids underbara värld. Dessutom ingår Sveriges
största filmbutik.
HD-tv
HD-tv står för high definition television, det vill säga tv med mycket hög
upplösning. Riktigt bra bild och ljud
som kräver hög kapacitet på bredbandet, vilket du får med fiber. Redan idag
kan vi erbjuda många HD-kanaler, och
vi uppdaterar ständigt utbudet, även
bland betalkanalerna.
3

Filmbutiken
I TeliaTv ingår också Sveriges största
filmbutik. Hyr de senaste filmerna och
välj bland över 10 000 populära och
klassiska titlar. Titta direkt i din tv eller
på din mobil, surfplatta, dator, Apple
TV eller Chromecast med appen Telia
Play.
Välj och vraka bland drama, komedi,
action, skräck, dokumentär och barnfilm, titta på trailers innan du hyr eller
välj HD för extra bra kvalitet.
Flera tv-apparater
Med Tvillingabonnemang får du
samma tv-paket som du har idag men
kan titta på upp till fem tv-apparater.
Är du ansluten till kollektiva tjänster
betalar du enbart en engångskostnad
för en extra tv-box, ingen extra månadsavgift tillkommer.
Trådlös tv
Istället för att dra en sladd från fiberuttaget till platsen där du vill titta på tv,
kan du skaffa en wifi-repeater som ger
dig trådlös tv.

Lägg till inspelningsbar tv-box
Med en inspelningsbar tv-box kan du
spela in och spela upp tv-program
samt pausa och spola tillbaka ett
program medan det sänds. Du kan

starta inspelningarna med fjärrkontrollen, dator eller mobilen (via
internet). Med tv via fiber kan du titta
på en kanal och samtidigt spela in
från en annan.
4

VÅRA TV-PAKET
Välj ett tv-paket som passar dig. Njut av tv och serier enligt tablån eller
titta när du vill med playtjänster. Du kan lägga till C More, Viasat eller
HBO Nordic om du vill. Titta på din tv eller på vilken skärm du vill med
Telia Play-appen. Läs mer om våra tv-paket på telia.se/tvpaket

STREAMA MED
TELIA PLAY

TV-PAKET LAGOM
Sveriges populäraste kanaler och tillgång till Sveriges största
filmbutik. Playtjänster ingår med innehåll som du kan se på
när du vill.*

HD

HD

20 HDKANALER

HD

HD

HD

HD

HD

TV-PAKET STOR
Vårt bästa tv-paket med faktaprogram, underhållning för
de små, sport, de senaste serierna och tillgång till Sveriges
största filmbutik. HBO Nordic och flera andra playtjänster
ingår med innehåll som du kan se på när du vill.*

HD

HD

35 HDKANALER

HD

HD

HD

HD

HD

HD

hd

HD
HD

* Innehållet kan förändras över tid, då vi uppdaterar paketen med dagsaktuella kanaler, se telia.se/tvpaket

5

6

SURFA SNABBARE OCH
SÄKRARE ÄN NÅGONSIN
Med fiber från Telia får du ett riktigt kraftfullt bredband, så att du kan
utnyttja alla fibertjänster fullt ut. Du kan streama musik och film, spela
online med superkort svarstid, skicka och ta emot tunga filer och surfa
på internet, utan att behöva vänta på nedladdningar. Och det bästa av
allt är att du kan göra allt samtidigt.

100
MBIT/S*

250
MBIT/S*

500
MBIT/S*

1000
MBIT/S*

BREDBAND 100/100

50–100 Mbit/s**. Riktigt bra bredband som
klarar av att flera samtidiga användare surfar,
streamar, mejlar och lyssnar på musik.

BREDBAND 250/250

100–250 Mbit/s**. Klarar av tungt arbete online,
streaming på flera skärmar - för hela familjen.

BREDBAND 500/500

250–500 Mbit/s**. Otroligt snabbt bredband
som passar flera som vill ladda ner stora filer
snabbt och samtidigt.

BREDBAND 1000/1000

500–1000 Mbit/s**. Vårt snabbaste bredband.
Klarar av extremt höga hastigheter för flera
användare samtidigt.

* Vilken hastighet du kan välja beror på vad vi kan leverera till just din adress.
** Hastighetsintervallet visar lägsta och högsta hastighet för respektive bredband när du har trådbunden anslutning mellan router och dator. Surfar du trådlöst kan hastigheten variera beroende på
flera faktorer, t ex routerns placering, din utrustnings prestanda med mera.

7

8

SÅ HÄR HÄNGER DET IHOP
Så här kan det se ut i en lägenhet där det finns fiber indraget. Anslutningen till fastighetsnätet sitter i hallen, och därifrån är ethernet-kablar
dragna för tv, bredband och telefoni. Du kan självklart även använda
en wifi-router för att få ett trådlöst nätverk.
1

FIBERUTTAG

Ditt fiberuttag kan se ut på lite olika sätt: antingen är det bara ett nätverksuttag i väggen, eller så används en fiberkonverter/medieomvandlare. Finns
det ett bredbandsskåp så väljer du där vilka nätverksuttag som ska vara
aktiva i din bostad.
2

4

WIFI-ROUTER

När du skaffar bredband ingår lån av wifi-router utan kostnad så länge du är
bredbandskund. Wifi-routern fungerar även som telefonadapter.
För att optimera prestandan på ditt wifi, placera routern på ett öppet och
ganska högt ställe med fritt läge för att få bästa möjliga mottagning.
3

2
1

BREDBAND

För internetuppkoppling ansluter du en nätverkskabel från fiberuttaget till din
wifi-router (eller direkt till datorns nätverksuttag).
4

5

TV

För att se på tv använder du en tv-box som du kopplar mellan din tv och din
wifi-router. För att kunna använda en extra tv behöver du ytterligare en tv-box.
Vill du ansluta tv-boxen trådlöst behövs också en wifi-repeater.
5

Fastighetsnät

TELEFON

För att ringa med bredbandstelefoni kopplar du din telefon till den wifi-router
som ingår när du beställer ett bredbandsabonnemang från Telia.

PERSONLIG TEKNIKER
Få hjälp av en personlig tekniker i ditt hem. Du kan till exempel få hjälp med
att installera ditt bredband, få bästa hastigheten på ditt wifi eller få ordning
på dina smarta produkter i hemmet. Läs mer på telia.se eller ring vår kundtjänst och support på 90 200.

9

3

10

Våra butiker
Du är varmt välkommen att besöka din lokala Teliabutik.
Där kan du få praktisk hjälp och svar på dina frågor om bredband,
tv och telefoni. Du hittar närmaste butik på telia.se/butik
Vill du ha hjälp med beställning och inkoppling ring vår kundtjänst
och support på 90 200
Beställning och support
Vardagar kl 08.00 –17.00
Chatt på telia.se
Vardagar kl 08.00-17.00
Mitt Telia
Hantera alla dina tjänster och ärenden på telia.se/mitt-telia
Läs mer om våra tjänster och erbjudanden på telia.se

TSP-4570_4-1911

Support och kontakt: telia.se/kontakt
facebook.com/teliasverige
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Flik 20
 Avstängning vatten

Drift och skötselanvisning för lägenheter

Instruktioner

Avstängningsventiler för kall och varmvatten till badrummet är
placerade vid brickan där rören kommer ut från väggen.
Tvättmaskin har egen avstängningsventil för kallvatten.
Avstängningar för köksblandaren finns i köksskåpet och
diskmaskinsavstängningen finns på sidan av blandaren.
I schakt i trapphus finns lägenhetsavstängningar och
vattenmätare för individuell mätning av varmvattenförbrukning
för varje lägenhet.
Huvudavstängningar för vatten och värme finns monterade i
plan 09 där märkbricka anger vilka lägenheter det gäller.
Golvbrunnar, vattenlås i diskbänkar, tvättställ och tvättmaskin
rensas vid behov dock minst 2 gånger per år.
Flytande fett,som matolja,frityrolja och marinad stelnar när det
kommer ner i avloppet,vilket leder till stopp.Stekpannor och
andra köksredskap torkas enklast ur med papper och kastas i
kompostpåsen.
Temperaturen på radiatorerna (elementen) styrs automatiskt
beroende på utomhustemperaturen av reglerutrustning i
undercentralen.
Termostaten på radiatorns överkant bestämmer rumstemperaturen, inställning 3 och lite till innebär ca 21C i rummet
vilket är den högsta temperatur som kan väljas.
Normalt ska radiatorns underkant vara nästan kall medan
överdelen ska vara helt varm. När temperaturen i rummet
närmar sig inställd temperatur på termostaten stänger den
gradvis och radiatorn blir kallare.
För mer information om tips och skötsel av installationer se
separata instruktioner från tillverkare som finns i denna
lägenhetspärm.
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Flik 21
 El, Belysning, Jordfelsbrytare

Instruktion lägenheter


Elcentralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare
som skyddar hela anläggningen.
Vippan på apparaterna i centralen ska vara uppåt för till, nedåt för
från, återställs genom att vippa den uppåt. Se även separat
beskrivning angående jordfelsbrytare.



Mätare för förbrukning av el och varmvatten är placerade i en nisch
ute i trapphuset.



Under el-centralen finns IT-centralen.
I lägenheten finns ett antal numrerade IT-uttag.
För att aktivera IT-uttagen ute i lägenheten så kopplar man en
nätverkskabel mellan routern och det uttag man vill aktivera i ITcentralen



På er balkong finns det belysning och ett eluttag monterat det styrs
från en strömbrytare nära balkongdörren.



I badrummet är en elektrisk handdukstork installerad, se separat
bruksanvisning för handdukstorken.



Brandvarnare är monterade i lägenhetens tak. När batteriet i börjar
ta slut i brandvarnaren så ljuder larmet med ca 45 sekunders
mellanrum, då ska batteriet bytas ut. Varje gång du byter ut
batteriet måste du kontrollera med testknappen att varnaren
fungerar som den ska.



Uttagen i lägenhetens tak har ändrat utseende efter en ny EUstandard, vilket kan medföra att man måste byta stickproppar på
äldre lampor/armaturer som man vill använda.

JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD l DENNA ANLÄGGNING
Underhåll
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren
är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.
Felsökning
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på att en tillfällig
störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några
gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ut samtliga
säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren
igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat
till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några
säkringar har återställts finns felet i eller före centralen. lnstallatörens hjälp behövs.
Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla
stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter
till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon
fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad,
anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren löser igen. Det är den sist anslutna
apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Bravida
Verkstadsgatan 11
753 23 Uppsala

EL-VIS Mall  1999 ELINFO I VÄXJÖ

HANDY 1100 IP21 14W/830C
2UTTAG VI
Airam Handy är en populär arbetsplatsarmatur som är avsedd
som allmänbelysning i kök och grovkök. På insidan av den
förnyade armaturen väljs en av två färgtemperaturer för LEDlampan före installationen: 3000K (ren vit) eller 4000K (klar vit).
Du kan välja mellan fyra längd- och effektalternativ. Handy kan
ytmonteras rakt eller i 45° vinkel. Se även Handy-seriens
armaturer med tvådelat jordat uttag och en on/off-brytare som
används för att kontrollera armaturerna separat.
Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
Effekt-, ljusflödes- och längdalternativ:
LED 5 W 500 lm / 450 mm
LED 8 W 800 lm / 550 mm
LED 11 W 1200 lm / 750 mm
LED 14 W 1500 lm / 1100 mm.
LED-lampans färgtemperatur 3000 K eller 4000 K CRI>80 väljs
före installationen.
Armaturernas LED-moduler kan fås som reservdelar. Om en
modul går sönder är det lätt för en elmontör att byta den. LEDmodulerna fästs med snabbkopplingar på kupans insida.
Eluttagen kan monteras både höger- och vänsterställt.
Ytmontering, kedjekopplad 4 x 2,5 mm² (armatur med uttag)
eller 3 x 2,5 mm² (armatur utan uttag).
Kapslingsklass IP21.
Omgivningstemperatur +5...+35 °C/L70B50 40000 h.
Material

STOMME AV ALUMINIUM,
DIFFUSOR AV POLYKARBONAT

Koppling

4x2,5mm²

Montering

UTANPÅLIGGANDE
MONTERING

Styrning

Icke dimbar

PRODUCT CODE
E-NUMMER
HANDY 1100 IP21 14W/830C 2UTTAG VI

GTIN1

LXHXB

KG

PRODUKTLINJE

4107112

6435200258151

1100 x 52 x 74

0.852

HANDY

7017481

TEKNISKA DATA (ETIM)
Spridningsvinkel

Extremt bredstrålande >80°

Dimming phase cut-on

Nej

ETIM klass

EC002892

Dimming phase cut-off

Nej

Dimmerfunktion saknas

Ja

Dimming programmable

Nej

Energieffektivitetsklass

A++

Dimming potentiometer (integrated)

Nej

Dimning 0-10 V

Nej

Dimming depending on control gear

Nej

Dimming 1-10 V

Nej

Dimming manufacturer's proprietary

Nej

Dimming DALI

Nej

system

Dimming DMX

Nej

Dimming mains voltage modulation

Nej

Dimming DSI

Nej

Typ av ljusreglering

Ej dimbar

Dimming GPRS

Nej

Dimming Touch and Dim

Nej

Dimming LineSwitch

Nej

Rasterutförande

Matt

Dimming RF

Nej

Med lufthål

Nej

Dimming Sine Wave Reduction

Nej

Conductor cross section (mm²)

2,5

Dimming Zigbee

Nej

Spänningstyp

AC

Systemeffekt (W)

14

Airam AB, www.airam.se, info@airam.se, tel. +46 8 722 44 20

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Energy efficiency class of the built-in

A++, A+, A (LED)

Lämplig för väggmontering

Ja

Lämplig för nödbelysning

Nej

lamp
Höjd/djup (mm)

44

Lämplig för infällnad

Nej

Kapslingsklass (IP)

IP21

Skyddsklass

I

Kapslingsmaterial

Aluminium

Material kupa

Plast, opal

Anslutningstyp

Klämkontakt

Effektfaktor

1500

Omgivningstemperatur (max) (°C)

35

Highest energy efficiency class of the

A++

Omgivningstemperatur (min) (°C)

5

exchangeabl

Lämplig för antal ljuskällor

1

Lowest energy efficiency class of the

Effekt ljuskälla

14

exchangeable

Lamphållare/sockel

Övrigt

Energy efficiency class of the provided

Bredd (mm)

74

exchangeab

Drivdon

LED-drivdon konstantström

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C

40000

Antal poler

4

Armaturljusflöde (lm)

1500

Märkspänning till (V)

240

Övertäckning med isolering

Nej

Märkspänning från (V)

220

Ljusutbyte (lm/W)

110

Dimmer med tryckknapp

Nej

Ljusfördelning

Symmetrisk

Längd (mm)

1100

Ljusuttag

Direkt

Kapslingsfärg

Vit

Ljusfärg

Vit

Med ljuskälla

Ja

Ljusfördelare/spridare

Ingen

Med rörelsesensor

Nej

Ljuskälla

LED ej utbytbar

Drivdon ingår

Ja

Med ljussensor

Nej

Lämplig för rampmontage

Nej

Färgtemperatur (max) (K)

4000

Passar till takmontering

Nej

Färgtemperatur (min) (K)

3000

Lämplig för lampeffekt (max) (W)

14

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för lampeffekt (min) (W)

14

Rated ambient temperature acc.

35

Lämplig för ytmontage

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete

Nej

A++
A++

IEC62722-(max) (°C)
Rated ambient temperature acc.

5

IEC62722-(min) (°C)

Airam AB, www.airam.se, info@airam.se, tel. +46 8 722 44 20

Bizzo plafond D165 bl.vit /opal glas E27
60W IP21

Ready to
ship

223701389
Bizzo, en karaktärsfull plafond. Takfäste i lackad aluminium.
Kupa i opalglas. Godkänd för badrum. Montering på takkrok.

Typ av produkt

Plafond

Material

Glas

Färgkod

01-389 Vit/opal - White/opal

ADRESS: BELID AB, KLASAVÄGEN 4 SE-432 95 VARBERGSVERIGE VÄXEL: +46 340-66 25 00 EPOST: INFO@BELID.SE WWW.BELID.SE

Artikelnr
E-nr
El-nr
S-nr
EAN

6090-500-10
7510313
3032141
4211993
7312906090102

Classic
En trotjänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på
vägg, såväl inom- som utomhus.

Specifikation
Sockelmaterial
Lamphållare
Ljuskälla
Spänning
Montering
Sockelfärg
Skyddsklass
D-klassad
Kapslingsklass
Energiklass
Ta
Höjd
Diameter Ø
Glas
Glasgänga
Vikt
Design

Teknisk information
Porslin
E27
E27, max 75W (ej inkl.)
230V
Tak/vägg
Vit NCS S 1502-G50Y
II
Nej
IP20
A++ - E
-30 - +25
155 mm
170 mm
Blank opal
84,5 mm
1 kg
Ifö Electric

Installation
Fäst armaturen i tak eller på vägg med lämpliga
skruvar, se till att pil och texten UP i botten av
sockeln pekar uppåt vid väggmontage. Anslut
ledarna till trådfästena. Skruva fast lamphållaren.
Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom
att skruva den medsols. Se till att packningen
mellan glas och sockel sitter på plats.

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm
hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två
dolda hål för CC-mått 70 mm. Trådfäste i botten för
anslutning av max 2 x 2,5 mm2. Överkoppling är
möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd.
Underhåll
Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och
rengör det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om
nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om
nödvändigt. Sätt på glaset.
Reservdelar
Glas: 1-6112, 79 068 03
Glastätning: 02786-1, 79 059 90
Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre
hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för
modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi
reserverar oss för eventuella fel i texten samt
förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska
specifikationerna (utan föregående avisering).

Ifö Electric AB. PO Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden. Tel +46 456 265 00. info@ifoelectric.com. www.ifoelectric.com

Nordlux A/S | Karlskogavej 8
DK 9200 Aalborg SV
T. +45 98 18 16 11
F. +45 98 18 84 11
www.nordlux.com | nordlux@nordlux.com
A/S-Reg. nr: 151 510
CVR/Vat no. DK 10 21 69 90
Spar Nord Bank | Swift: SP NO DK 22
IBAN: DK94 9035 4563 2422 78
Reg. nr. 9035 Kontonr. 4563 2422 78

Scorpius Maxi
Brand: NORDLUX

General

Measurements

By: Nordlux

Color: Galvanized

Height: 14

Product No: 21751031

Source: Excl. Lightsource

Projection: 14,5

EAN: 5701581241961

Max Watt: 60W

DB: 7767288

Material: GS

Colli: 3

IP: IP23

Socket type: E27

Energy class: A++ - D
Parrallel con. pos.: Possible

Lightsource info

Scorpius

Höjd (cm): 10
Projektion (cm): 10
Bredd (cm): 20

Scorpius

Dimbar: Nej

21651031

Artikel nummer: 21651031 Galvaniserat stål
EAN: 5701581917958
Kolli 6
Material: Galvaniserat stål/Plast
IP23, Klass 1 (Jordkontakt), 230V
E14, Max. 40W, Ljuskälla ingår ej
Parallellkoppling möjligt
Område: Utomhus
Energiklass A++ - D

Scorpius vägglampa för utomhusbruk har en klassisk och tidlös design.
Scorpius har många användningsområden – den passar perfekt vid
ytterdörren, entrén, på staketet eller i trapphuset. Den kan användas
ensam eller tillsammans med flera bredvid varandra.

Denna ljusarmatur
är kompatibel med
lampor inom följande
ernergiklasser;

A++
A+
A
B
C
D
E

Nordlux Sverige AB - sweden@nordlux.com - www.nordlux.com
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Flik 22
 Porttelefon

Drift- och underhållspärm
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Taggar
Det finns 3 stycken beröringsfria nycklar/taggar märkta 1, 2, 3.
- 1 och 2 är ”vuxentaggar” och ger tillgång till förråd, garage, soprum och
berörda entréer.
- 3 är en ”barntagg” som ger tillgång till entréerna.

Revision 3
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HÖGTALARE

NAVIGERA/RING UPP

GRAFISK DISPLAY
VÄGLEDANDE TEXT

NAVIGERA
MIKROFON

UPPLYST LÄSARE & KNAPPSATS

Denna användarmanual beskriver tre olika scenarier att söka efter lägenhetsinnehavare:
1. Lägenhetssökning
2. Alfabetisk sökning
3. Ringa upp med kod/telefonnummer
Du hittar även hur du svarar när någon ringer upp dig från porten och hur passagesystemet fungerar.

Så här fungerar din porttelefon

Vid entrén sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare ringer upp dig för att bli
insläppta och det är även porttelefonen som du använder för att låsa upp entréporten.

Inställning i din telefon

Porttelefonen kommunicerar via telesystemet och/eller till en svarsapparat monterad
i lägenheten. Om porttelefonen ringer till din telefon, måste denna klara av tonval.
Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna (titta i
telefonens manual).

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon: växel_031 68 97 00
support@aptus.se · www.aptus.se

ANVÄNDARMANUAL

3

RINGA 1707
Lägenhetssökning
Välkommen
Ekonomivägen 3

1

Tryck på knappen som displayen pekar ut “SÖK
101 Cederwaldh R.
NAMN”.

EKONOMIVÄGEN 3

108 Christensen J.
125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.
100

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

Davidsson M.
Larsson A.

2

Namn visas. Bläddra vidare med knapparna 
eller .
SÖK EFTERNAMN

3

Ring önskat namn med knappen bredvid.
EKONOMIVÄGEN 3

SÖK EFTERNAMN

EKONOMIVÄGEN 3

4

Indikerar
uppringning.
Davidsson M.
100

Höök G.

SÖK EFTERNAMN

5

Davidsson M.
SÖK NAMN
100
Larsson A.
Davidsson M.
100
Höök G.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST
UVXYZÅÄÖ

ABCDE

101 Cederwaldh R.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

100

Davidsson M.
Höök G.

UVXYZÅÄÖ

ABCDE

101 Cederwaldh R.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

UVXYZÅÄÖ

Välkommen
Ekonomivägen 3

ABCDE

101 Cederwaldh R.

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SVARAR INTE

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
Larsson A.
EKONOMIVÄGEN 3
100

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Accepterar
hyresgästen tillträde, visas detta i disVälkommen
101 Cederwaldh R.
Ekonomivägen 3
playen
och nyckelhålet blir grönt. Plan och lägen108 Christensen J.
het presenteras.

100

Davidsson M.
Larsson A.

EKONOMIVÄGEN 3

125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Davidsson M.
100
Larsson A.

6

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

Nekas tillträde återgår Ringa till startläge.

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
100
Larsson A.

SVARAR INTE
Davidsson M.
SÖK NAMN
100
Larsson A.

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon: växel_031 68 97 00
support@aptus.se · www.aptus.se
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Alfabetisk namnsökning

1

Tryck på knappen som displayen pekar ut “SÖK
EFTERNAMN”.

EKONOMIVÄGEN 3

100

Davidsson M.
Höök G.

101 Cederwaldh R.
102 Jonsson D.
Stendahl K.
103 Larsson A.
Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SÖK EFTERNAMN

2

Välj begynnelsebokstav. Bläddra vidare
med knapDavidsson M.
100
Höök G.
parna  eller .

EKONOMIVÄGEN 3

SÖK EFTERNAMN

3

ABCDE
FGHIJ

ABCDE

101 Cederwaldh R.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

Välj namn. Bläddra vidare med Välkommen
knapparna  eller
Ekonomivägen 3
. Ring önskat namn med knappen
bredvid.

RINGER

UVXYZÅÄÖ

100

Davidsson M.
Larsson A.

101 Cederwaldh R.
108 Christensen J.

KLMNO

125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.

RINGER

PQRST

Davidsson M.
100
Larsson A.

UVXYZÅÄÖ

EKONOMIVÄGEN 3

4

100

Davidsson M.

Höök G.
Indikerar
uppringning.

5

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST
UVXYZÅÄÖ

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
100
Larsson A.

Välkommen
Ekonomivägen 3

ABCDE

101 Cederwaldh R.

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SÖK EFTERNAMN

Davidsson M.
100
Larsson A.

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Accepterar
hyresgästen tillträde, visas detta i disVälkommen
101 Cederwaldh R.
Ekonomivägen 3
playen
och nyckelhålet blir grönt. Plan och lägen108 Christensen J.
het presenteras.

100

Davidsson M.
Larsson A.

EKONOMIVÄGEN 3

125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Davidsson M.
100
Larsson A.

6

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

Nekas tillträde återgår Ringa till startläge.

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
100
Larsson A.

SVARAR INTE
Davidsson M.
SÖK NAMN
100
Larsson A.

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon: växel_031 68 97 00
support@aptus.se · www.aptus.se
EKONOMIVÄGEN 3
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RINGA 1707

100

Davidsson M.
Höök G.

101 Cederwaldh R.

SÖK EFTERNAMN

102 Jonsson D.
Stendahl K.
103 Larsson A.
Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SÖK EFTERNAMN

ANVÄNDARMANUAL

Ringa upp med kod eller telefonnummer

1

EKONOMIVÄGEN 3

OBS! Viss tid på dygnet går det endast att göra
påringning med telefonnummer. Slå kod eller telefonnummer.

2

Tryck på “OK” på knappsatsen.

3

100
Höök G.
Hyresgästen
svarar.

Davidsson M.

101 Cederwaldh R.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SÖK EFTERNAMN

4

Välkommen
Ekonomivägen 3

ABCDE

UVXYZÅÄÖ

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Välkommen

R.
101 Cederwaldh
Accepterar
hyresgästen ditt tillträde,
visas
detta i
Ekonomivägen 3
displayen och nyckelhålet blir grönt.
108 Christensen J.

100

Davidsson M.
Larsson A.

EKONOMIVÄGEN 3

125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.

RINGER
Davidsson M.
100
Larsson A.

Davidsson M.
100
Larsson A.

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
100
Larsson A.

SVARAR INTE
Davidsson M.
SÖK NAMN
100
Larsson A.

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon: växel_031 68 97 00
support@aptus.se · www.aptus.se
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RINGA 1707

ANVÄNDARMANUAL

Svara vid uppringning från porttelefon

1

EKONOMIVÄGEN 3

2
3
4
5

Lyft luren vid ringsignal.

Tala med besökaren.

Acceptera tillträde: Tryck på “*” eller “5” på din telefon, alternativt
tryck “Öppna” i din svarsapparat.
Neka tillträde: Tryck “#” eller lägg på luren. (Gäller endast ordinarie
telesystem).
Lägg
på M.luren.
Davidsson
100

Höök G.

101 Cederwaldh R.

FGHIJ

102 Jonsson D.

KLMNO

Stendahl K.
103 Larsson A.

PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

SÖK EFTERNAMN

Välkommen
Ekonomivägen 3

ABCDE

RINGER

UVXYZÅÄÖ

100

Davidsson M.
Larsson A.

100

Davidsson M.
Larsson A.

Passagesystem för lägenhetsinnehavare
100

Davidsson M.
Höök G.

101 Cederwaldh R.
102 Jonsson D.

Välkommen
Ekonomivägen 3

ABCDE

1

Stendahl K.
103 Larsson A.

Håll
din beröringsfria nyckel framför nyckelFGHIJ
hålssymbolen i knappsatsen.

KLMNO

UVXYZÅÄÖ

100

Davidsson M.
Larsson A.

Välkommen
Ekonomivägen 3

2

Symbol och grönt sken indikerar att porten är öppen.
Davidsson M.
100
Larsson A.

UVXYZÅÄÖ

3

Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.
100

Davidsson M.
Larsson A.

Davidsson M.
100
Larsson A.

Symbol och rött sken indikerar icke godkänd passage.

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

101 Cederwaldh R.
108 Christensen J.
125 Clemens W.
Davidsson
M.
NEKAD TILLTRÄDE
100 Larsson
A.

RINGER

PQRST

125 Clemens W.

RINGER

ABCDE
FGHIJ

108 Christensen J.

KLMNO
PQRST

Sida 1 av 8
Bläddra med pil upp/ner

101 Cederwaldh R.

Sida 1 av
Davidsson
M. 8
100
Larsson
A. pil upp/ner
Bläddra
med

ÖPPNAR DÖRR
Davidsson M.
100
Larsson A.

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 23
 Sophantering

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 24
 Hyreskontrakt, Garageavtal

Bopärm
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Flik 25
 Felanmälan

Felanmälan
Senapsfabriken etapp 2
Upprättad 2020-09-07

Felanmälan
Om det är något fel i lägenheten eller fastigheten görs en felanmälan till någon av följande:





felanmalan@slatto.se
0771 330 300
https://slatto.se/for-boende/felanmalan/

