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1. Terrassedør og bundsidehængt vinduer

Indbygningsår:

2017
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-

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:
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Sundsholmen 9
9400 Nørresundby

Leverandør:

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Pleje & vedligehold
For alle Rationels produkter gælder nogle generelle retningslinjer for pleje og brug, som skal imødekommes for at
opretholde garantien. Dog skal du være opmærksom på, at
graden af pleje og vedligehold af vinduets/dørens udvendige
side afhænger af, om du har valgt træ (Rationel AURA/
FORMA), eller træ/alu (Rationel AURAPLUS/FORMAPLUS).

Udvendig pleje af træ
Trævin due r og - dør e k ræ ver vedligeho ld, m en ik k e m e g e t ,
hv i s blot a r be jde t bliver gjo rt i t ide. Ho ld regelm æss i g t ø j e
med, om de r e r ved at o pst å revnedannelser
i den udven dige ove rf ladebehan d ling. Det gæ lder isæ r
sy d - og ves tve ndte f ac ader, k arnappart ier o . lign. hvo r
sol en s s tr å le r e r h årde ved t ræværk af alle slags. H u s e
ud e n udh æn g er også i hø jere grad udsat t e. O pst år d e r
først e n r evne i ma lingen, har m an invit eret f ugt en
i nd e nfor, og n edbr yd ningen af t ræ et er begyndt .
D erfor s k al vindu er ne o g dø rene eft erses en gang år l i g t , o g
ud b edr in ger af ove r f laden sk al f o ret ages på de st ede r, h v o r
det e r tiltr æn gt. Tr æ f ugt igheden bø r ligge på 12% + / - 2 %
og lufttempe r a tur en o m k ring 10- 20 grader. Træ f ugt i g h e d e n
kan må le s me d en fu gt ighedsm åler, so m k an k ø bes ho s d e
fl este far ve ha ndler e eller byggem ark eder fo r f å peng e .
S tar t ik k e a r be jde t inden nat duggen er væ k , o g afslu t
ti dsn ok til at ma ling en k an væ re ” håndt ø r” , inden dug g e n
fal der ige n.
Ti l efter beh an dlinge n anbefales det at anvende en
dæk k en de ma ling e nt en vand- eller o liebaseret i den
rel e va nte fa r ve. F r a fabrik k en er anvendt vandbasere t
malin g i glan s 2 0.
I øvr igt sk a l k a r m og ramm e vask es af m indst 2 gang e
årl i gt. De t fjer ne r s navs o g anden f o rurening, der på s i g t
nedbr yder ove r fla den. G ø r det t il en vane at vask e k a r m o g
ram m e i for bin delse m ed rengø ring af glasset . Brug v a n d
ti l sat et mildt pH- ne ut ralt rengø ringsm iddel.

Udvendig pleje af aluminium
H ar du va lgt vin due r o g dø re af t ræ / alu, er vedligeho l d
mege t begr æn se t. Du k an nø jes m ed at vask e den ud v e n di ge de l e t par gan ge o m året . Allerbedst er det , hv i s d u
gør de t til en va ne o gså at vask e k arm o g ram m e i
forbinde ls e me d r e ngø ring af glasset .
H ar vin due t elle r døren været udsat fo r hærværk elle r
anden fysisk s k ade , k an du fjerne m indre ridser i alu mi n i u m
med e t pole r middel, do g ik k e på m at t e ( glans 30) o g g r a n i t
ov erfla der. Ved dybe ridser, der går igennem o verflad e n
i nd til de t r å aluminium , sk er der aut o m at isk en o xyd e r i n g ,
der lu k k er ” så r e t” og f o rhindrer yderligere o xidering. D e n
sl ags sk a der er va ns k elige at reparere m ed m aling, u d e n
at det bliver synligt . Så vo res råd er: Lev m ed ridse n . D e n
påvir k er ik k e vindu et s lange levet id.

Pleje af pladedøre
D ør plade ns udven dig e side m ales m ed diff usio nsåben
maling hvert tredje år eller efter behov.

Indvendig pleje af træ
D e n i n d v e n d i g e d e l a f v i n d u e t kr æ v e r r e e l t i n g e n p l e j e fo r
at sikre holdbarheden.
I de fleste rum vil der dog være behov for at fjerne skidt og
snavs fra karm og ramme. Hyppigheden afhænger af den
belastning, rummet er udsat for. Rengøringen foretages
med klud og mildt pH-neutralt sæbevand.

Pleje af tætningslister
Tæ t n i n g s l i s t e r kr æ v e r i n g e n v e d l i g e h o l d u d o v e r a l mi n d e l i g
rengøring efter behov. Brug en klud med lidt siliconeplejemiddel, så forbliver listerne bløde. Det er alt.
Hvis du på et tidspunkt ønsker at give dine vinduer en ny
f arve, skal du passe på ikke at få maling på tætningslisterne. Hvis det sker, vil de nemlig miste den fleksibilitet,
der er n ødvendig, for at vinduet eller døren kan lukke tæt.

Rengøring af vinduer
D e t e r e n s ma g s s a g , h v o r o f t e ma n v i l p u d s e s i n e v i n d u e r,
men glæden ved at kigge gennem nypudsede vinduer er stor
når man får det gjort. Brug en blød børste og en s kraber –
og anvend mildt sæbevand eventuelt tilsat et
a fspændingsmiddel, der hindrer dannelse af kalkpletter.
Rudemærkater kan fjernes ved at opbløde dem i vand.
Rester fra rudemærkater eller andre mærker kan eventuelt
fjernes med nænsom brug af rens til keramiske k ogeplader.

Smøring af beslag
B e s l a g d e l e n e kr æ v e r i kke me g e n p l e j e . D e t v i l d o g v æ re
fornuftigt at give de bevægelige beslagd ele et par dråber
syrefri olie et par gange om året, så de fortsat bevæger
sig ubesværet. Brug syrefri olie som eksempelvis symaskineolie. På sidestyret/sidevendevinduer skal bruges Interflon
Finelube (teflonspray).
For elementer placeret på udsatte steder, fx kystnære
områder, må det forv entes, at smøreintervallerne er
væsentlig kortere end é n gang om året. Under ekstreme
forhold kan en udskiftning af udsatte beslagdele blive
nødvendig efter en årrække.
Desuden skal du sørge for at holde snavs væk fra de
forskellige glideskinner, som nogle vinduestyper er forsynet
med. Så vil du altid have vinduer, der er fuldt funktionsdygtige.

Justering
Væ r o p mæ r ks o m p å , a t d a g l i g b r u g o g s l i t a g e me d t i d e n
kr æ v e r j u s t e r i n g a f b e s l a g e n e i d i n e v i n d u e r o g d ø r e .
D e r f o r b ø r o p l u kke l i g e e l e me n t e r e f t e r s e s å r l i g t o g
j u s t e r e s e f t e r b e h o v f o r a t s i kr e , a t r a mme n e r ko r r e k t
p l a ce r e t i ka r me n , o g a t d e n l u kke r t æ t .

Udluftning & indeklima
Udluftning
Nye vin due r e r tæ t t e. Den k endsgerning k ræver o f t e e n
ande n a dfær d, e nd den du havde, da du m åsk e leve d e me d
g amle og u tætte vinduer. De sø rgede nem lig selv f o r e n
natu r lig ven tiler in g af huset – o gså på t ider, hvo r d u i kke
ø ns k ede det.
Det n ye er, at de t nu er dig, der sk al sø rge f o r, at d e r
b live r luftet u d. O g det er en m yt e, at det k o st er ma s s e r
af e ne r gi og pen ge at f o ret age en grundig udluf t nin g . D u
sk al blot gør e de t på den rigt ige m åde.
Luk e t vindu e e ller en dø r helt o p – o g helst , så de r o p s t å r
g en ne m tr æk . På d en m åde sk ift er du den varm e, f u g t i g e
i nde lu ft u d m ed e n k o ld o g t ø r luf t udefra på under 1 0
minu tter. På de n ko rt e t id sk er der ingen nedk ø ling a f
rum m ets tun ge ting so m m ø bler, væ gge, gulve o . lig n . – o g
ene r gitabe t er så lille, at det næppe k an regist rer e s .
Især i nyt bygge r i er udluf t ning vigt ig. Bygge f ugt en f r a
m ur og gulv k a n b live s iddende i o p t il 24 m åneder.
Hvis du for eta ger en grundig udluft ning et par gan g e o m
d age n – fx om m o rgenen i so verum o g badevæ relse , o m
afte ne n i k øk k en , alrum o g st ue – så er du m ed t il a t s i kr e
et beh age ligt og sundt indek lim a fo r dig o g din fam i l i e .

Dug på ruder
Dug på r u den er o ft e et sik k ert t egn på m anglende
udlu ftn in g. M en det er ik k e alt id t ilf æ ldet . Det k o m me r
nemlig h elt an på, o m duggen sidder på indersiden ,
y de r s ide n e ller m ellem de t o st yk k er glas i t erm o r u d e n .

Dug p å ud v end i g s ide a f ru de n
– et p osi ti v t p r oble m
Dug på r u den er et po sit ivt pro blem , hvis blo t den s i d d e r
p å r ude ns yde r s id e. Så er det nem lig bevis på, at r u d e n
er e n e ne r gir u de, o g at den fungerer ef t er hensigt e n .
I for bin delse m ed visse vejrt yper – f x en fro st k lar n a t ,
hvor va r me uds tr å lingen fra jo rden ud i luf t en er st o r, ka n
d er opstå per iode r i de t idlige m o rgent im er, hvo r e n e r g i rude ns ydr e over flade er k o ldere end den udendø rs l u f t .
Det r es ulter er i d ugdannelser m idt på rudens yder s i d e .
Dugge n for s vinde r igen, når den udvendige luft t em p e r a t u r
stige r i løbe t af dagen.
Den ne dugda nn else sk yldes energiruden, hvo r det i n d e r s t e
styk k e gla s e r forsynet m ed en ik k e synlig belægni n g , d e r
r efle k ter er va r me n t ilbage t il lo k alet . Sam t idig er r u mme t
m elle m r u den s to st yk k er glas f yldt m ed en inak t iv l u f t a r t ,
a r gon , der også m edvirk er t il, at varm en indef ra ikke n å r
ud til det yder ste st yk k e glas o g varm er det o p. De r f o r e r
d et m u ligt, at e ne rgirudens yderside k an blive k o ld e r e e n d
den ude ndør s luft. Dug på den udvendige side k an i kke
o pstå på de tr a dit io nelle, gam m eldags t erm o ruder, h v o r
d er alt id slippe r e n del varm e ud gennem ruden o g
opva r me r de t yde rst e lag glas.

D u g på i n dv e n di g s i de a f r u de n
– l u ft u d!
S i d d e r d u g g e n d e r i mo d p å d e n i n d v e n d i g e s i d e , e r d e t e t
t e g n p å , a t d e n r e l a t i v e f u g t i g h e d i n d e i b o l i g e n e r for h øj
o g b ø r n e d b r i n g e s , h v i s ma n v i l u n dg å r å d o g f u g t s k a d e r
s a mt e t d å rli g t i n d ek l i ma . L æ s me r e u n d e r a f s n i t t e t
udluftning.

D u g m e l l e m de t o s t y kke r gl a s
– r u de n e r pu n kt e r e t !
E n d e l i g ka n d e r f o r e ko mme d u g i n d e i r u d e n me l l e m d e
t o s t y kke r g l a s . D e t e r e t s i kke r t t e g n p å , a t r u d e n e r
p u n kt e r e t , o g a t d e n b ø r s ki f t e s u d .

Fingerskarret træ
Ra t i o n e l a n v e n d e r f i n g e r s ka r r e t t r æ i p r o d u kt i o n e n
a f v i n d u e r o g d ø r e . D e t b e t y d e r, a t v i h a r f j e r n e t a l l e
v æ s e n t l i g e kn a s t e r f r a t r æ e t f o r a t f o r h i n d r e kn a s t u d t ræk .
F o r e ko mme r d e r p å t r o d s a f d e t t e kn a s t u d t r æ k, s kyl d e s
det, at træ er et levende materiale, der arbejder over året.
K n a s t u d t r æ k ka n a f h j æ l p e s p å f ø l g e n d e må d e r :
•
•
•

Ta g e n b l ø d kl u d v æ d e t me d h u s h o l d n i n g s s p r i t o g t ø r
me d b l ø d h å n d p å u d t r æ kke t . Va s k e f t e r me d r e nt va n d .
H a r p i ks , d e r e r kr y s t a l l i s e r e t , ka n f j e r n e s me d en s t i v
b ø r s t e e l l e r s kr a b e s b o r t .
H v i s d e n ma l e d e o v e r f l a d e e r b l e v e t b e s ka d i g e t u n d e r
p r o ce s s e n , s l i b e s o mr å d e t me d f i n t s a n d p a p i r, og n y
ma l i n g p å f ø r e s me d e n b l ø d p e n s e l e l l e r ko r t l u v e t ru l l e .

F a c a de dø r

Terrassedø r

Ra tion el AURA & AUR AP LUS
Ra tion el FORM A & FO R M AP LUS

R a t i o n e l A U RA & A U R A P L U S
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjen in g

Betjening

Dørgrebet i en Rationel facadedør kan aktivere et eller tre
lukkepunkter – alt efter formål.
N år døren lukkes a ktiveres ét lukkepunkt. For at sikre tæthed,
skal alle dørens tre lukkepunkter aktiveres, hvilket gøres ved
at løfte dørgrebet op. Dette skal også gøres inden døren kan
låses.
Facadedøren kan være 2-fløjet. I så fald åbner du den
sekundære dør ved at udløse kantriglen, der sidder i f alsen
på siderammen (se illustration A ).

Terrassedøren betjenes med et greb, der aktiverer en
lukke-mekanisme med tre lukkepunkter. Grebet er udstyret med
en grebsbetjent friktionsbremse, der kan fastholde døren i en
vilkårlig, åben stilling. Den grebsbetjente friktionsbremse
aktiveres ved, at du drejer grebet til lodret stilling, når du har
åbnet døren til det punkt, hvor du ønsker at fastholde den.
Ved stærk blæst skal du lukke døren eller sikre, at rammen
ikke åbner uhensigtsmæssigt meget og bliver beskadiget.
Terrassedøren kan være 2-fløjet. I så fald åbner du døren
uden greb ved at udløse kantriglen, der sidder i falsen på
siderammen (se illustration A ).

Jus ter in g
Justering af en Rationel dør kan fore t ages, uden at dørpladen
afmonteres. Højden af dørrammen over karmbundstykket kan
justeres 5 mm (+/- 2,5 mm) ved hjælp af gevindet i bæretappen i bunden af hængslerne (se illustration B ). Brug en 6
mm unbraconøgle. Er der behov for at justere sidevejs, skal du
først løsne de store skruer (Illustration C ) i hængslerne på
karmen (brug en torx 20) og så justere ved hjælp af de to små
unbracoskruer på det ene karmhængsel. Brug en 3 mm
unbraconøgle.
Presset på tætningslisten kan reguleres ved justering af
slutblikket. Afmonter toppladen på slutblikket, og klip herefter
de to små styretappe på overpladen af med en bideta ng.
Flyt derefter forreste plade i slutblikket frem eller tilbage
inden pladen igen fastgøres (se illustration D ).
I 2-fløjede terrassedøre kan rammens pres mod tætningslisten
desuden justeres ved at løsne slut b likkene i bund- og overkarm
(se illustration E ). Herefter drejes det underliggende slutblik
90° med eller mod uret alt efter, om presset skal øges eller
mindskes. Til sidst fastgøres pladerne igen.
Rammeløfteren (se illustration F ), som støtter døren i lukket
stilling, skal indstilles i højden, når døren er monteret eller
efter justering. Løsn de to skruer i paskvillen, og et lille hjul
kommer til syne i bunden af dørrammen. Hjulet justeres op og
ned ved at løsne eller stramme de to skruer. Efter endt
justering skal hjulet støtte på bundkarmen.

Justering
Justering af en Rationel dør kan fore t ages, uden at dørpladen
afmonteres. Højden af dørrammen over karmbundstykket
kan justeres 5 mm (+/- 2,5 mm) ved hjælp af gevindet i
bæretappen i bunden af hængslerne (se illustration B ).
Brug en 6 mm unbraconøgle. Er der behov for at justere
sideværts, skal du først løsne de store skruer (Illustration C )
i hængslerne på karmen (brug en torx 20) og så juster e ved
hjælp af de to små unbracoskruer på det ene karmhængsel.
Brug en 3 mm unbraconøgle.
Presset på tætningslisten kan reguleres ved justering af
slutblikket. Afmonter toppladen på slutblikket, og klip herefter
de to små styretappe på overpladen af med en bidetang.
Flyt derefter forreste plade i slutblikket frem eller tilbage
inden pladen igen fastgøres (se illustration D ).
I 2-fløjede terrassedøre kan rammens pres mod tætningslisten
desuden justeres ved at løsne slutb likkene i bund- og overkarm
(se illustration E ). Herefter drejes det underliggende slutblik
90° med eller mod uret alt efter, om presset skal øges eller
mindskes. Til sidst fastgøres pladerne igen.
Rammeløfteren (se illustration F ), som støtter døren i lukket
stilling, skal indstilles i højden, når døren er monteret eller
efter justering. Løsn de to skruer i paskvillen, og et lil le hjul
kommer til syne i bunden af dørrammen. Hjulet justeres op og
ned ved at løsne eller stramme de to skruer. Efter endt
justering skal hjulet støtte på bundkarmen.
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V i ndu e s dø r

B undsi dehængt
vi n due og dør

Rat ione l AU RA & AUR AP LUS
Rat ione l F ORM A & FO R M AP LUS

Ra t i o n e l A U R A P L U S

B etje ning

Betjening

Vinduesdøren betjenes med et greb, der aktiverer en lukkemekanisme med tre lukkepunkter. Grebet er udstyret med en
grebsbetjent friktionsbremse, der kan fastholde døren i en
vilkårlig, åben stilling. Den grebsbetjente friktionsbremse
aktiveres ved, at du drejer grebet til lodret stilling, når du har
åbnet døren til det punkt, hvor du ønsker at fastholde d en. Ved
stærk blæst skal du lukke døren eller sikre, at rammen ikke
åbner uhensigtsmæssigt meget og bliver beskadiget. Vinduesdøren kan være 2-fløjet. I så fald åbner du den stående ramme
ved at aktivere børnesikringen på grebet.

Døren betjenes med grebet, der udløser tre funktioner:

Jus te r ing
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå behov
for at justere ramme ns placering i karmen højdemæssigt,
gøres det let ved at dreje skruen med en 5 mm unbraconøgle
(illustration A ) på det midterste hængsel. Sidevejs justering
foretages ligeledes med en 5 mm unbraco nøgle (illustration
B ). Det er vigtigt, at skruerne justeres ligeligt - beslagene
må ikke skævvrides. Desuden er det muligt at justere rammen
i karmen i lukkeside med ± 1 mm ved at justere rammeløfteren. Hertil bruges en 4 mm unbraconøgle (illustration C )

A

B

C

1) B undhængt funktion:
Når grebet drejes til vandret position åbnes rammen ca. 10
cm indad foroven. Hermed skabes en god ventilationsmulighed.
2) Sidehængt funktion:
Når grebet drejes til lodret position, så det peger opad, kan
rammen åbnes indad, så den udvendige del af elementet kan
rengøres indefra. Ved stærk blæst skal du lukke døren eller
sikre, at rammen ikke åbner uhensigtsmæssigt meget og bliver
beskadiget.
3) L ukket element:
I lukket stilling skal grebet stå i lodret position og pege nedad.
En fejlfri betjening af det bundsidehængte element sikres ved,
at du presser rammen let ind mod karmen, når du skifter
mellem de tre grebsinds tillinger.

Justering
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå behov
for at justere elementet kan højden justeres ved at dreje
skruen vist i illustration A. Sidevejs i bunden justeres rammen
ved at dreje skruen vist i illustration B. Benyt en 4 mm
unbraconøgle. Sidevejs i toppen justeres rammen ved at dreje
skruen vist i illustration C. Benyt 4 mm unbraconøgle.
Rammetrykket mod karmen i bunden kan justeres ved at dreje
møtrikken på undersiden af rammen med en 10 mm flad
gaffelnøgle (illustration D ). Rammetrykket mod karmen i
toppen kan justeres ved at dreje kolven placeret på rammen
med en 11 mm gaffelnøgle (illustration E ).

Hæve s kyde dø r
Rat ione l AU RAPL US

Betjening
Åbn hæveskydedøren ved at dreje grebet 180° nedad. Herved
løftes rammen, så den kan skubbes til side. Døren kan
fastholdes i vilkårlig position, ved at dreje grebet tilbage.
Justering
Lukketrykket på midten af døren kan justeres ved at fjerne den
lille plastprop (se illustration A ). Herefter justeres beslaget
med en torx 10.
Hold altid køreskinne og dermed hjul fri for snavs, så o pnår du
den bedste funktion.
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Fagudtryk
- vinduer & døre
For a t le tte for s tåelsen af de f agudt ryk der anvend e s i t e ks t e n , e r n e d e n f o r v i s t t o o v e r s i g t s tegn in ger m ed tilh ø rende fagudt ryk .

V in du er
Karm

Pask vil

Ramme
Glasliste

Slutblik

Glasbånd

Fals

Rude
Hængselside

Greb

Luk keside
Tæ t n i n g s l i s t e r a m m e

Bundkarm
Hængsel

Frik tionsbremse
Kolve
Anverfer

Døre
Luk keside

Hængselside

Pask vil

Karm

Slutblik

Ramme
Glasliste
Glasbånd
Rude

Greb
Lås
C ylinder

Va n d r e t s p æ n d s t y k k e
Tæ t n i n g s l i s t e r a m m e
Glas eller ev t. f ylding
Hængsel

Bundstykke

Kolve

2. Indvendige døre og malede karme

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Toppenberg H.O.K ApS
Sundsholmen 9
9400 Nørresundby

Leverandør:

JELD-WEN Danmark A/S
Europavej 1
7280 Sønder Felding

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

1.

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finérede og laminatdøre med klud og varmt vand. Efter behov kan
de i husholdningen normalt forekommende vaske,
opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler anvendes.
Man bør dog undgå skurepulver og lignende midler
med slibende effekt. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med alm. forekommende rengøringsmidler uden slibende effekt. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidler må ikke
indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.
Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset
anvendte metoder – altid tørres af på hele fladen.

2.

Døre til badeværelser

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med
syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt
fra fabrik.
Døren skal aftørres efter badning, for at kondensvand
ikke sætter sig i underkant af døren.
Forseglingen skal jævnligt vedligeholdes i bund. Bør
vedligeholdes jævnligt eller mindst 1 gang om året.

3.

Skydedørskassetter

Til rengøring af færdigmalet og fineret, lakeret kassetter anvendes et almindeligt rengøringsmiddel
tilsat vand. Kassetten afvaskes efter behov med en
fugtig klud opvredet i opløsningen.
Rengøringsmidlet må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.

Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:

1. Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram
til plaststyret. Dette kan kontrolleres bedst ved at
føre plaststyret med hånden gennem hele sporet.
Den skal gå fuldstændig glat.
2. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørbladet, så det hænger fuldstændig i vatter.
3. 
Der er brugt for lange skruer ved montage af
beklædning af skydedørs kassetten.
4. Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at bevæge sig frit.

4.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne
bortfalder garanti på overfladen.

5.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan
det blive nødvendig at rengøre disse på et tidspunkt.
Alle forekommende milde vaske- og opvaskemidler
kan anvendes.

Vigtigt!

Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der
herved opstår risiko for, at gummilisten krymper.

6.

F ærdigmalede døre og karme til indvendig
brug

Færdigmalede, finérede, laminatdøre og karme fra
fabrik skal vedligeholdes med normal rengøring.
Det kan dog være nødvendig at reparere mekaniske
skader og ridser.
Efterfølgende reparation kan foretages som følger:
1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk
spartel-masse.
2. Pudsning med korn 150-240 sandpapir.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans
30-50.
4. Ved småreparationer har Jeld-Wen reparationsmaling i standardfarve grå = NCS S 1502-G50Y og
hvid = NCS S 0502-Y.
5. Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales
en omlakering på værksted.

7.

Færdigemalede udvendige døre

Færdigmalede udvendige døre fra fabrik samt døre
leveret ubehandlet til færdigmaling på byggeplads,
skal efter endt behandling, vedligeholdes som øvrigt
udvendig træværk.
Dog er det nødvendigt at være særlig omhyggelig
med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader
og i øvrigt overalt bør have en tætlukkende behandling, således at fugten ikke trænger ind i finéren og
i kanterne.
Efterfølgende reparation kan foretages som følger:
1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse.
2. Pudsning med korn 150–240 sandpapir i træets
åreretning.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

8.

Udvendig døre med glas

Alle udvendige døre med glas skal vedligeholdes, således at alle forseglinger altid er helt intakt. F.eks. kan
anvendes klar silikone til udvendig brug.

9.

Glasparti F-Væg 30

Ved pudsning/rengøring af glas på partier, skal der
sikres, at der ikke løber vand ned mellem glas og
glasliste, da dette med tiden vil opløse brandpastaen. Jeld-Wens garanti bortfalder, hvis ovenstående
instruks ikke følges.

10. Bundstykke
Lakeres efter behov dog min. 1 gang årligt.
OBS: Bør foretages så hyppigt, at lakken ikke gennembrydes, da bundstykkerne så vil blive mørke.
Gummibundstykker + tætningslister rengøres med
sæbespåner eller brun sæbe.

TAPGÅENDE HÆNGSLER

11. Justering og smøring
På massive døre og yderdøre anvendes tapgående
hængsler type 3228. På dette hængsel findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål:
1. Enkel højdejustering.
2. Enkel smøring.

12. Højdejustering
a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af).
b) 
Placér en eller flere justeringsbrikker gennem
slidsen.
c) 
Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på
plads i toppen af hængslet.
Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er
hærdede og modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler skal justeres samtidig.

13. Smøring
Hængsler smøres efter behov dog min. én gang årligt.
Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før

en smule konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne
er smurte ved levering, men ved evt. justering af højden bør hængslerne samtidig smøres.
NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af døren.
Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er
baseret på en stålfjeder, skal ind imellem justeres og
strammes.
Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som
altid vil have effekt på det selvlukkende hængsels
egenskaber. Hvis dørens tætningslister ikke bliver
vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift,
hvilket igen har indflydelse på det selvlukkende
hængsel.
Der er således mange faktorer, som har indvirkning
på hængslets funktion, hvilket er årsagen til, at man
ikke har kunne fastsætte nogen regel for afstanden
mellem dør og karm.
Låse er engangssmurt fra fabrik og skal ikke behandles yderligere.

16. Rengøringsmidler
Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og lignende klorholdige produkter bør dog
undgås, fordi klor kan angribe rustfrit stål. Skulle De
alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler,
skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundigt med vand. Soda, borax og natriumperborat er
udmærkede rengøringsmidler. Organiske opløsningsmidler som benzin, acetone, alkohol m.m. skader ikke
rustfrit stål. Det gør derimod saltsyre, som aldrig må
anvendes.

17. Rengøringsværktøj
Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle grydesvampe af typen Scotch-Brite
kan også anvendes uden problemer ved fastsiddende
snavs.

18. Advarsel
14. Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål
Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som
følge af kemisk påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra
luftens påvirkning i aggressivt eller saltholdigt miljø.
Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekommer sjældent. Atmosfæriske påvirkninger, syredampe,
udtræk af imprægneringsvæsker og andre kemiske
påvirkninger kan i mange tilfælde medføre, at stålets
overflade bliver skjoldet og endda fremtræde i en
rødlig tone, der minder om rust.

15. Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål
Ved anvendelse af rustfrit stål i aggressive miljøer –
slagterier, svømmehaller, badeanlæg m.m. skal stålet
vedligeholdes efter følgende anvisning. Inden ibrugtagning skal stålet vokses, og dette bør gøres hver
anden måned. I renere miljøer kan det være tilstrækkeligt med voksbehandling et par gange om året.
Rustfrit stål vokses med plejemidlet “Stållux”, som
kan rekvireres hos Jeld-Wen. Producentens anvisninger herpå skal følges. Anløb på rustfrit stål kan dog
fjernes ved brug af de i handlen værende rense- og
pudsemidler, f.eks. Autosol kromrens/brasso til stål
og til afsluttende afrensning med WD40.

VEDLIGEHOLDELSE

Anvend aldrig ståluld eller lignende til rengøring og
vedligeholdelse af rustfrit stål. Almindeligt jern laver
jernafsmitning på rustfrit stål og starter dermed et
korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

Rengøring og
vedligeholdelse af
JELD-WEN
indvendige døre

19. Rengøringsmetoder
1. Den letteste og mest effektive metode til rengøring
og vedligeholdelse af rustfrit stål er regelmæssig
skylning med rent vand i rigelige mængder. Følges
denne simple regel, er det sjældent nødvendigt at
foretage sig yderligere.
2. Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv
m.m. foretages rengøring med almindelige rengøringsmidler og en blød børste eller svamp med
efterfølgende skylning med rent vand.
3. Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er
rustfri mere, men har fået et brunligt skær af
rust, er det endnu ikke for sent at reetablere den
rustfrie overflade.
En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og
med svampen skures den rustfrie overflade til
rusten er væk.

Europavej 1
DK-7280 Sdr. Felding
Tlf. 70 130 430
Fax 70 130 431

Danmarksvej 9
DK 9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530
Fax 70 130 531

www.jeld-wen.dk
Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forkomme afvigelser på produktet i
forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover tager vi forbehold for trykfejl.
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3. Trægulv

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Wengé Gulve A/S
Bornholmsvej 10
7400 Herning

Leverandør:

Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

PLEJE OG
VEDLIGEHOLDELSE

Trægulve - lakerede
25. august 2016

Generelt

Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlænger trægulvets i forvejen lange levetid. Forskellige trætyper har
forskellige egenskaber fx hårdhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemæssigt forandres alle træsorter umiddelbart, når gulvet
udsættes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces sker for visse træsorter hurtigere end for andre. Kirsebær, fyr og eksotiske
træsorter er blandt dem, der forandrer sig hurtigst og mest.

Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt.
I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 – 22ºC. I fyringssæsonen kan der blive for tørt
– under 30 % RF, og da kræves det at luften tilføres fugtighed ved hjælp af f.eks. luftfugtere.

Rengøring
•

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som tørmopning
eller støvsugning.

•

Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber
eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt Tarkett
Grøn gulvvaskemiddel.

•

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal beskyttelse. Anvendes
ved periodisk vedligeholdelse af Tarketts Proteco lak samt Proteco Natura (mat lak). Ved normalt slid i
private hjem skal Tarkett Refresher anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på nylagte
gulve. Gulve med fasede kanter eller børstede produkter, kræver lidt ekstra rengøring da smuds og snavs
kan samle sig i fasen og/eller sætte sig i træets poreåbninger og åretegninger. Dette gælder specielt i
områder med trafik. Det kan derfor være nødvendigt, et par gange om året, at rengøre gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå Grundrengøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat
rent vand. Tør derefter alt vandet grundigt op med en tør klud.

Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftørringsmåtter. Det letter den daglige rengøring og mindsker slitagen på gulvet. Vær
opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstoleunderlag og filtdupper under stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker. Vær opmærksom på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan
misfarve lakken.

PROTECO NATURA (mat lak)

En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end et gulv med høj glans. På en mat overflade ses smuds, fedt og andet noget tydeligere. Overfladen vil derfor fremstå mere flammet.
Den matte lakering fremhæver træets naturlige karakteristiske variationer i farve, struktur og overfladekarakter. Overfladen kan
fremstå med mindre variationer i overfladens glans. Dette er ikke en fejl i produktet, men er helt naturligt for matte overflader, da
lyset brydes forskelligt i overfladen. Dette vil dog primært være synligt, hvis gulvet vurderes i direkte modlys og/eller ved lysindfald,
som falder ind langs gulvets overflade. Vær endvidere opmærksom på at fedt, snavs og andet ses noget tydligere på matte overflader.

Pletguide
Tarkett lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er
friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.
Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul mm kan være latexholdige. Latex misfarver lakoverfladen via en blødgørevandring og kan ikke fjernes igen.

Plettype:

Fjernes bedst med:

Frugt, bær, saft, sodavand, øl, vin, mælk, fløde,

Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt

kaffe og te

opvaskemiddel

Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie,

Rensebenzin eller vand tilsat Tarkett Blå grund-

tjære, asfalt

rengøring 1 dl. til 10 liter vand.

Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen,

Sprit

læbestift
Urin, opkast

Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt
opvaskemiddel

Blod

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

Koldt vand

Proteco overflade behandlingen inkluderer et komplet sortiment af rengørings- og
plejeprodukter, specielt fremstillet til daglig og periodisk pleje af Tarketts trægulve.
Anvend kun Tarketts produkter på Tarketts
trægulve og følg vores udførlige anvisninger og instruktioner - så får du garanteret det bedste resultat.

4. Malerbehandlet lofter, vægge og træværk

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

1 gang årligt

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Aros Maler Entreprise A/S
Stavneagervej 39
8250 Egå

Leverandør:

Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Drift- og vedligeholdelses Manual

Side:
Dato:

Bygningsdelskort: Godsbanen 1A4
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14.02.2017
11.01.2016

Vægge:
Bygningsdel:
Fag;
Entreprenør
Kontakt person:
Betegnelse
Vægmaling

Bygningsdel:
Fag;
Entreprenør
Kontakt person:
Betegnelse
Vægmaling

Indvendige vægge
Maler
Aros Maler Entreprise
Simon Elkjær
Type
Plast acryl 05

Indvendige vægge, trappeløb
Maler
Aros Maler Entreprise
Simon Elkjær
Type
Plast acryl 10

Lokation: Vægge I lejligheder

Producent
Dyrup

Glans
5

Farve
Lys Råhvid

Glans
10

Farve
Lys Råhvid

Lokation: Trappegang

Producent
Dyrup

Loft:
Bygningsdel:
Fag;
Entreprenør
Kontakt person:
Betegnelse
Vægmaling

Indvendige lofter
Maler
Aros Maler Entreprise
Simon Elkjær
Type
Plast acryl 05

Lokation: loft I lejligheder

Producent
Dyrup

Glans
5

Farve
Lys Råhvid

Glans
40
40

Farve
Ral 9010
Ral 9017

Træværk:
Bygningsdel:
Fag;
Entreprenør
Kontakt person:
Betegnelse
Træmaling
Træmaling

Indvendige Gerigter og
Fodlister
Maler
Aros Maler Entreprise
Simon Elkjær
Type
Robust acryl
Robust acryl

Lokation: Lejligheder

Producent
Dyrup
Dyrup

OBS RAL 9017 er på karm og gerigt ved entrédør, RAL 9010 er øvrig træværk.

Drift- og vedligeholdelses Manual

Side:
Dato:

Beskrivelse af Drift og vedligehold:

Emner:

Mdr.

År

Bemærkninger

Loft & Vægge

1

Tjekkes om der er skrammer

Træværk

1

Tjekkes for skrammer

Bilag 1:
Bilag 2:

MBK Blad for vedligehold af Vægge
Almindelig daglig vedligeholds anvisning.
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Drift- og vedligeholdelses Manual

Side:
Dato:

Bilag 1

Vedligehold Gips lofter V 1729C
Byggemateriale:
Funktionsklasse:
Nuværende behandling:
Tilstand og behov:
Forventet udfald:
Slutbehandling:
Kodenummer:

Gipsplade
Æstetiske og middel funktionelle krav (II)
Plastvægmaling på filt
C: Almindeligt vedligehold
Dækket, lukket, glat og jævn flade
Plastvægmaling
00-1

Behandlingsanvisning
Malebehandling
vask
udgipsning
1 gang pletning med plastvægmaling
1 gang plastvægmaling, glans: 5

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Forudsætninger
Overfladen er:
stort set intakt (enkelte små huller),
fastsiddende og bæredygtig,
uden væsentlig afsmitning,
uden misfarvning,
let tilsmudset.

C-anvisningen kan give tilfredsstillende funktion/udseende.
Vejl. prøvemetoder: Afsmitning·Tapeprøve·Krydssnit

Egenskaber
Behandling til lofter og overvægge i tørre rum, fx bolig, kontor og korridor.
Behandling C viser et rettidigt vedligehold med samme kulør.
Plastvægmaling er diffusionsåben. Overfladen er mat (glans 5-10). Egenskaber som afsmitning,
smudsmodtagelighed og rengørlighed afhænger af kvalitet, kulør og glans.
Ved særligt kulørvalg, kan ekstra behandling være nødvendig.
Fås i udgave med særlig lav emission.
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Drift- og vedligeholdelses Manual

Side:
Dato:
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Vedligehold Vægge Beton og letbeton V 2513C
Byggemateriale:
Funktionsklasse:
Nuværende behandling:
Tilstand og behov:
Forventet udfald:
Slutbehandling:
Kodenummer:

Beton og Fibergips Vægge
Æstetiske og middel funktionelle krav (II)
Plastvægmaling
C: Almindeligt vedligehold
Dækket, lukket, glat og jævn flade
Plastvægmaling
00-1

Behandlingsanvisning
Malebehandling
vask
udgipsning
2 gange plastvægmaling, glans: 7

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2
Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

Forudsætninger
Overfladen er:
stort set intakt (mange små huller og enkelte revner),
fastsiddende og bæredygtig,
uden væsentlig afsmitning,
uden misfarvning,
let tilsmudset.

C-anvisningen kan give tilfredsstillende funktion/udseende.
Vejl. prøvemetoder: Afsmitning·Tapeprøve·Knivprøve

Egenskaber
Behandling til vægge i tørre rum, fx kontor, korridor og opholdsrum, med middel æstetiske og middel funktionelle
krav.
Behandling C viser et rettidigt vedligehold med samme kulør.
Plastvægmaling er diffusionsåben. Overfladen er mat (glans 5-10). Egenskaber som afsmitning,
smudsmodtagelighed og rengørlighed afhænger af kvalitet, kulør og glans.
Ved særligt kulørvalg, kan ekstra behandling være nødvendig.
Fås i miljømærket udgave. Planhed bestemmes af specifikationer til underlaget

Drift- og vedligeholdelses Manual

Side:
Dato:

5 af 6
14.02.2017
11.01.2016

Vedligehold Gerigter og Fodlister V 4169C
Byggemateriale:
Funktionsklasse:
Nuværende behandling:
Tilstand og behov:
Forventet udfald:
Slutbehandling:
Kodenummer:

Træ, massivt, høvlet
Æstetiske og middel funktionelle krav (II)
Plastemalje
C: Almindeligt vedligehold
Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Plastemalje
00-1

Behandlingsanvisning
Malebehandling
vask
afrensning af løstsiddende og slibning af ujævnheder
isolering over knaster og gennemslag
pletspartling med acrylplastspartelmasse
pletning med acrylplastmellemmaling
2 gange plastemalje, glans:_40______

Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Forudsætninger
Overfladen er:
stort set intakt (slidt, enkelte små huller/revner),
fastsiddende og bæredygtig,
uden væsentlig afsmitning,
med gennemslag fra knaster,
tilsmudset.

Anvisningen kan give tilfredsstillende funktion/udseende.
Vejl. prøvemetoder: Afsmitning·Tapeprøve·Knivprøve

Egenskaber
Behandling til tørre rum med æstetiske og middel funktionelle krav.
Behandlingen anvendes ved almindeligt rettidigt vedligehold med samme kulør.
Plastemalje med sammenflydning og tørretid afhængig af temperatur og luftfugtighed. Ikke gulnende. Har ringe
tilbøjelighed til sammenklæbning ved fx døre. Har ringe smudsmodtagelighed og tilfredsstillende rengørlighed,
dog med undtagelse af vandopløste farvestoffer fra fx te, kaffe og ketchup. Er slidstærk
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Den første tid efter nymalingen bør man behandle overfladerne forsigtigt. Plastmalingen
kræver normalt 3-4 ugers tørre tid før rengøring. Overfladen bør ikke påvirkes med varmt
vand. Hvis dette sker bliver plastmalingen blød i overfladen, men hårdhed og vedhæftnings evne
opnås dog igen efter optørring.
Normal rengøring foretages med Beckers Malervask fortyndet efter vejledning 1-50.
Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes. Der
må heller ikke anvendes sprit eller stærke opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse opløser
malingen.
Rengøringen foretages ved at begynde nedefra og vaske opefter. Der må kun anvendes svamp eller
blød børste. Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at gnide.
På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel kan man prøve med
terpentin. Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt pletfjerningsmiddel også når det
gælder mugpletter.
Baderum: Sørg for, at ventilationen er tilfredsstillende og fungerer. Træk bruserforhænget til side
og lad døren stå på klem. Aftør gerne vægge og gulv.
Vedr.: Baderum se separat rengøringsvejledning

5. Inventar

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Invita Køkkener Aalborg
Stenbukken 11
9200 Aalborg SV

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Rengøring af melaminbelagte skabe & låger. :
Rengør fladerne med lunkent sæbevand (ikke sulfo, da det kan give en fedtet
overflade). Du må aldrig bruge skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler,
f.eks. ståluld, rens-let, eller lignende. Garantien bortfalder, hvis brugen af disse midler
konstateres. Hvis der er pletter, som ikke kan fjernes med vand, kan du bruge klorin og
vand eller acetone. Du kan også købe et specielt laminat rensemiddel i dit lokale Invita
butik.
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Rengøring af frasætningsplader

Du gør dine marmor, kunstskifer, terrazzo og granitplader
rene med sæbe-spåner. På skiferpladerne kan du smøre et
tyndt lag syrefri olie, for eksempel paraffinolie eller almindelig madolie. Til sidst tørrer du efter med en tør klud.

Holdbarhed

Dit nye Invita produkt er lavet af et stærkt materiale, og
vi har kontrolleret holdbarheden gennem mange praktiske
prøvninger. Alle hylder, skuffer, udtræksbakker og gryderiste
har vi afprøvet med belastning og stødpåvirkninger og sikret os en holdbar funktion. Lågerne kan tåle mange åbninger og lukninger, og er testet til at kunne klare en normal
tyngde på 3 kg over lang tid, hvilket svarer til vægten af en
fyldt affaldspose.

Vedligeholdelse af hængsler

Hængslerne er dejligt nemme, da de hverken har behov for
vedligeholdelse eller smørelse. Som tiden går, bliver det dog
nødvendigt at justere hængslerne, så lågerne sidder lige i
forhold til hinanden og ikke ”hænger”.

Justering af låger
A) Vil du flytte lågen op eller ned, løsner du
skruen
B) Vil du flytte lågen ind eller ud, løsner du
skruen.
C) Ved at justere skruen kan du flytte lågen til
højre eller venstre.
D) Vil du afmontere lågen, skal du trykke på
fjedren i enden af hængslet.
De medfølgende dækplader trykkes til sidst
på hængslet.
C
B
D

A

A

Garantibeviset er din sikkerhed
og tryghed i købet

Vedligeholdelse

Vi ved, at det er en stor beslutning, når hjemmet skal indrettes. Vi håber derfor, at dit nye Invita produkt lever op til
forventningerne. Vi har fremstillet det efter dine oplysninger
og ønsker for at skabe de rigtige rammer. Invita kvalitet er
også alt det, du ikke kan se. Derfor er garantibeviset det
mest synlige bevis, vi kan give dig. Her kan du lære dit nye
Invita produkt at kende og forstå materialets naturlige forandringer. Følger du samtidig de små tips og råd om vedligeholdelse, kan du glæde dig over et flot produkt i årevis.

Rengøring af finerede/malede låger og skabe

Kvalitet er vores garanti

Dit nye Invita produkt skal være rart at have i hjemmet,
det skal se godt ud, og det skal fungere i mange år. Hos
Invita vil vi leve op til dine forventninger og garantere dig
et personligt kvalitetsprodukt. Ægte kvalitet går ned i den
mindste detalje. Derfor stiller vi store krav til fremstillingen
af de enkelte elementer. Vi anvender kun afprøvede og godkendte materialer og holder fast i en håndværksmæssig
kvalitetskontrol af alle vores produkter, inden de forlader
fabrikken.

Træ - et levende materiale

Træ er et naturmateriale, og derfor er der ikke to stykker
træ, som er ens. Åretegninger og knaster skaber træets
eget mønster og gør dit nye Invita produkt helt unikt. Træet
er i en stadig forandringsproces, der bevirker, at farver og
strukturer ændrer sig igennem hele dets levetid. Massivt
træ ”arbejder”, når luftens fugtighed skifter. Det betyder
for eksempel, at bordplader kan blive en smule ru eller let
buede, og at nogle specielle træsorter kan få ”vindridser” –
meget små revner mellem årene. ”Vindridser” er helt uden
betydning for træets holdbarhed. Du kan udskyde træets
forandringer ved at beskytte det mod solens skarpe lys og
desuden undgå forandringer i luftfugtigheden. Den rette
behandling kan minimere træets forandring.
Invita samarbejder med en række underleverandører. Det er
vigtig, at du altid følger anvisningerne i underleverandørens
vedligeholdelsesvejledning, som altid følger produktet.

Den daglige rengøring kan du hurtigt klare med en klud eller
et vaskeskind og lunkent vand. Til en mere dybdegående
rengøring kan du bruge en svag sæbeopløsning, eventuelt
sæbespåner (ikke sulfo) og tørre efter med en tør klud.

Rengøring af melaminbelagte skabe,laminat
bordplader og laminat låger

Rengør fladerne med lunkent sæbevand (ikke sulfo, da det
kan give en fedtet overflade). Du må aldrig bruge skure
pulver eller andre ridsende rengøringsmidler, f.eks. ståluld,
rens-let, eller lignende. Garantien bortfalder, hvis vi konstaterer brugen af disse midler. Hvis der er pletter, som du
ikke kan fjerne med vand, kan du bruge klorin og vand eller
acetone. Du kan også købe et specielt laminat rensemiddel
i dit lokale Invita butik.

Rengøring af tråddele

Du kan nemt rense stålgitrene og tråddelene ved at bruge
vand eventuelt blandet op med klorin. Du skal dog undgå
ridsende rengøringsmidler. Udtræk på rullehjul, kuglelejer
og skuffeløb kræver ikke anden vedligeholdelse end den
almindelig rengøring, og de skal heller ikke smøres. Hvis du
alligevel mener, at der er behov for at smøre, må du kun
gøre det med syrefri smøremidler.

Rengøring af vaske

For at opnå en skinnende stålvask, skal du benytte en opvredet klud til rengøringen. Hvis der er misfarvninger, kan du
fjerne dem med skurepulver. Du kan i øvrigt købe specialprodukter til at rengøre stålvasken med. Emaljerede vaske
må du dog ikke rengøre med skurepulver, da det giver ridser
i emaljen. Misfarvninger i den emaljerede vask kan du fjerne
med vand og klorin. Rengøring af porcelænsvaske kan du
klare med flydende rengøringsmidler. Men heller ikke her må
du bruge skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler.
Silgranitvaske rengøres med opvaskebørste og sulfo. Evt.
aflejringer fjernes med opvaskebørste og groft salt. Ved
misfarvning anvendes et specielt cleaningmiddel.

6. Bordplade i køkken

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Invita Køkkener Aalborg
Stenbukken 11
9200 Aalborg SV

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

LAMINAT OVERFLADE:
GRUNDRENGØRING:
Før man tager bordpladerne i brug, efter montering, skal man rense pladerne i bund
med fx. Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne med en klud. Lad det skumme
op og lad det virke i 5min. Aftør grundigt med rent vand. Det er vigtigt man får alt
Surface Cleaner vasket væk. Tør over med klud og slut af med at tørre over med
opvredet melaminsvamp. NB!! Melaminsvamp bør ikke anvendes til højglans, da
glansen så vil forsvinde.
DAGLIG RENGØRING:
Daglig rengøring klares med varmt rent vand og en opvredet klud. Ved kraftig
tilsmudsning, anbefales at man bruger et universal rengøringsmiddel til at rengøre
pladen (ikke sulfo). Er dette ikke nok, gentager man pkt. 1.
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VEDLIGEHOLDELSE AF BORDPLADE
LAMINAT OVERFLADE:
GRUNDRENGØRING:
Før man tager bordpladerne i brug, efter montering, skal man rense pladerne i bund med fx.
Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne
med en klud. Lad det skumme op og lad det virke
i 5min. Aftør grundigt med rent vand. Det er
vigtigt man får alt Surface Cleaner vasket væk.
Tør over med klud og slut af med at tørre over
med opvredet melaminsvamp.
NB!! Melaminsvamp bør ikke anvendes til højglans, da glansen så vil forsvinde.

DAGLIG RENGØRING:
Daglig rengøring klares med varmt rent vand
og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning,
anbefales at man bruger et universal rengøringsmiddel til at rengøre pladen (ikke sulfo). Er
dette ikke nok, gentager man pkt. 1.
Ved Fenix/touch laminat anbefales det at man
ved den daglige rengøring tørrer bordpladerne
over med en tør melaminsvamp.
TRÆKANTER MED BEJDSE, MALING
ELLER LAK:
Trækanter på bordpladerne er lakeret 2-3 gange
afhængig af træsort og behandling. Alle behandlinger afsluttes med toplak.

For at få varig glæde af din nye bordplade, bør
trækanterne efterbehandles med lak efter
behov, dog anbefales det minimum én gang om
året. Dette gøres bedst ved at affedte trækanterne med fx sprit. Kanterne må ikke slibes.
Påfør tyndt lag lak med pensel og undgå at lave
luftlommer.
TRÆKANTER MED OLIE:
Olierede trækanter efterbehandles med olie
efter behov. Trækanter med farvepigmenteret
olie slibes let i olien.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASK
Vores sortiment af vaske indeholder mere end
200 forskellige stål-, emalje-, quartz- og porcelænsvaske fra anerkendte leverandører.
Kontakt evt. salgssted/forhandler mht. eventuelle specialprodukter fra vaskeleverandøren til
rengøring og vedligeholdelse af din vask.
STÅLVASKE:
Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå
og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den
ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå
ståluld, da det kan efterlade små partikler, der
kan udvikle sig til rustpletter.
Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder
og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust.
Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og
ubehandlet stålvask pudses med langsgående
bevægelser med slibepapir min. korn 220, da

en rustfri stålvask ikke kan ruste. De vaske,
som leveres med lille skyllekammer, er den lille
kumme mere mat i stålet generelt.
EMALJEVASK:
Rengøres bedst med vand og en opvredet klud.
Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse
bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke
skurepulver, da dette ridser emaljen.

men i nogle minutter. Skyl efter med vand. Der
findes ligeledes specialprodukter til rengøring af
quartz vaske fra vaskeleverandøren.
Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter
brug med en blød klud eller håndklæde for
derved at mindske risikoen for skjolder eller
lignende.

PORCELÆNSVASKE:
Rengøres bedst med de i handlen værende,
flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver
og andre slibende rengøringsmidler.
QUARTZ VASKE:
Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en
almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel,
hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflej
ringer kan man lade varm eddike 7% stå i kum-

GARANTI
Denne bordplade er fremstillet efter dine
ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er
bord-pladen underkastet kvalitetskontrol, der
sikrer at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver
fundet efter monteringen henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti.
Reklamationsretten følger købelover, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen. Garantien for underlimede vaske er 5 år.

Yderligere information på www.dfi-geisler.com

7. Hvidevarer

Indbygningsår:

2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Se bilag for hvert produkt.

Rengøringsanvisning:

Se bilag for hvert produkt.

Entreprenør:

Invita Køkkener Aalborg
Stenbukken 11
9200 Aalborg SV

Leverandør:

Siemens Hvidevarer
http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/
Bosch Hvidevarer
https://www.bosch-home.dk/

Bemærkninger /
henvisninger:

Siemens. :
Ovn : HB301W2S
Kogeplade : ET645FEN1E
Opvasker : SN414W01AS
Vaskemaskine : WM12B166DN
Tørretumbler : WT44E1L7DN
Bosch. :
Køl/Frys : KDV29VW30
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Brugsbetingelser

8Brugsbetingelser
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
Opbevar brugs- og monteringsvejledningen
samt apparats papirer til senere brug eller til
kommende ejere af apparatet.
Kontroller apparatet, når det er pakket ud.
Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har
transportskader.
Apparater uden netstik må udelukkende
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan
ikke gøres krav gældende om garantiydelser
ved skader, der skyldes forkert tilslutning.
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i
private husholdninger og hjemmet. Anvend
kun apparatet til tilberedning af madvarer og
drikkevarer. Der skal holdes øje med
tilberedningen. Der skal uafbrudt holdes øje
med en kortvarig tilberedning. Anvend kun
apparatet i lukkede rum.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde
på op til maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
Dette apparat kan benyttes af børn fra en
alder af 8 år og af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring eller viden, hvis de er
under opsigt af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed, eller hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de er over 15 år
gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig
på sikker afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.
Br ugsbet i ngel ser

da

(Vigtige
sikkerhedsanvisninger
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:Advarsel – Brandfare!

Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive
antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof
være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand.
Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt
flammerne med et låg, et brandtæppe eller
lignende.
Brandfare!
■
Kogezonerne bliver meget varme. Læg
aldrig brændbare genstande på
kogesektionen. Opbevar ikke genstande på
kogesektionen.
Brandfare!
■
Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke
brændbare genstande eller spraydåser i
skuffen direkte under kogesektionen.
Brandfare!
■
Kogesektionen slukkes af sig selv og kan
ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den
tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå
sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt
kundeservice.
Fare
formå
forbrænding!
■
Der
ikke anvendes en afdækning over
kogesektionen.Sådanne afdækninger kan
medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af
overophedning, antænding eller
revnedannelse i materialerne.
■

: Advarsel – Fare for forbrænding!

Kogezonerne og området omkring dem,
især en eventuel kogesektionsramme, bliver
meget varme. Rør aldrig de varme flader.
Hold børn på sikker afstand.
Fare
for forbrænding!
■
Kogezonen
varmer, men indikatoren
fungerer ikke Slå sikringen i sikringsskabet
fra. Kontakt kundeservice.
Fare
formå
forbrænding!
■
Der
kun anvendes
sikkerhedsanordninger som f.eks.
børnebeskyttelsesgitre, som er godkendt af
os. Uegnede sikkerhedsanordninger eller
børnebeskyttelsesgitre kan medføre
tilskadekomst.
■

: Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.
Reparationer må kun udføres af en
kundeservicetekniker, der er uddannet af
os. Det samme gælder udskiftning af
tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af
kontakten, eller slå sikringen fra i
sikringsskabet, hvis apparatet er defekt.
Kontakt kundeservice.
Fare
for elektrisk stød!
■
Indtrængende
fugtighed kan forårsage et
elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser
eller dampstråler.
■
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Årsager til skader

Fare
Etfor
defekt
elektrisk
apparat
stød! kan forårsage et elektrisk
stød. Tænd aldrig for et defekt apparat.
Træk netstikket ud af kontakten, eller slå
sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt
kundeservice.
Fare
for elektrisk
stød!i glaskeramikken kan
■
Knæk
eller brud
forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i
sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.
■

: Advarsel – Fare for tilskadekomst!
Hvis der er væske mellem grydebund og
kogezone, kan gryden pludselig hoppe på
kogezonen. Sørg for, at både kogezone og
grydebund altid er tørre.

]Årsager til skader
Pas på!
Ru gryde- og pandebunde laver ridser i
glaskeramikken.
■
Undgå at koge gryder tørre. Der kan opstå skader.
■
Sæt aldrig varme pander og gryder på
betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der
kan opstå skader.
■
Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på
kogesektionen, kan der opstå skader.
■
Alufolie eller plastskåle smelter fast på varme
kogezoner. Der må ikke anvendes beskyttelsesfolie
på kogesektionen.
År sager t i l skader

7Miljøbeskyttelse
I dette kapitel findes oplysninger om energibesparelse
og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

Mi l j øbeskyt el se

Energisparetips
■

■
■

■
■

■

■
■
■
■

Brug altid et låg, der passer til grydens størrelse.
Ved tilberedning uden låg bruges der betydeligt
mere energi. Med et glaslåg er det muligt at se
indholdet i gryden uden at tage låget af.
Brug gryder og pander med en plan bund. Ujævne
bunde forøger energiforbruget.
Gryde-/pandebundens diameter skal passe til
kogezonens størrelse. Især medfører for små gryder
på kogezonerne spild af energi. Vigtigt: Producenter
af gryder/pander angiver ofte diameteren ved
overkanten. Den er ofte større end bundens
diameter.
Brug små gryder til små portioner. En stor gryde, der
ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.
Tilbered med små mængder vand. Det sparer
energi. Grøntsager bevarer deres indhold af
vitaminer og mineraler.
Sørg altid for, at gryden dækker så meget som
muligt af kogezonen.
Indstil kogezonen til et lavere kogetrin i god tid.
Vælg et passende viderekogningstrin. Ved et for højt
viderekogningstrin spildes der energi.
Udnyt kogesektionens restvarme. Ved længere
tilberedningstider kan der allerede slukkes for
kogezonen 510 minutter, før tilberedningstiden er
slut.

Oversigt

Miljøvenlig bortskaffelse

I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste
skader.

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for
miljøbeskyttelse.

Skade
Pletter

Ridser

Misfarvninger

Muslingeformede skader i
glasset
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Årsag
Overkogt mad

Afhjælpning
Fjern straks overkogt mad med
en glasskraber.
Uegnede rengø- Anvend kun rengøringsmidler,
ringsmidler
der er beregnet til glaskeramik.
Salt, sukker og
Anvend ikke kogetoppen som
sand
arbejds- eller afsætningsplade.
Ru gryde- og pan- Undersøg gryder og pander.
debunde ridser
glaskeramikken.
Uegnede rengø- Anvend kun rengøringsmidler,
ringsmidler
der er beregnet til glaskeramik.
Afslid fra gryder Løft gryder og pander, når de
(f.eks. aluminium) flyttes.
Sukker, retter
Fjern straks overkogt mad med
med højt sukker- en glasskraber.
indhold

Dette apparat er klassificeret iht. det
europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering
og recycling af kasserede apparater gældende
for hele EU.

Lær apparatet at kende

da

*Lær apparatet at kende
Brugsvejledningen gælder for forskellige kogetoppe.
Målangivelserne til kogetoppene kan findes i
typeoversigten. ~ Side 2
Lær ap ar at et at kende

Betjenings panel

E
Kogezonerne

Indikatorer

‚-Š
•/œ
›

Kogetrin
Restvarme
Powerboost-funktion

Kogezone
Enkelt kogezone

$
ð Dobbelt kogezone
î Stegezone

Betjeningsfelter

#
‚
$
¹

Hovedafbryder

0IIIIIIIIIIIII

Ð eller ð

Indstillingsområde
Aktivering af ekstra kogezoner

b

Powerboost-funktion

Børnesikring
Aftørringssikring
Valg af kogezone

Anvisninger
■
Når et symbol berøres, bliver den pågældende
funktion aktiveret.
■
Sørg for, at betjeningsfladerne altid er tørre. Fugt
forringer deres funktion.
■
Placer ikke gryder i nærheden af indikatorerne og
sensorerne. Elektronikken kan blive overophedet.

Aktivering og deaktivering
Vælg kogezonen, og berør symbolet Ð
eller ð
Vælg kogezonen, og berør symbolet Ð

Aktivering af dobbelte kogezoner: Den pågældende indikator lyser
Når der tændes for kogezonen: Den sidst indstillede størrelse vælges
automatisk.
Anvisninger
■
Mørke områder i kogezonens glødebillede er teknisk
betinget. De har ingen indflydelse på kogezonens
funktion.
■
Kogezonen styrer opvarmningen ved at tænde/
slukke for varmelegemet.Selv ved den højeste effekt
kan varmeelementet hhv. tænde/slukke.
Det betyder f.eks., at:
– Følsomme dele beskyttes mod overophedning
– Apparatet beskyttes mos elektrisk overbelastning
– Der opnås bedre madlavningsresultater
■
Ved kogezoner med flere kredse kan
varmeelementerne i de indre varmekredse og
varmeelementerne for tilvalgene aktiveres og
deaktiveres på forskellige tidspunkter.

Restvarme-indikator
Kogesektionen er forsynet med en restvarme-indikator
med to trin for hver kogezone.
Hvis der vises •, er kogezonen stadig meget varm. De
kan f.eks. holde en lille ret varm eller smelte
overtrækschokolade. Når kogezonen køler yderligere
af, skifter indikatoren til œ. Når kogezonen er
tilstrækkeligt afkølet, slukker indikatoren.
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Betjening af maskinen

1Betjening af maskinen
I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller
kogezonerne. I tabellen vises kogetrin og
tilberedningstider for forskellige retter.

Bemærk: Den sidst indstillede kogezone forbliver
aktiveret. Kogezonen kan indstilles, uden at den skal
vælges igen.

Bet j eni ng af maski nen

Tænde og slukke for kogesektion
Kogesektionen tændes og slukkes med
hovedafbryderen.
Tænde: Berør symbolet #. Der lyder et signal.
Indikatorlampen over hovedafbryderen og indikatorerne
‹ lyser. Kogesektionen er klar til brug.
Slukke: Berør symbolet #, indtil indikatorlampen over
hovedafbryderen og indikatorerne bliver slukket. Alle
kogezoner er slukket. Restvarme-indikatoren bliver ved
med at lyse, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.
Anvisninger
■
Kogesektionen slukkes automatisk, når alle
kogezoner har været slukket i noget tid (1060 sekunder).
■
Alle indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at der
er blevet slukket. Hvis der tændes igen inden for
dette tidsrum, bliver kogesektionen aktiveret med de
sidste indstillinger.

Indstille kogezone
Det ønskede kogetrin indstilles i indstillingsområdet.
Kogetrin 1 = laveste effekt
Kogetrin 9 = højeste effekt
Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er markeret med et
punkt.
Indstilling af kogetrin
Kogesektionen skal være tændt.
Berør symbolet ¹ for at vælge kogezonen.
I kogetrins-indikatoren lyser ‹, under kogetrinsindikatoren lyser ¬.
2. Indstil det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.
1.





Ændre kogetrin
Vælg kogezonen, og indstil det ønskede kogetrin i
indstillingsområdet.
Slukke kogezone
Vælg kogezonen med symbolet ¹. Indstil til 0 i
indstillingsområdet. Efter ca. 10 sekunder vises
restvarme-indikatoren.
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Tilberedningstabel
I nedenstående tabel findes nogle eksempler.
Tilberedningstiderne og kogetrinnene afhænger af
madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være
afvigelser.
Brug kogetrin 9 til opkogning.
Rør rundt i tyktflydende retter ind imellem.
Fødevarer, der svitses, eller som der løber meget
væske ud af under stegningen, skal helst steget i flere
mindre portioner.
Tip til energisparende tilberedning kan De finde i i
kapitlet Miljøbeskyttelse.~ Side 38
Viderekogningstrin
Smeltning
Chokolade, overtrækschokolade 1-1.
Smør, honning, gelatine
1-2
Opvarmning og varmholdning
Sammenkogte retter (f.eks. linse- 1-2
gryde)
Mælk**
1.-2.
Opvarmning af pølser i vand**
3-4
Optøning og opvarmning
Dybfrossen spinat
Gullasch, dybfrost
Trække, simre
Melboller, kødboller
Fisk
Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce
Opbagte saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce
Kogning, dampning
Ris (med dobbelt mængde vand)
Mælkeris
Pillekartofler
Hvide kartofler
Dejretter, pasta
Sammenkogte retter, supper
Grøntsager
Grøntsager, dybfrosne
Tilberedning i trykkoger
* Videretilberedning uden låg
** Uden låg
*** Vendes ofte

Tilberedningstid i minutter
-

2.-3.
2.-3.

10-20 min.
20-30 min.

4.-5.*
4-5*
1-2

20-30 min.
10-15 min.
3-6 min.

3-4

8-12 min.

2-3
1.-2.
4-5
4-5
6-7*
3.-4.
2.-3.
3.-4.
4-5

15-30 min.
35-45 min.
25-30 min.
15-25 min.
6-10 min.
15-60 min.
10-20 min.
10-20 min.
-

PowerBoost-funktion
Viderekogningstrin
Grydestegning
Benløse fugle
Grydesteg
Gullasch
Stegning med lidt olie**
Schnitzel, naturel eller paneret
Schnitzel, dybfrossen
Kotelet, naturel eller paneret**
Steak (3 cm tyk)
Hamburgers, frikadeller (3 cm
tykke)***
Fjerkræbryst (2 cm tykt)***
Fjerkræbryst, dybfrost***
Fisk og fiskefilet, naturel
Fisk og fiskefilet, paneret
Fisk og fiskefilet, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde
Rejer og krebsdyr
Sautering af grøntsager, friske
svampe
Grøntsager, kød i strimler, asiatisk
Panderetter, dybfrosne
Pandekager
Omelet
Spejlæg
Fritering (150-200 g pr. portion
fortløbende i 1-2 l olie**)
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets
Kroketter, dybfrosne
Kød, f.eks. kyllingestykker
Fisk, paneret eller i øldej
Grøntsager, svampe, paneret
eller i øldej, tempura
Småt bagværk, f.eks. berlinerpfannkuchen, frugt i øldej
* Videretilberedning uden låg
** Uden låg
*** Vendes ofte

da

Tilberedningstid i minutter

vPowerBoost-funktion

4-5
4-5
2.-3.

50-60 min.
60-100 min.
50-60 min.

Med powerboost-funktionen kan større mængder vand
opvarmes endnu hurtigere end med kogetrin 9.
Powerboost-funktionen er kun tilgængelig ved
kogezoner, som er mærket med symbolet boost.
Ved dobbelte kogezoner skal den anden varmekreds
være aktiveret ved drift med powerboost-funktionen.

6-7
6-7
6-7
7-8
4.-5.

6-10 min.
8-12 min.
8-12 min.
8-12 min.
30-40 min.

5-6
5-6
5-6
6-7
6-7

10-20 min.
10-30 min.
8-20 min.
8-20 min.
8-12 min.

7-8
7-8

4-10 min.
10-20 min.

7.-8.

15-20 min.

6-7
6-7
3.-4.
5-6

6-10 min.
fortløbende
fortløbende
3-6 min.

8-9

-

7-8
6-7
5-6
5-6

-

4-5

-

Power Bo st - f unkt i on

Aktivering af powerboost-funktion
1. Vælg kogezonen.
2. Berør symbolet b. Indikatoren

› lyser.

Powerboost-funktionen er aktiveret.

Deaktivering af powerboost-funktion
1. Vælg kogezonen.
2. Indstil et vilkårligt viderekogningstrin. Indikatoren

slukkes.
Powerboost-funktionen er slukket.

›

Anvisninger
■
Hvis du ikke slukker powerboost-funktionen, slukker
den automatisk efter et bestemt stykke tid.
Kogezonen skifter tilbage til kogetrin 9.
■
Bemærk, at olie og fedt opvarmes hurtigere med
powerboost-funktionen. Efterlad aldrig kogningen
uden opsyn. Opvarmet olie og fedt antændes hurtigt,
se kapitlet Vigtige sikkerhedsanvisninger.~ Side 37

ABørnesikring
Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at
tænde for kogetoppen.
Bør nesi kr i ng

Aktivere / deaktivere børnesikring
Kogesektionen skal være slukket.
Aktivere: Berør symbolet ‚/$ i ca. 4 sekunder.
Indikatorlampen over symbolet ‚/$ lyser i ca.
10 sekunder. Kogesektionen er låst.
Deaktivere: Berør symbolet ‚/$ i ca. 4 sekunder.
Låsningen er deaktiveret.

Automatisk børnesikring
Med denne funktion bliver børnesikringen altid
automatisk aktiveret, når der slukkes for kogesektionen.
Tænd og sluk
I kapitlet Grundindstillinger kan De se, hvordan De
aktiverer den automatiske børnesikring.~ Side 42
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Automatisk sikkerhedsafbrydelse

bAutomatisk
sikkerhedsafbrydelse

Indikator Funktion
Aktiveret.
‚

ƒ

Som indstilling ved slukning af kogezonen.*

Hvis en kogezone er tændt i lang tid, uden at dens
indstilling bliver ændret, bliver den automatiske
tidsbegrænsning aktiveret.
Kogezonen holder op med at varme. I kogezonedisplayet blinker skiftevis ” ‰ og restvarmeindikatoren
•/œ.

™Š
‹

Valgbarhed (tid) for kogezoner

Aut omat i sk si k er hedsaf br ydel se

Hvis et vilkårligt betjeningsfelt berøres, slukkes
indikatoren. Der kan nu indstilles igen.
Tidspunktet for tidsbegrænsningens aktivering
afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

‚

™‹
‹
‚

Ubegrænset: Den sidst valgte kogezone kan når som helst
indstilles, uden at den skal vælges igen.*
Den sidst valgte kogezone kan indstilles op til 10 sekunder efter aktivering. Derefter skal kogezonen vælges igen
før indstilling.
Nulstilling til grundindstilling
Deaktiveret.*
Aktiveret.

*Grundindstilling

kAftørringssikring
Hvis betjeningsfeltet tørres af, mens kogetoppen er
tændt, er der risiko for, at indstillingerne bliver ændret.
For at forhindre dette er kogetoppen forsynet med en
aftørringssikring. Berør symbolet ‚/$. Der lyder et
signal. Indikatorlampen over symbolet ‚/$ lyser.
Betjeningsfeltet er herefter låst i 30 sekunder. Nu kan
betjeningsfeltet tørres af, uden at indstillingerne bliver
ændret.
Af t ør i ngs i kr i ng

Ændring af Grundindstillinger
Kogesektionen skal være slukket.
1. Tænd for kogetoppen.
2. Berør symbolet $ i 4 sekunder inden for de næste

10 sekunder

Bemærk: Hovedafbryderen er ikke omfattet af
aftørringssikringen. Der kan når som helst slukkes for
kogetoppen.

QGrundindstillinger
Apparatet har forskellige grundindstillinger.
Grundindstillingerne kan tilpasses efter egne ønsker og
behov.
Gr undi ndst i l i nger

E
I det venstre display blinker ™ og ‚ skiftevis, i det højre
display lyser ‹.
3. Berør symbolet

$, indtil den ønskede indikator
blinker i det venstre display.
4. Indstil den ønskede værdi i indstillingsområdet.

Indikator Funktion

™‚
‹
‚
ƒ

Automatisk børnesikring

™ƒ
‹

Lydsignal

‚
ƒ
„
™ˆ
‹

Deaktiveret.*
Aktiveret.

Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal deaktiveret
(hovedafbrydersignalet er altid aktivt).
Kun fejlbetjeningssignal aktiveret.
Kun kvitteringssignal aktiveret.
Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal aktiveret.*
Aktivering af varmeelement
Deaktiveret.

*Grundindstilling
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Manuel og automatisk børnesikring deaktiveret.

5. Berør symbolet

$ i 4 sekunder.
Indstillingen er aktiveret.
Forlade grundindstillinger
Sluk for kogesektionen med hovedafbryderen, og tænd
igen, for at forlade grundindstillingerne.

Rengøring

da

DRengøring
Der kan købes egnede rengørings- og plejemidler via
Kundeservice eller i vores e-Shop.
Rengør i ng

Glaskeramik
Rengør altid kogesektionen, hver gang den har været i
brug. På den måde brænder madrester ikke fast.
Rengør først kogesektionen, når den er kølet
tilstrækkeligt af.
Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til
glaskeramik. Følg anvisningerne til rengøring på
emballagen.
Brug aldrig:
■
■
■
■
■
■

ufortyndet håndopvaskemiddel
rengøringsmidler til opvaskemaskinen
skurende rengøringsmidler
aggressive rengøringsmidler som f.eks. ovnrens og
pletfjerner
ridsende rengøringssvampe
højtryksrenser eller dampstråler

Stærk tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber,
som kan købes i almindelige forretninger. Følg
producentens anvisninger.
Der kan også købes en egnet glasskraber via
Kundeservice eller i vores e-Shop.
Rengøring med specialsvampe til rengøring af
glaskeramik er særligt effektivt.

Kogesektionens ramme
For at undgå beskadigelse af kogesektionens ramme
skal følgende anvisninger overholdes:
■
■
■
■

Brug udelukkende varmt opvaskevand.
Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.
Der må ikke bruges aggressive eller skurende
midler.
Anvend aldrig glasskraberen på kogesektionens
ramme.

3Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel.
Læs anvisningerne i tabellen igennem, inden
kundeservice kontaktes.
Elektronikken i kogetoppen befinder sig under
betjeningsfeltet. Af forskellige årsager kan temperaturen
i dette område stige kraftigt.
Hvad skal j eg gør e, hvi s der opst år en f ej l ?

Visning
Ingen

For at elektronikken ikke skal blive overophedet, bliver
kogezonerne om nødvendigt slukket automatisk.
Indikatorerne ”ƒ, ”…, eller ”† vises skiftesvis med
restvarmeindikatoren • eller œ.

Fejl
Strømforsyningen er afbrudt.

Afhjælpning
Kontroller sikringen for apparatet i boligens sikringsskab. Kontroller ved
hjælp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strømsvigt.
Alle indikatorer blinker. Betjeningsfeltet er vådt, eller der ligger en gen- Tør betjeningsområdet af, eller fjern genstanden.
stand på det.
Der har været flere kogezoner i brug med høj Vent lidt. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Når ”ƒ er slukket, er elek”ƒ
effekt i længere tid. Kogezonen er blevet sluk- tronikken kølet tilstrækkeligt af. Kogezonen kan tændes igen.
ket for at beskytte elektronikken.

”…

Trods slukningen af ”ƒ er elektronikken blevet yderligere opvarmet. Derfor er alle kogezoner blevet slukket.
”† og kogetrinnet blin- Advarsel: Der er placeret en varm gryde på
ker skiftevis. Der lyder betjeningsfeltet. Elektronikken er ved at blive
overophedet.
et signal.

Vent lidt. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Når ”… er slukket, kan
kogezonerne tændes igen.

Der er placeret en varm gryde på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte
elektronikken.
Kogezonen har været i brug for længe og har
slukket sig selv.
Demo-modus er aktiveret

Fjern gryden. Vent lidt. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Når ”† er
slukket, kan kogezonerne tændes igen.

”†og lydsignal
”‰
š“ Kogezonerne varmer ikke

Fjern gryden. Fejlindikatoren bliver slukket efter kort tid. Kogezonen kan
tændes igen.

Der kan tændes for kogezonen igen med det samme.
Sluk demo-modus: Afbryd apparatet i 30 sekunder fra strømforsyningen
(afbryd sikringen eller beskyttelsesrelæet i sikringsskabet). Tryk på et vilkårligt betjeningsfelt inden for de næste 3 minutter. Demo-modus slukkes.
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Kundeservice

E-melding på displayerne
Hvis der på displayerne vises en fejlmelding med “E”,
f.eks. E0111, skal apparatet slukkes og derefter
tændes igen.

Hvis der kun var tale om en forbigående fejl, forsvinder
fejlmeddelelsen. Kontakt kundeservice, og angiv den
nøjagtige fejlmeddelelse, hvis fejlmeddelelsen vises
igen.

4Kundeservice
Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi
finder altid en passende løsning, også for at undgå
unødvendige kundeservicebesøg.
Kundeser vi ce

E-nummer og FD-nummer
Ved kontakt med vores serviceafdeling skal apparatets
E-nummer og FD-nummer angives. Typeskiltet med
numrene findes i apparatets papirer.
Vær opmærksom på, at det også inden for
garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker

fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er
blevet betjent forkert.
Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte
kundeservice-fortegnelse.
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl
DK
44 89 89 85
Stol på producentens kompetence. På den måde sikres
det, at reparationer udføres af uddannede
serviceteknikere, som ligger inde med de originale
reservedele, der passer til det pågældende apparat.

EPrøveretter
Denne tabel er blevet fremstillet til brug for
prøvningsinstitutter for at lette kontrol og afprøvnning af
vores apparater.
Angivelserne i tabellen relaterer sig til tilbehør fra
Schulte-Ufer (induktions-grydesæt i 4 dele HZ 390042)
med følgende størrelser:
Pr øver et er

■
■
■
■

Prøveretter

Smeltning af chokolade
Tilberedning i: Kasserolle
Overtræks-chokolade (f.eks. Dr. Oetker letbitter,
150 g) på kogezone Ø 14,5 cm
Opvarmning og varmholdning af linsegryde
Tilberedning i: Gryde
Linsegryde iht. DIN 44550
Starttemperatur 20 °C
Mængde: 450 g til kogezone Ø 14,5 cm
Mængde: 800 g til kogezone Ø 18 cm eller Ø
17 cm
Linsegryde på dåse
F.eks. linseterrine med pølser fra Erasco:
Starttemperatur 20 °C
Mængde: 500 g til kogezone Ø 14,5 cm
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Kasserolle Ø 16 cm, 1,2 liter til en enkelt kogezone
Ø 14,5 cm
Gryde Ø 16 cm, 1,7 liter til en enkelt kogezone med
Ø 14,5 cm
Gryde Ø 22 cm, 4,2 liter til en kogezone med Ø 18
cm eller Ø 17 cm
Stegepande Ø 24 cm til en kogezone Ø 18 cm eller
Ø 17 cm

Opvarmning / opkogning

Viderekogning

Opkogningstrin

Varighed (min:sek)

Låg

Viderekogningstrin

Låg

-

-

-

1.

Nej

9
9

Ca. 2:00 uden omrøring
Ca. 2:00 uden omrøring

Ja
Ja

1.
1.

Ja
Ja

9

Ca. 2:00
(Omrøres efter ca. 1:30)

Ja

1.

Ja

Prøveretter
Prøveretter

Opvarmning / opkogning

da

Viderekogning

Opkogningstrin

Varighed (min:sek)

Låg

Viderekogningstrin

Låg

9

Ca. 2:30
(Omrøres efter ca. 1:30)

Ja

1.

Ja

92

Ca. 5:20

Nej

1 1, 3

Nej

Mængde: 1000 g til kogezone Ø 18 cm eller
Ø 17 cm
Kogning af bechamelsauce ved lav varme
Tilberedning i: Kasserolle
Mælketemperatur: 7 °C
Opskrift: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk
(3,5 % fedtindhold) og en knivspids salt til
kogezone Ø 14,5 cm.

1 Smelt smørret, rør mel og salt

i, og svits opbagningen i 3
minutter under omrøring.
2 Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i

kog, mens der røres

3 Efter at bechamelsaucen er

kogt op, skal den koge i yderligere 2 minutter på trin 1 under
stadig omrøring
Tilberedning af mælkeris - viderekogning med låg
Tilberedning i: Gryde
Mælketemperatur: 7 °C
Opskrift: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker,
750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt
til kogezone Ø 14,5 cm

Opskrift: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g
salt til kogezone Ø 18 cm eller Ø 17 cm

9

9

Ca. 6:45
Opvarm mælken, til den begynder at
skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og
salt til mælken
Tilberedningstid i alt (inkl. opkogning) ca. 45 minutter

Ca. 7:20
Opvarm mælken, til den begynder at
skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og
salt til mælken
Tilberedningstid i alt (inkl. opkogning) ca. 45 minutter

Nej

Nej

2

Ja

Rør rundt i mælkerisen efter 10
minutter
2
Ja

Rør rundt i mælkerisen efter 10
minutter
Tilberedning af mælkeris - viderekogning uden låg
Tilberedning i: Gryde
Mælketemperatur: 7 °C
Opskrift: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 9
750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt
til kogezone Ø 14,5 cm

Ca. 7:30
Nej
Tilsæt ris, sukker og salt til mælken,
og opvarm under stadig omrøring.
Ved mælketemperatur på ca. 90 °C
skrues ned til viderekogningstrinnet.
Lad det småkoge ca. 50 minutter

2

Nej
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Prøveretter

Prøveretter

Opvarmning / opkogning
Opkogningstrin

Opskrift: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g
salt til kogezone Ø 18 cm eller Ø 17 cm

Tilberedning af ris
Tilberedning i: Gryde
Vandtemperatur 20° C
Opskrift iht. DIN 44550:
125 g langkornede ris, 300 g vand og en
knivspids salt til kogezone Ø 14,5 cm
Opskrift iht. DIN 44550:
250 g langkornede ris, 600 g vand og en
knivspids salt til kogezone Ø 18 cm eller Ø
17 cm
Stegning af steaks af svinemørbrad
Tilberedning i: Stegepande
Starttemperatur for mørbradssteaks: 7 °C
Mængde: 3 steaks af svinemørbrad (samlet
vægt ca. 300 g, tykkelse ca. 1 cm) 15 g solsikkekerneolie til kogezone 18 cm Ø eller 17
cm Ø
Stegning af pandekager
Tilberedning i: Stegepande
Opskrift iht. DIN EN 60350-2
Mængde: 55 ml dej pr. pandekage til kogezone Ø 18 cm eller Ø 17 cm
Fritering af dybfrosne pommes frites
Tilberedning i: Gryde
Mængde: 1,8 kg solsikkekerneolie, pr. portion: 200 g dybfrosne pommes frites (f.eks.
McCain 123 Frites Original) til kogezone Ø
18 cm Ø eller Ø 17 cm

9

Varighed (min:sek)

Låg

Ca. 8:00
Nej
Tilsæt ris, sukker og salt til mælken,
og opvarm under stadig omrøring.
Ved mælketemperatur på ca. 90 °C
skrues ned til viderekogningstrinnet.
Lad det småkoge ca. 50 minutter

Viderekogningstrin
2

Låg
Nej

9

Ca. 2:48

Ja

2

Ja

9

Ca. 3:15

Ja

2.

Ja

9

Ca. 2:40

Nej

7

Nej

9

Ca. 2:40

Nej

6 eller 6. afhængigt
af bruningsgrad

Nej

9

Indtil en olietemperatur på 180 °C
er nået

Nej

9

Nej

Hvis forsøgene udføres med en kogezone på Ø 18 cm
og en nominel effekt på 1500 W, bliver
opkogningstiden forlænget med ca. 20 %, og
viderekogningstrinnet bliver forøget med et
viderekogningstrin.
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Viderekogning

Køle-/ frysekombination
Kjøle-/frysekombinasjon
Kyl-/ fryskombination
Jääkaappipakastin
KDV..
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Sikkerheds- og
advarselshenvisninger
Før skabet tages i brug
Læs brugsanvisningen
og monteringsvejledningen
grundigt! De indeholder vigtige
oplysninger om opstilling, brug
og vedligeholdelse.
Fabrikanten hæfter ikke, hvis
anvisningerne og advarslerne i
brugsanvisningen ikke
overholdes. Opbevar venligst
brugsog opstillingsvejledningen
og øvrigt materiale til senere
brug og giv dem videre til
en senere ejer.
Teknisk sikkerhed
Dette apparat indeholder små
mængder af kølemidlet R600a,
som er meget miljøvenligt, men
brandbart. Sørg for, at
kølemiddelkredsløbets rør ikke
bliver beskadiget ved transport
og installation. Udsivende
kølemiddel kan føre til
øjenskader eller antændes.

4

I tilfælde af beskadigelser
■ Hold åben ild og tændkilder
væk fra skabet,
■ luft rummet ud et par minutter,
■ sluk skabet og træk
stikket ud,
■ kontakt en servicetekniker.
Rumstørrelsen, hvor skabet
placeres, er afhængig
af kølemiddelmængden
i skabet. Hvis skabet lækker,
kan der opstå en brandbar
gas-luft-blanding, hvis
opstillingsrummet er for lille.
Pr. 8 g kølemiddel skal rummet
være mindst 1 m³.
Kølemiddelmængden i dit skab
finder du på typeskiltet inde
i skabet.
Hvis strømtilslutningsledningen
til dette skab beskadiges, skal
den udskiftes af producenten,
producentens kundeservice eller
en lignende, kvalificeret person.
Udføres installationsog reparationsarbejde forkert,
kan der opstår fare for brugeren.
Reparationer må kun udføres
af producenten, kundeservice
eller en lignende kvalificeret
person.

da
Der må kun bruges originale
dele fra producenten.
Producenten kan kun sikre,
at sikkerhedskravene opfyldes,
hvis der bruges originale dele.
En forlængelse
af nettilslutningsledningen må
kun købes hos
serviceteknikeren.

■

■

■

Under brug
■

■

■

Der må aldrig benyttes
elektriske apparater
i dette apparatet
(f. eks. varmeapparater,
elektriske ismaskiner osv.).
Eksplosionsfare!
Apparatet må aldrig afrimes
eller rengøres med et
damprengøringsapparat!
Dampen kan komme i kontakt
med elektriske dele og udløse
kortslutning. Fare for elektrisk
stød!
Anvend hverken spidse eller
skarpe genstande til at fjerne
rim- og islag. Dermed kan du
beskadige kølemiddelrørene.
Udsivende kølemiddel kan
antændes eller føre til
øjenskader.

■

■

■

Opbevar ikke produkter
med brandbare drivgasser
(f.eks. spraydåser) og ikke
eksplosive stoffer.
Eksplosionsfare!
Anvend ikke sokkel, skuffer
og dør som trinbræt eller
støtte.
For afrimning og rengøring
træk netstikket ud eller slå
sikringen fra. Træk i netstikket,
ikke i tilslutningskablet.
Spiritus med høj
alkoholprocent må kun
opbevares i tætlukkede og
opretstående flasker.
Plastikdele og dørpakning må
ikke komme i kontakt med
olie eller fedt. Plastikdele og
dørpakning bliver ellers
porøse.
Ventilations- og
udluftningsåbningerne på
apparatet må aldrig dækkes til
eller spærres.
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Undgå risici for børn og
personer, der er i fare:
Personer, der er i fare er børn,
personer med nedsatte
fysiske, psykiske eller
sansemæssige evner, samt
personer, der ikke råder over
tilstrækkelig viden om en
sikker brug af apparatet.
Sikr, at børn og personer, der
er i fare, har forstået farerne.
En sikkerhedsansvarlig
person skal overvåge eller
vejlede børn og personer, der
er i fare, når de bruger
apparatet.
Lad kun børn, der er fyldt 8 år,
bruge apparatet.
Overvåg børn under
rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde.
Lad aldrig børn lege med
apparatet.
Opbevar ikke væsker i flasker
og dåser (især kulsyreholdige
drinkkevarer) i
fryseafdelingen. Flasker og
dåser kan eksplodere!
Frostvarer, der tages ud af
fryseafdelingen, må aldrig
puttes direkte i munden.
Fare for forbrænding!
Undgå længere håndkontakt
med frostvarer, is eller
fordamperrør osv.
Fare for forbrænding!

Børn i husholdningen
■

■

■

Emballage og emballagedele
må ikke opbevares
i nærheden af, hvor der
er børn.
De kan blive kvalt, hvis
de pakker sig ind
i foldekartoner og folie!
Skabet er ikke legetøj
for børn!
Hvis skabet har en dørlås:
Opbevar nøglen uden for
børns rækkevidde!

Generelle bestemmelser
Skabet er egnet til køling
og frysning af levnedsmidler.
Dette apparat er beregnet til
brug i den private husholdning
og de huslige omgivelser.
Skabet er støjdæmpet iht.
EF-direktiv 2004/108/EC.
Kuldekredsløbet er afprøvet
for uigennemtrængelighed.
Dette produkt
er i overensstemmelse
med pågældende
sikkerhedsbestemmelser
for elektriske apparater
(EN 60335-2-24).
Dette apparat er beregnet til
brug i en højde på op til
maksimalt 2000 meter over
havets overflade.
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Bortskaffelse
* Bortskaffelse af emballage
Emballagen beskytter dit skab mod
transportskader. Emballagen
er fremstillet af miljøvenlige materialer,
der kan genbruges. Vær med til
at hjælpe: Bortskaf emballagen
iht. gældende regler og bestemmelser.
Brug genbrugsordningerne
for emballage og ældre apparater
og vær med til at skåne miljøet. Er der
tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret,
kan kommunen kontaktes.

* Bortskaffelse af det gamle
skab
Gamle skabe er ikke værdiløst affald!
Desuden indeholder gamle skabe
værdifulde stoffer, der kan genanvendes.
Dette apparat er klassificeret iht.
det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af
elektrisk- og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne
for indlevering og recycling af
kasserede apparater gældende
for hele EU.

m Advarsel
Gamle apparater
1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.
3. Lad hylder og beholdere blive
i skabet, så børn ikke har så nemt ved
at klatre ind i skabet!
4. Skabet er ikke legetøj for børn. Fare
for kvælning!
Køleskabe indeholder kølemiddel
og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal
bortskaffes iht. gældende regler
og bestemmelser. Vær opmærksom på,
at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget
under transporten til en miljøvenlig
genbrugsstation.

Leveringsomfang
Kontroller alle dele for eventuelle
transportskader efter udpakningen.
I tilfælde af reklamationer kontakt da
forhandleren, hvor du har købt skabet,
eller vores kundeservice.
Leveringen består af følgende dele:
■ Gulvmodel
■ Udstyr (modelafhængig)
■ Pose med monteringsmateriale
■ Brugsanvisning
■ Monteringsvejledning
■ Kundeservicehæfte
■ Garantitillæg
■ Informationer vedr. energiforbrug og
støj
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Rumtemperatur
og ventilation
Rumtemperatur
Skabet er beregnet til en bestemt
klimaklasse. Klimaklassen angiver,
i hvilke stuetemperaturer skabet kan
arbejde.
Klimaklassen fremgår af typeskiltet,
billede ..
Klimaklasse
SN
N
ST
T

Tilladt stuetemperatur
+10 °C til 32 °C
+16 °C til 32 °C
+16 °C til 38 °C
+16 °C til 43 °C

Bemærk
Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden
for stuetemperaturgrænserne fra den
angivede klimaklasse. Kører et skab
fra klimaklassen SN ved koldere
stuetemperaturer, kan beskadigelser
på skabet udelukkes indtil en temperatur
på +5 °C.
In dette tilfælde anbefaler vi at indstille
den koldest mulige
køleafdelingstemperatur for at reducere
en mulig dannelse af kondensvand.
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Ventilation
Billede #
Luften på skabets bagvæg bliver varm.
Den opvarmede luft skal kunne cirkulere
frit. Ellers skal kompressoren yde mere.
Dermed øges strømforbruget. Derfor
må ventilations- og udluftningsåbninger
under ingen omstændigheder tildækkes!

Tilslut skabet
Når skabet er opstillet, bør man vente
i mindst 1 time, før skabet tages i brug.
Under transporten kan det ske, at olien
i kompressoren strømmer ind
i kølesystemet.
Den indvendige side af skabet skal
rengøres, før det tages i brug for første
gang (se kapitel „Rengør skabet“).

da
Elektrisk tilslutning
Stikdåsen skal være anbragt i nærheden
af skabet og være frit tilgængelig også
efter opstillingen af skabet.
Skabet hører til i beskyttelsesklasse I.
Skabet tilsluttes 220–240 V/50 Hz
vekselstrøm via en forskriftsmæssig
installeret stikkontakt med jordledning.
Stikdåsen skal være sikret med en
10 til 16 A sikring.
På skabe til ikke europæiske lande skal
det kontrolleres, om den angivne
spænding og strøm stemmer overens
med værdierne, der gælder for dit
strømnet. Disse angivelser findes
på typeskiltet. Billede ..
Dette skab skal forsynes med ekstra
beskyttelse iht. gældende forskrifter for
stærkstrøm. Dette gælder også, når et
allerede eksisterende skab skiftes, der
ikke er forsynet med en ekstra
beskyttelse.
Formålet med den ekstra beskyttelse er
at beskytte brugeren mod farlig elektrisk
stød i tilfælde af fejl.
I beboelsesejendomme, der er opført
efter den 1. april 1975, er alle stikdåser
i køkkener og evt. også i vaskerummet
forsynet med en ekstra sikring.
I lejligheder, der er opført før den 1. april
1975, er den ekstra beskyttelse sikret,
hvis stikdåsen, som skabet skal tilsluttes,
er sikret med et HFI-relæ.

I begge tilfælde gælder følgende:
■ Ved en stikdåse til et trebenet stik skal
den grøn/gule isolering tilsluttes
til jordklemmen (med mærkningen
<-417-IEC-5019-a).
■ Ved en stikdåse til et tobenet stik skal
der bruges et tobenet stik. Lederen
med den grøn-gule isolering skal
skæres over så tæt som muligt ved
stikket.
I alle andre tilfælde bør du få en
fagmand til at kontrollere, hvordan man
bedst kan forsyne skabet med en ekstra
beskyttelse.
Det "Elektriske råd" anbefaler, at den
krævede beskyttelse oprettes med et
HFI-relæ med en udløsende nominel
værdi på 0,03 Ampere.

m Advarsel
Skabet må under ingen omstændigheder
tilsluttes til elektroniske energisparestik.
Vores skabe kan bruges med net- og
sinusførte vekselrettere. Netførte
vekselrettere bruges til fotovoltaikanlæg,
der tilsluttes direkte til det offentlige
strømnet. Til installation (f.eks. på skibe
eller i bjerghytter), der ikke har nogen
direkte tilslutning til det offenetlige
strømnet, skal der anvendes sinusførte
vekselrettere.

m Advarsel
Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stik-adapter. Denne adapter (tilladt til
maks. 13 ampere) kan bestilles via
kundeservice (reservedel nr. 616581).
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Lær skabet at kende

Betjeningselementer
Billede "
1

2

Klap de sidste sider med illustrationerne
ud. Denne brugsanvisning gælder
for flere modeller.
Modellernes udstyr kan variere.
Illustrationerne kan afvige fra modellerne.
Billede !
1-4
5
6
7
8
9
10
11

Betjeningselementer
Glashylde i fryseafdelingen
Belysning (LED)
Glashylde i køleafdelingen
Grøntsagsbeholder
Skruefødder
Dørhylde
Hylde til store flasker

A
B

Fryseafdeling
Køleafdeling
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3
4

Tænd-/sluk-taste
Benyttes til at tænde og slukke
for hele skabet.
Temperaturvisning køleafdeling
Tallene svarer til de indstillede
temperaturer i køleafdelingen
i °C.
Lampe „superfrysning“
Lampen lyser kun, når
superfrysning er tændt.
Temperatur-indstillingstaste
køleafdeling
Med tasten indstilles
temperaturen i køleafdelingen.

Tænd for apparatet
Billede "
Tænd apparatet med tænd-/sluk-tasten
1.
Apparatet begynder at køle. Belysningen
er tændt, når døren er åben.
Vi anbefaler en indstilling på +4 °C.
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Tips i forbindelse med brug
■

■

■

■

■

Efter tænding kan der gå flere timer, til
de indstillede temperaturer er nået.
Læg ikke fødevarer i skabet forinden.
Mens kompressoren kører, dannes
der vandperler
eller rim på køleskabets bagvæg,
hvilket er helt normalt. Det er ikke
nødvendigt at tørre vandperlerne
af eller fjerne rimlaget. Bagsiden
afrimer automatisk. Vandet opfanges
i afløbsrenden, Billede *, hvorfra
det ledes hen til kompressoren, hvor
det fordamper.
Skabsfronten opvarmes en smule,
hvilket forhindrer dannelse
af kondensvand i området omkring
dørpakningen.
Kan døren til fryseafdelingen ikke
åbnes umiddelbart efter at den
er blevet lukket, vent da et øjeblik, til
det opståede overtryk er udlignet.
Kølesystemet gør, at der nogle
steder på fryseristerne dannes
hurtigere rim. Dette påvirker dog
hverken skabets funktion eller
strømforbruget. Det er først
nødvendigt at afrime fryseren, når der
har dannet sig mere end 5 mm rim
eller is på hele fryseristens overflade.

Temperaturindstilling
Billede "

Køleafdeling
Temperaturen kan indstilles fra
+2 °C til +8 °C.
Tryk på temperaturindstillingstasten
4 igen og igen, til den ønskede
temperatur for køleafdelingen
er indstillet.
Den sidst indstillede værdi gemmes
i hukommelsen. Den indstillede
temperatur vises
i temperaturvisningen 2.

Fryseafdeling
Temperaturen i fryseren afhænger
af temperaturen i køleafdelingen.
Koldere temperaturer i køleafdelingen
fører automatisk til koldere temperaturer
i fryseren.

Rumindhold
Angivelserne vedr. effektiv volumen
findes på typeskiltet i skabet. Billede .
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Køleafdeling
Køleafdelingen er det ideelle
opbevaringssted til færdige madvarer,
bagværk, konserves, kondensmælk og
hård ost.

Vær opmærksom på dette
under placeringen:
Fødevarer placeres godt emballeret
eller godt tildækket i skabet. Derved
bevares aroma, farve og friskhed.
Desuden undgår man, at smagen
overføres og kunststofdele misfarves.
Bemærk
Undgå at fødevarerne kommer i kontakt
med bagvæggen. Ellers forringes
luftcirkulationen.
Fødevarer eller emballage kan fryse fast
til bagvæggen.

Læg mærke til kuldezonerne
i køleafdelingen
Luftcirkulationen i køleafdelingen sørger
for, at der opstår forskellige kuldezoner:
■

■

Den koldeste zone er
i udtræksbeholderen. Billede $
Bemærk
Den koldeste zone er velegnet til
opbevaring af sarte fødevarer
(f. eks. fisk, pålæg, kød).
Varmeste zone er ved døren, helt
oppe.
Bemærk
Opbevar f.eks. hård ost og smør i den
varmeste zone. På den måde kan ost
udvikle sin aroma, og smøret kan
smøres på uden problemer.
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Fryseafdeling
Brug fryseren
■
■
■

Til opbevaring af dybfrosne madvarer.
Til fremstilling af isterninger.
Til indfrysning af friske levnedsmidler.

Bemærk
Sørg for at døren til fryseren altid
er lukket! Hvis døren står åben, tør
madvarerne op! Fryseren tiliser hurtigt.
Desuden: øges strømforbruget!

Frysekapacitet
Oplysninger om den max. frysekapacitet
på 24 timer findes på typeskiltet.
Billede .

Indfrysning af ferske
fødevarer
Brug kun friske og fejlfrie fødevarer
til indfrysning.
Grøntsager bør blancheres inden
frysning for at holde på næringsværdier,
aroma og farve så godt som muligt. Det
er ikke nødvendigt at blanchere
aubergine, paprika, zuccini og spargel.
Litteratur om indfrysning og blanchering
kan købes i en almindelig boghandel.
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Bemærk
Allerede frosne fødevarer må ikke
komme i berøring med de friske
fødevarer, der skal fryses.
■

■

Egnede frysevarer:
Bagværk, fisk og alt godt fra havet,
kød, vildt, fjerkræ, grøntsager, frugt,
krydderurter, æg uden skal,
mælkeprodukter (f. eks. ost, smør og
kvark), færdigretter og madrester som
f. eks. suppe, sammenkogte retter,
kogt kød og fisk, kartofffelretter, gratin
og søde retter.
Ikke egnede frysevarer:
Grøntsager, der normalt spises i rå
tilstand (f. eks. bladsalater eller
radisser), æg med skal, vindruer, hele
æbler, pærer og ferskner, hårdkogte
æg, yogurt, tykmælk, crème fraîche og
mayonnaise.

Frysevarer pakkes ind
Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke
mister deres smag eller tørrer ud.
1. Fødevarerne pakkes ind.
2. Tryk luften ud.
3. Pakkerne lukkes lufttæt.
4. Pakken mærkes omhyggeligt
med indhold og dato.
Egnet indpakningsmateriale:
Filmfolie, alufolie og frysebeholdere.
Kan købes i faghandlen.
Uegnet indpakningsmateriale:
Indpakningspapir, pergamentpapir,
cellofan, affaldsposer og brugte
indkøbsposer.

Frostvarernes holdbarhed
Holdbarheden afhænger af fødevarernes
art.
Ved en temperatur på -18 °C:
■ Fisk, pålæg, færdigretter og bagværk:
op til 6 måneder
■ Ost, fjerkræ og fisk:
op til 8 måneder
■ Frugt, grønt:
op til 12 måneder

Superfrysning
Fødevarerne skal fryses igennem så
hurtigt som muligt, så vitaminer,
næringsværdier, udseende og smag
bevares bedst muligt.
Tænd for superfrysning et par timer, før
de friske fødevarer lægges
i fryseafdelingen, for at undgå en
uønsket temperaturstigning.
Normalt rækker 4–6 timer.
Skabet arbejder konstant og der opnås
en meget lav temperatur
i fryseafdelingen.
Skal den maks. frysekapacitet udnyttes,
skal „Superfrysning“ tændes 24 timer,
før de friske fødevarer lægges i skabet.
Mindre mængder fødevarer (indtil 2 kg)
kan nedfryses uden aktivering
af superfrysning.

Egnet lukkemateriale:
Gummibånd, plastikclips, bindetråd,
kuldebestandig tape eller lignende.
Ved anvendelse af film kan der
anvendes en foliesvejser til lukning.
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Tænd og sluk
Billede "
Tryk på temperatur-indstillingstasten
4 igen og igen, til visningen super
3 lyser.
„Superfrysning“ kobler automatisk fra
efter 2½ dage.

Optøning
af dybfrostvarer
Alt efter art og anvendelsesformål er der
følgende muligheder:
■
■
■
■

ved stuetemperatur
i køleskabet
i den elektriske ovn, med/uden
varmluftventilator
i mikrobølgeovnen

Udstyr
(ikke alle modeller)

Glashylder
Billede %
Hylderne i skabet kan flyttes efter behov:
Træk hylden ud, løft den forreste del af
hylden og tag den ud.

Grøntsagsbeholder
med fugtighedsregulator
Billede &
Luftfugtigheden i grøntsagsbeholderen
kan reguleres for at skaffe et optimalt
opbevaringsklima for frugt og grønt,
afhængigt af den opbevarede mængde:
■

små mængder frugt og grønt – høj
luftfugtighed
store mængder frugt og grønt – lav
luftfugtighed

m Pas på

■

Helt eller delvis optøede frysevarer
må ikke fryses igen. Varerne bør laves til
færdigretter (koges eller steges)
og fryses igen.
Den maksimale opbevaringstid
af frostvarerne gælder herefter ikke
mere.

Henvisninger
■ Kuldemodtagelig frugt (f.eks. ananas,
bananer, papaja og citrusfrugter)
og grøntsager (f. eks. auberginer,
agurker, squash, paprika, tomater
og kartofler), bør opbevares uden for
køleskabet ved temperaturer på ca.
+8 °C til +12 °C for at bevare den
optimale kvalitet og aroma.
■ Kondensvand kan dannes
i grøntsagsbeholderen afhængigt af,
hvad der opbevares og hvor meget
der opbevares. Fjern kondensvandet
med en tør klud og tilpas
luftfugtigheden i grøntsagsbeholderen
vha. fugtighedsregulatoren.

14
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Flaskehylde
Billede '
Flaskehylden er god til at lægge flasker
på. Holderen er variabel.

Flaskeholder
Billede (
Flaskeholderen forhindrer, at flaskerne
vælter, når skabsdøren åbnes og lukkes.

Isterningebakke
Billede )
1. Fyld isterningsbakken
¾ med drikkevand og stil
den ind i fryseafdelingen.
2. Er isterningsbakken frosset fast,
må den kun løsnes med en uskarp
genstand (skaftet på en ske).
3. Hold isterningsbakken kortvarigt ind
under rindende vand eller vrid den lidt
for at løsne isterningerne.

Mærkaten „OK“
(ikke alle modeller)
Med „OK“-temperaturkontrollen kan
temperaturer under +4 °C konstateres.
Stil temperaturen trinvist koldere
og koldere, hvis mærkaten ikke viser
„OK“.
Bemærk
Når skabet tages i drift, kan det vare
op til 12 timer, før temperaturen er nået.

Sluk, ikke i brug
Apparatet slukkes
Fig. "
Tryk på tænd-/sluk-tasten 1.
Temperaturvisningen 2 slukker, og
kompressoren slukker.

Tag skabet ud af brug
Hvis skabet ikke skal anvendes gennem
en længere periode:
1. Sluk skabet.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen
fra.
3. Rengør skabet.
4. Lad skabsdøren stå åben.

Afrimning
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen afrimer ikke automatisk,
da frysevarerne ikke må tø op. Rimlag
i fryseren forringer skabets kapacitet
og øger strømforbruget. Fjern derfor
rimlag med regelmæssige mellemrum.

m Pas på
Forsøg ikke at fjerne rimlag eller is
med en kniv eller andre skarpe
genstande. Kølemiddelrørene kan blive
beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel
kan antændes eller føre til øjenskader.

Korrekt indstilling
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Fremgangsmåde:
Bemærk
Superfrysning tændes ca. 4 timer
før afrimning finder sted, så fødevarerne
når en meget lav temperatur, hvorved de
kan lagres ved rumtemperatur i længere
tid.
1. Tag frysevarerne ud af fryseren
og opbevar dem et koldt sted.
2. Sluk skabet.
3. Træk netstikket ud eller slå sikringen
fra.
4. Den bedste måde at fremskynde
afrimningen på er at stille en gryde
med varmt vand ind i fryseafdelingen
på et grydeunderlag.
5. Tør kondensvand op med en klud
eller en svamp.
6. Tør fryseafdelingen tør.
7. Tænd for fryseren igen.
8. Læg frysevarerne på plads igen.

Automatisk afrimning
af køleafdelingen
Når kompressoren går, dannes tøvand
eller rim på skabets bagside. Dette
er helt normalt. Det er ikke nødvendigt
at tørre tøvandet eller rimen væk.
Bagsiden afrimer automatisk. Tøvandet
løber ned i samlerenden, billede *.
Hvorfra det ledes ud til kompressoren,
hvor det fordamper.
Bemærk
Sørg for at holde samlerenden og
afløbshullet ren, så tøvandet altid kan
løbe fra.

16

Rengør apparatet

m Pas på
■

■

■

Brug ikke sand-, klorideller syreholdige rengøringsog opløsningsmidler.
Brug ikke skurende eller skarpe
svampe. På de metalliske overflader
kan det blive ridset.
Hylder og beholdere må aldrig vaskes
i opvaskemaskinen. Delene kan
deformeres!

Fremgangsmåde:
1. Sluk for apparatet, før det rengøres.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen
fra!
3. Tag fødevarerne ud og opbevar dem
et køligt sted. Anbring
fryseelementerne (hvis vedlagt)
oven på fødevarerne.
4. Vent, til rimlaget er aftøet.
5. Rengør apparatet med en blød klud
og lunkent vand, der er tilsat en smule
pH-neutralt opvaskemiddel.
Opvaskevandet må ikke komme ind
i belysningen eller gennem
afløbshullet og ind
i fordampningsområdet.
6. Dørpakningen skal kun vaskes
af med rent vand og derefter gnides
grundigt tør.
7. Efter rengøringen: Tilslut apparatet
og tænd for det.
8. Læg fødevarer i igen.
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Udstyr
Alle variable dele i skabet kan tages
ud til rengøring.
Tag glashylderne ud
Billede %
Løft glashylderne, træk dem frem, tryk
den ned og sving den ud til siden.
Rende til tøvandsafløb
Før renden til tøvandsafløb rengøres,
tages ut glashylden over
grøntsagsskuffen, billede !/8.
Rengør tøvandsrenden og afløbsrøret
regelmæssigt med vatpinde el. lign., så
tøvandet kan løbe ud.
Beholdere tages ud
Billede +
Træk beholderen helt ud, løft den
forreste del op og tag den ud.
Grøntsagsbeholder
Billede ,
Blændstykket på grøntsagsbeholderen
kan tages af til rengøring.
Tryk på de sidevendte knapper en ad
gangen og fjern i denne forbindelse
blændstykket fra grøntsagsbeholderen.
Hylder i døren tages ud
Billede Løft hylderne op og tag dem ud.

Lugt
Hvis der opstår ubehagelig lugt:
1. Sluk skabet med tænd-/sluk-tasten.
Billede "/1
2. Tag alle fødevarerne ud af skabet.
3. Indvendigt rum rengøres (se kapitel
„Rengør skabet“).
4. Rengør alle emballager.
5. Pak stærkt lugtende fødevarer i lufttæt
emballage for at forhindre
lugtdannelse.
6. Tænd for fryseren igen.
7. Placer fødevarerne.
8. Kontrollér efter 24 timer, om ny lugt
er opstået i skabet.

Belysning (LED)
Skabet er udstyret
med en vedligeholdelsesfri LEDbelysning.
Reparationer på denne belysning
må kun udføres af kundeservice
eller en autoriseret fagmand.
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Sådan sparer du energi
■

■
■

■

■
■

■

■

Placér skabet i et tørt, godt ventileret
rum! Skabet bør ikke placeres på et
sted, hvor det er udsat for direkte
sollys og ikke være i nærheden
af en varmekilde som ovn, radiator
etc.
Brug evt. en isoleringsplade.
Varme fødevarer og drikke afkøles,
før de sættes i køleskabet.
Læg frostvarerne til optøning
i køleafdelingen og udnyt således
kulden fra frostvarerne til at køle
fødevarerne i køleafdelingen.
Afrim fryseafdelingen regelmæssigt
for at fjerne rimen.
Rim forringer kuldeafgivelsen
til frysevarerne og øger
strømforbruget.
Sørg for, at skabet ikke åbnes mere
end nødvendigt.
For at undgå et øget strømforbrug
rengøres skabets bagside en gang
imellem.
Hvis til stede:
Monter vægafstandsholdere for
at opnå apparatets dokumenterede
energiforbrug (se
monteringsvejledning). En reduceret
vægafstand indskrænker ikke
apparatets funktion. Energiforbruget
kan så øge sig minimalt. Afstanden
på 75 mm må ikke overskrides.
Placeringen af udstyrsdelene har
ingen indflydelse på apparatets
energiforbrug.
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Driftsstøj
Helt normal støj
Brummende lyd
Motorer kører (f. eks. køleaggregater,
ventilator).
Boblende, surrende eller klukkende lyd
Kølemiddel strømmer gennem rørene.
Klikkende lyd
Motor, kontakt eller magnetventiler
tænder/slukker.

Undgå af støj
Skabet står ikke stabilt
Stil skabet rigtigt ved hjælp af et
vaterpas. Indstil skruefødderne eller læg
noget ind under.
Skabet berører andre møbler
Bevæg skabet, så det ikke berører
møbler eller lignende.
Beholdere eller hylder er ikke placeret
rigtigt eller sidder i klemme
Kontrollér de udtagelige dele og isæt
dem i givet fald rigtigt.
Berør flasker eller beholdere hinanden
i apparatet?
Sørg i dette tilfælde for afstand mellem
de enkelte flasker og beholdere.
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Afhjælpning af små forstyrrelser
Inden du ringer til kundeservice:
Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående.
Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe
betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde
opkræves normalt honorar!
Fejl

Mulig årsag

Temperatur afviger meget
fra indstillingen.

Afhjælpning
I nogle tilfælde er det nok at slukke for skabet
i 5 minutter.
Er tempeaturen for varm, kontrolleres efter
et par timer, om en temperaturtilnærmelse har
fundet sted.
Er temperaturen for kold, kontrolleres
temperaturen en gang til næste dag.

Ingen lampe lyser.

Strømsvigt; sikringen er slået Sæt stikket i. Kontrollér om strømmen
fra; netstikket er ikke sat
er tilsluttet, kontrollér sikringerne.
rigtigt i.

Det er for koldt
i køleafdelingen.

Temperaturen er indstillet
for koldt.

Indstil temperaturen noget varmere (se kapitel
„Temperatur indstilles“).

Bunden i køleafdelingen
er våd.

Tøvandsrenderne eller
afløbshullet er tilstoppet.

Rengør tøvandsrenderne og afløbshullet. Se
„Rengør skabet“. Billede *

Temperaturen er for varm
i fryseren.

Hyppig åbning af
skabsdøren.

Sørg for at døren ikke åbnes mere end
nødvendigt.

Ventilations
og udluftningsåbningerne
er dækket til.

Fjern forhindringer.

Indfrysning af store
mængder friske fødevarer.

Maks frysekapacitet må ikke overskrides.

Skabet køler ikke,
temperaturindikatoren
og belysningen lyser.

Udstillingsfunktion er tændt. Start skabets selvtest (se kapitel „Skabselvtest“).
Når programmet er færdigt, springer skabet til
reguleringsfunktionen.
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Skab-selvtest

Service

Skabet er udstyret med et automatisk
selvtestprogram, der viser fejlkilder, der
kun kan afhjælpes af kundeservice.

En kundeservice i nærheden af dit hjem
kan du finde i telefonbogen
eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis
du kontakter kundeservice, bør du altid
oplyse skabets produkt- (E-Nr.)
og fabrikationsnummer (FD).
Disse angivelser findes på typeskiltet.
Billede .
Det er vigtigt at have produktnummer
og fabrikationsnummer parat, når du
henvender dig til kundeservice. Dermed
kan du spare tid og penge.

Apparat-selvtest startes
Fig. "
1. Sluk apparatet med tænd-/sluktasten 1 og vent 5 minutter.
2. Tænd apparatet med tænd-/sluktasten 1 og tryk på temperaturindstillingstasten 4 i løbet af de
første 10 sekunder og hold den
nede i 3-5 sekunder, til 2 °C lyser
i temperaturvisning 2.
Selvtestprogrammet starter, når
temperaturvisningerne lyser opp efter
hinanden.
Viser apparatet efter kort tid den
temperatur, der blev indstillet før
selvtesten, er det i orden.
Blinker visningen „super“
3 i 10 sekunder, er der tale om
en fejl.
Kontakt kundeservice.

Skab-selvtest afsluttes
Når programmet er færdigt, springer
skabet til reguleringsfunktionen.
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Reparationsordre og
rådgivning i tilfælde af fejl
Kontaktinformationer for alle lande findes
i vedlagte kundeservice-fortegnelse.
DK

44 89 89 85
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Bestemmelsesmæssig brug

8 Bestemmelsesmæssig
brug
Bestem
m
elsesmæssigrbug

Dette apparat er beregnet til
brug i den private
husholdning og de huslige
omgivelser.
Brug kun opvaskemaskinen i
husholdningen og kun til det
fastlagte formål: Opvask
af husholdningsservice.
Denne opvaskemaskine er
beregnet til anvendelse i op
til en maksimal højde på
4000 m over havets
overflade.

( Sikkerhedsanvisninger
Sikerhedsainvsnigenr

Dette apparat kan benyttes af
børn fra en alder af 8 år og af
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er
under opsigt af en person, der
er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af
apparatet.

da

Børn må ikke bruge apparatet
som legetøj. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de
er over 8 år gamle og er under
opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal
altid befinde sig på sikker
afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.
Før apparatet tages i brug
Læs brugsanvisningen
og monteringsvejledningen
grundigt! De indeholder vigtige
oplysninger om opstilling, brug
og vedligeholdelse af
apparatet.
Opbevar alle dokumenterne til
senere brug, og giv dem videre
til en evt. senere ejer.
Brugsanvisningen kan
downloades gratis fra vores
internetside. Den pågældende
internetadresse findes på
bagsiden af denne
brugsanvisning.
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Sikkerhedsanvisninger

Når maskinen leveres
1. Kontrollér straks emballage
og opvaskemaskine for
transportskader. Tag ikke
maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt
leverandøren.
2. Bortskaf emballagen
iht. gældende forskrifter.
3. Emballage er ikke legetøj for
børn. Foldekartoner og folie
kan være farlige for børn.
Når maskinen installeres
Vær opmærksom på,
at bagsiden på
opvaskemaskinen ikke er frit
tilgængelig efter
installationen
(berøringsbeskyttelse på
grund af varm overflade).
Apparatet skal opstilles og
tilsluttes iht. installations- og
montagevejledningen.
Opvaskemaskinen skal være
afbrudt fra nettet under
installationen.
Kontrollér
at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation
er installeret forskriftmæssigt.

6

De elektriske
tilslutningsbetingelser skal
være i overensstemmelse
med angivelserne på
opvaskemaskinens
typeskilt 92.
Beskadiges
nettilslutningsledningen
på dette apparat, skal den
erstattes af en speciel
tilslutningsledning.
For at undgå farer må denne
kun købes hos kundeservice.
Skal opvaskemaskinen
indbygges i et højskab, skal
denne fastgøres korrekt.
Indbygges opvaskemaskinen
under eller over andre
husholdningsapparater,
følges informationerne vedr.
indbygning i kombination
med en opvaskemaskine,
der findes
i montagevejledningen til de
pågældende apparater.
Følg stadigvæk
montagevejledningerne til
opvaskemaskinen for
at sikre, at alle apparater
fungerer, som de skal.

Sikkerhedsanvisninger

Findes der ingen
informationer eller indeholder
montagevejledningen ingen
tilsvarende anvisninger,
kontaktes producenten
af disse apparater for
at sikre, at opvaskemaskinen
kan indbygges over eller
under disse apparater.
Kan du ikke få fat på
informationer fra
producenten, må
opvaskemaskinen ikke
indbygges over eller under
disse apparater.
Indbygges en mikrobølgeovn
over opvaskemaskinen, kan
denne blive beskadiget.
Montér indbygningsapparater
og integrerbare apparater
kun ind under
gennemgående
arbejdsplader, der er skruet
fast med skabene ved siden
af for at sikre en god
stabilitet.
Installér ikke apparatet
i nærheden af varmekilder
(radiatorer, varmelegemer,
ovne eller andre
varmeproducerende
apparater) og montér det
ikke under et kogefelt.
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Bemærk, at isolationen på
opvaskemaskinens
tilslutningsledning kan smelte
ved varmekilder
(for eksempel
varmeinstallation /
varmtvandsinstallation) eller
varme apparatdele.
Opvaskemaskinens
tilslutningsledning må aldrig
komme i kontakt med
varmekilder eller varme
apparatdele.
Når apparatet er opstillet,
skal stikket være frit
tilgængeligt.
(Se „Elektrisk tilslutning“)
Ikke alle modeller:
Kunststofhuset på
vandtilslutningen indeholder
en elektrisk ventil,
i tilløbsslangen findes
tilslutningsledningerne. Skær
ikke denne slange over
og dyp ikke kunststofhuset
i vand.
Daglig brug
Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne på
emballagen til opvaskemiddel
og afspændingsmiddel.

7
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Sikkerhedsanvisninger

Børnesikring (dørlås) *

Bortskaffelse

Børnesikringen er beskrevet
bag i omslaget.
* ikke alle modeller

1. Gør gamle maskiner
ubrugelige med det samme
for at udelukke senere uheld.
2. Bortskaf maskinen
iht. gældende forskrifter.

dørlås

Hvis der opstår skader
Reparationsarbejde og
indgreb i maskinen må kun
gennemføres af fagfolk. Dette
kræver, at skabet er afbrudt
fra nettet. Tag stikket ud eller
slå hovedafbryderen fra. Luk
for vandhanen.
Er især betjeningspanelet
blevet beskadiget (revner,
huller, udbrækkede taster),
eller fungerer dørfunktionen
ikke, som den skal, må
apparatet ikke længere
bruges. Træk elstikket ud
eller sluk for sikringen. Luk
for vandhanen, ring til
kundeservice.

8

m Advarsel

Fare for tilskadekomst!
Opvaskemaskinen bør kun
åbnes i kort tid til påfyldning
og tømning for at undgå
kvæstelser (f. eks. fare for
at snuble).
Knive og andet køkkengrej
med skarpe spidser skal
anbringes i bestikkurven
med spidsen nedad eller
lægges vandret på
knivhylden*.
Man må hverken sætte
eller stille sig på den åbne
dør.
Sørg for, at kurvene ikke
fyldes for meget op
på gulvmodellerne.
Står maskinen ikke i en
niche, hvorved en sidevæg er
tilgængelig, skal dørens
hængsler beklædes i siden
af sikkerhedsmæssige
grunde (fare for kvæstelser).
Afdækningerne fås som
specialtilbehør hos
serviceteknikeren eller den
autoriserede forhandler.
* ikke alle modeller

Sikkerhedsanvisninger

m Advarsel

Fare for eksplosion!
Kom ikke opløsningsmiddel
i opvaskemaskinen. Fare for
eksplosion.

m Advarsel

Fare for skoldning!
Åben døren forsigtigt, hvis den
skal åbnes under
programkørslen. Der er fare for,
at varmt vand kan sprøjte ud af
maskinen.

m Advarsel

Fare for børn!
Brug børnesikringen efter
behov. En nøjagtig
beskrivelse findes
i omslaget.
Tilllad ikke børn at lege med
eller betjene maskinen.
Opvaskemiddel og
afspændingsmiddel skal
opbevares uden for
småbørns rækkevidde. Disse
kan føre til ætsninger i mund,
svælg og øjne eller til
kvælning.
Sørg for at holde børn væk
fra opvaskemaskinen, når
den er åben. Der kan være
små ting i opvaskemaskinen,
som børn kan sluge, og
vandet i det indvendige rum
er ikke drikkevand, det kan
indeholde
opvaskemiddelrester.
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Sørg for, at børn ikke stikker
fingrene ned i
opvaskemiddeltablettens
beholder 12. Små fingre
kan komme i klemme
i revnerne.
Er maskinen monteret i et
højskab, skal man passe på,
at børn ikke får fingrene
i klemme eller på anden
måde kommer til skade
mellem maskinens dør og
den underliggende skabsdør,
når maskindøren åbnes og
lukkes.
Børn kan komme til at
spærre sig inde i maskinen
(fare for kvælning) eller
komme i en anden farlig
situation.
Derfor skal man gøre
følgende ved gamle
maskiner: Træk stikket ud,
klip ledningen over og smid
den væk.Ødelæg dørlåsen,
så døren ikke kan lukkes
mere.

9
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7 Miljøbeskyttelse

* Lær maskinen at kende

Miljøbestkytelse

L
ærm
asikneat ken
d

Både emballagen til nye maskiner og
brugte maskiner indeholder vædifulde
råstoffer og genbrugelige materialer.
Sortér de enkelte dele, før de
bortskaffes.
Brug genbrugsordningerne for
emballage og ældre apparater og vær
med til at skåne miljøet. Er der tvivl om
ordningerne og hvor genbrugspladserne
er placeret, kan kommunen eller de
kommunale myndigheder kontaktes.

Betjeningspanelet og den indvendige
side af maskinen er illustreret forrest
i omslaget.
I teksten henvises til de enkelte
positioner.

Emballage
Alle maskinens plastdele er kendetegnet
med internationalt standardiserede
koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gør
det muligt at sikre en rensorteret
recycling af plastaffaldet.
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under „Når
maskinen leveres“.

Gamle apparater/maskiner
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under
„Bortskaffelse“.
Dette apparat er klassificeret iht.
det europæiske direktiv 2012/
19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE). Dette
direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af
kasserede apparater gældende
for hele EU.

10

Betjeningspanel
( TÆND/SLUK knappen.
0 Dørgreb
8 Programvælger
@ START-taste
H Display
P Udskydelse af starttid*
X Ekstrafunktioner **
` Indikator for afspændingsmiddel
h Indikator for salt
)" Indikator „Vandtilløb kontrolleres“
* ikke alle modeller
** Antal afhænger af model

Indvendig
1" Overkurv
1* Knivhylde *
12 Opvaskemiddeltablettens beholder
1: Øverste spulearm
1B Nederste spulearm
1J Beholder til salt
1R Sier
1Z Bestikkurv
1b Underkurv
1j Beholder til afspændingsmiddel
9" Sæbeautomat
9* Låsepal til sæbekammer
92 Typeskilt
* ikke alle modeller

Afkalkningsanlæg/Specialsalt

+ Afkalkningsanlæg/
Specialsalt
Afkalnikgsnalnæg/S
pecialsalt

God opvask opnås bedst med blødt,
dvs. kalkfattigt vand, da der elles aflejres
hvide kalkrester på servicet.
Vand fra hanen over 7° dH (1,2 mmol/l)
skal afkalkes. Dette gøres med salt
(regenereringssalt), som fyldes
i opvaskemaskinens afkalkningsanlæg.
Indstillingen afhænger af vandets
hårdhedsgrad (se tabel).

Indstilling
Salttilsætningsmængden kan indstilles
fra •:‹‹ til •:‹ˆ.
Salt er ikke nødvendig ved
indstillingsværdien •:‹‹.
1. Det lokale vandværk eller
fabrikantens serviceafdeling kan
oplyse om vandets hårdhedsgrad.
Kontakt vandværket, hvis du er i tvivl.
2. Indstillingen fremgår af
hårdhedstabellen.
3. Luk døren.
4. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
5. Tryk på START-tasten @ og hold
den nede.
6. Drej på programvælgeren 8, til
talindikatoren H viser •:‹....
7. Slip tasten.
I talindikatoren H lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….

da

Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Drej programvælgeren 8, til den
ønskede værdi fremkommer
i talindikatoren H.
2. Tryk på START-tasten @.
Den indstillede værdi er gemt.

Hårdhedstabel
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Afkalkningsanlæg/Specialsalt

Anvendelse af salt
Salt skal altid påfyldes umiddelbart før
maskinen tændes. Derved opnås, at
overløbende saltopløsning skylles ud
med det samme , hvorved
opvaskningsbeholderen ikke korroderer.
1. Åbn skruelåsen på
forrådsbeholderen 1J.
2. Fyld beholderen med vand (det er
kun nødvendigt ved den første
ibrugtagning).
3. Påfyld specialsalt (ikke spisesalt
eller tabletter).
Vand fortrænges og løber ud.
Så snart saltindikatoren h lyser
i blenden, påfyldes salt.

Anvendelse af opvaskemiddel
med saltkomponent
Opvaskemid elmedsaltkompone t

Anvendes kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, har man normalt
ikke brug for salt indtil en hådhedsgrad
på 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over
21° dH skal der påfyldes salt.

Saltindikator/afkalkning
slukkes
Afkalkni gsluk es

Generer saltindikatoren h (f.eks. hvis
der anvendes et kombineret
opvaskemiddel med saltkomponent),
kan den slukkes.
Gør som beskrevet under „Indstilling
af afkalkningsanlæg“ og stil værdien
på •:‹‹.
Dermed er afkalkningsanlæg og
saltindikator slukket.

m Pas på

Fyld aldrig opvaskemiddel
i saltbeholderen. Dermed ødelægges
afkalkningsanlægget.
* ikke alle modeller
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Afspændingsmiddel

, Afspændingsmiddel
Afspæindgsnm
id
del

Så snart indikatoren for
afspændingsmiddel ` lyser i panelet,
er der nok afspændingsmiddel til endnu
1–2 x opvask. Afspændingsmiddel bør
påfyldes.
Afspændingsmidlet bruges til at sikre
pletfri service og flotte glas. Anvend kun
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner.
Kombinerede opvaskemidler med
afspændingsmiddelkomponent kan kun
anvendes indtil en hårdhedsgrad på
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH
skal der påfyldes afspændingsmiddel.
1. Åbn forrådsbeholderen 1j ved at
trykke på snippen på låget og løfte
det.

2

1

2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel
indtil max. tegn på
påfyldningsåbningen.
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3. Luk låget, til det falder tydeligt i hak.
4. Spildt afspændingsmiddel fjernes
med en klud, da der ellers kan
danne sig store mængder skum,
næste gang maskinen bruges.

Mængde af
afspændingsmiddel indstilles
Afspændingsmiddelmængden kan
indstilles fra §:‹‹ til §:‹‡. Stil
påfyldningsmængden
af afspændingsmiddel på §:‹† for at få
et meget godt tørreresultat. På fabrikken
er trin §:‹† allerede indstillet.
Ændre kun
afspændingsmiddelmængden, hvis der
er striber (indstil et lavere trin) eller
vandpletter (indstil et højere trin) på
servicet.
1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUKknappen (.
3. Tryk på START tasten @ og hold
den nede.
4. Drej på programvælgeren 8, til
talindikatoren H viser §:‹....
5. Slip tasten.
I talindikatoren H lyser den
fabriksindstillede værdi §:‹†.
Den indstillede værdi ændres
på følgende måde:
1. Drej programvælgeren 8, til den
ønskede værdi fremkommer
i talindikatoren H.
2. Tryk på START tasten @.
Den indstillede værdi er gemt.

PD[
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Service

Påfyldningsindikator til
afspændingsmiddel slukkes

- Service

Generer påfyldningsindikatoren til
afspændingsmiddel ` (f.eks. hvis der
bruges et kombineret opvaskemiddel
med afspændingsmiddelkomponent),
kan den slukkes.
Gør som beskrevet under „Mængde
af afspændingsmiddel indstilles“ og
stil værdien på §:‹‹.
Dermed er påfyldningsindikatoren til
afspændingsmiddel ` slukket.

Ikke egnet

S
ervice

Bestik og service af træ.
Fine dekorationsglas,
kunsthåndværk (service) og antikt
service. Disse dekorationer kan ikke
tåle opvaskemaskine.
Ikke varmeresistente kunststofdele.
Kobber og tinservice.
Service, der er snavset til med aske,
voks, smørefedt eller farve.
Dekoreret glas, aluminiums- og sølvdele
kan misfarves og blegne, hvis de
kommes opvaskemaskinen. Også andre
glassorter (som f.eks. genstande af
krystalglas) kan blive matte efter
gentagen vask i opvaskemaskinen.

Skader på glas og service
Årsager:
Glastype og glasfremstillingsproces.
Opvaskemidlets kemiske
sammensætning.
Opvaskeprogrammets
vandtemperatur.
Anbefaling:
Anvend kun glas og porcellæn, der
af fabrikanten er mærket til at kunne
tåle opvaskemaskine.
Brug et opvaskemiddel, der er
kendetegnet som serviceskånende.
Tag glas og bestik så hurtigt som
muligt ud af opvaskemaskinen, når
programmet er færdigt.
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Maskinen fyldes

Kopper og glas

1. Fjern madrester. Det er ikke
nødvendigt at skylle servicet under
rindende vand.
2. Placer servicet i maskinen på en
sådan måde, at
– det står sikkert og ikke kan vælte.
– alle beholdere stilles med
åbningen nedad.
– dele med buer eller fordybninger
står på skrå, så vandet kan løbe
af.
– det ikke generer de to
spulearmes roterende
bevægelse 1: og 1B.
Meget små servicedele må ikke sættes
i opvaskemaskinen, da de nemt kan
falde ud af kurvene.

Overkurv 1"

Maskinen tømmes

Bemærk
Servicedele må ikke rage ud over tabopfangningsskålen 12. Disse kan
blokere låget til opvaskemiddel, og det
åbnes ikke fuldstændigt

For at undgå at vanddråber fra den
øverste kurv drypper ned på servicet
i den nederste kurv, anbefales det først
at tømme den nederste kurv og herefter
den øverste kurv.
Varmt service er stødfølsomt! Lad det
derfor afkøle i opvaskemaskinen efter
programslut, til man problemløst kan
tage fat i det.
Bemærk
Når programmet er færdigt, kan der
være vanddråber på indersiden af
maskinen. Dette har ingen indflydelse
på tørringen af servicet.

15
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Service

Gryder

Bestikkurv

Underkurv 1b

Bestik skal altid placeres usorteret med
den spidse side nedad.
Placér lange, spidse dele og knive på
knivhylden for at undgå kvæstelser.

Hylder*

Hylder

Tip
Meget snavset service (gryder) bør
placeres i underkurven. Der opnås
et bedre opvaskeresultat på grund
af den stærke vandstråle.
Tip
Yderligere eksempler på, hvordan man
bedst fylder opvaskemaskinen, findes
på vores homepage (gratis download).
Den passende internetadresse findes
på bagsiden af denne brugsanvisning.

Hylden og rummet derunder kan bruges
til små kopper og glas eller til store
bestikdele som f.eks. kogeskeer eller
serveringsbestik. Hylden kan klappes
op, hvis du ikke har brug for den.
CLICK

1
2
3

* Den kan indstilles i 3 højder afhængigt
af modellen. Stil hertil først hylden lodret
og træk den opad; stil den let på skrå
og skub den nedad i den ønskede
højde (1, 2 eller 3), så den falder
hørbart i hak.
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Stave til at klappe *

Knivhylde *

* ikke alle modeller
Stavene kan klappes om, det gør det
nemmere at placere gryder, skåle og
glas.

* ikke alle modeller
Lange knive og andre ting kan placeres
vandret.

Stavetilatklap e

Knivhylde

1

2

Kurvehøjdeindstiles

Holder til små dele *

Kurvehøjde indstilles *

Holdertilsmådel

* ikke alle modeller
Dermed kan lette plastdele som
f.eks. bægre, låg osv. holdes sikkert
og godt.

* ikke alle modeller
Overkurven 1" kan justeres i højden,
hvis det ønskes, for at skaffe mere plads
til højt service i over- eller underkurven.
Maskinens højde 81,5 cm
Over-kurv Under-kurv
Trin 1 max. ø
Trin 2 max. ø
Trin 3 max. ø

22 cm
24,5 cm
27 cm

30 cm
27,5 cm
25 cm

Maskinens højde 86,5 cm
Over-kurv Under-kurv
Trin 1 max. ø
Trin 2 max. ø
Trin 3 max. ø

24 cm
26,5 cm
29 cm

33 cm
30,5 cm
28 cm

Afhængigt af overkurvens form vælges
en af følgende muligheder:

17
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Opvaskemiddel

Overkurv med sidearme
1. Træk overkurven 1" ud.
2. Kurven sænkes: Tryk de to greb, der
befinder sig på højre og venstre side
af kurvens yderside, ind en ad
gangen. Hold kurven fast i siden på
den øverste kant, så den ikke falder
ned med et ryk.

3. Kurven løftes: Tag fat i siden på
kurvens øverste kant og løft den op.
4. Før kurven skubbes ind på plads,
skal man være sikker på, at den står
i samme højde på begge sider.
Ellers kan døren ikke lukkes og den
øverste spulearm er ikke forbundet
med vandets kredsløb.

Overkurv med øverste og
nederste rullepar
1. Træk overkurven 1" ud.
2. Træk overkurven ud og sæt den på
plads i de øverste (trin 3) eller
nederste ruller (trin 1).

18

. Opvaskemiddel
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Du kan bruge opvaskemiddeltabletter
samt pulverformede eller flydende
opvaskemidler til opvaskemaskinen,
men undgå under alle omstændigheder
opvaskemiddel til håndvask. Doseringen
tilpasses individuelt med
maskinopvaskemiddel i pulverform eller
flydende form, afhængigt af, hvor
snavset servicet er. Tabs indeholder en
tilstrækkelig stor mængde virksomme
stoffer, der kan klare enhver form for
opvask. Moderne, effektive
opvaskemidler bruger især en lav
alkalisk opskrift med fosfat og enzymer.
Enzymer nedbryder stivelse og opløser
æggehvider. Til fjernelse af farvede
pletter (f.eks. te, ketchup) bruges især
blegemiddel på basis af ilt.
Bemærk
Følg ubetinget henvisningerne på
opvaskemidlernes emballage for
at opnå et godt opvaskeresultat!
Yderligere spørgsmål om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos
den enkelte opvaskemiddelfabrikant.

m Advarsel – Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne på emballagen til
opvaskemiddel og afspændingsmiddel.

Opvaskemiddel

Påfyldning af opvaskemiddel
1. Er sæbeautomaten 9" endnu
lukket, trykkes på låsepalen 9* for
at åbne den.
Kom kun opvaskemiddel i det tørre
rum 9" (opvaskemiddeltabletten
lågges i på tværs, ikke på højkant).
Dosering: se fabrikantens tips/råd
på emballagen.
Doseringsinddelingen
i sæbeautomaten 9" gør det
nemmere at påfylde den rigtige
mængde pulverformet eller flydende
opvaskemiddel.
Normalt er 20 ml–25 ml nok ved
normal tilsmudsning. Bruges der
tabs, er det nok med en tablet.
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Sæbeautomaten åbner automatisk
på det optimale tidspunkt, hvilket
afhænger af programmet.
Pulverformet eller flydende
opvaskemiddel fordeles og opløses
i maskinen, opvaskemiddeltabletten
falder ned i opvaskemiddeltablettens
beholder, hvor den opløses lidt ad
gangen.
Tip
Er servicet ikke så snavset, er det
normalt nok at komme en smule mindre
opvaskemiddel end angivet i.
Egnede rengørings- og plejemidler kan
bestilles online på vores internetside
eller hos vores kundeservice (se
bagside).

50 ml
25 ml
15 ml

2. Luk sæbeautomaten ved at skyde
låget op, til det falder i hak.

&/,&.
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Opvaskemiddel

Kombi-opvaskemiddel
Udover de almindelige opvaskemidler
(Solo) tilbydes en række forskellige
produkter med ekstrafunktioner. Disse
produkter indeholder udover
opvaskemiddel ofte også
afspændingsmiddel og salt (3in1)
og afhængigt af kombinationen (4in1,
5in1 osv.) desuden ekstra komponenter
som f. eks. glasbeskyttelse eller
stålglans. Kombi-opvaskemidler
fungerer kun indtil en bestemt
hårdhedsgrad (for det meste 21°dH).
Overskrides denne grænse, tilsættes
salt og afspændingsmiddel.
Så snart der anvendes kombinerede
opvaskeprodukter, tilpasser
opvaskeprogrammet sig automatisk, så
man altid opnår det bedste opvaskeog tørreresultat.

m Advarsel – Læg ikke smådele til
opvask i opvaskemiddeltablettens
beholder 12; det forhindrer en jævn
opløsning af opvaskemiddeltabletten.
m Advarsel – Brug ikke

opvaskemiddeltablettens beholder 12
som greb til overkurven, hvis der skal
sættes service i maskinen efter start.
Opvaskemiddeltabletten kan evt.
allerede befinde sig i den, hvorved du
kan komme i kontakt med den delvist
opløste opvaskemiddeltablet.
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Anvisninger
Optimale opvaske og tørreresultater
opnås ved at bruge almindelige soloopvaskemidler i kombination med
salt og afspændingsmiddel.
Ved korte programmer kan det ske,
at opvaskemiddeltabletter ikke kan
udfolde deres fulde opvaskefunktion
på grund af forskellig
opløsningsadfærd, hvorved uopløste
opvaskemiddelrester bliver tilbage
i maskinen. Pulveropvaskemidler er
bedst egnet til disse programmer.
Ved programmet „Intensiv“ (ikke alle
modeller) er det nok at dosere med
en opvaskemiddeltablet. Bruges
pulveropvaskemiddel, kan man
desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel på indersiden af
maskindøren.
Bruges der kombinerede
opvaskemidler, kører
opvaskeprogrammet som det skal,
også selv om indikatoren for
afspændingsmiddel og/eller salt
lyser.
Hvis der bruges rengøringsmidler
med vandopløselig
beskyttelseskappe: Tag kun fat
i kappen med tørre hænder, og fyld
kun rengøringsmidlet i et absolut tørt
sæbeautomat, ellers kan det klæbe.
Omstilles fra kombinerede
opvaskemidler til soloopvaskemidler,
skal man være opmærksom på, at
afkalkningsanlægget og mængden
af afspændingsmiddel er indstillet på
den rigtige værdi.

Programoversigt
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/ Programoversigt
Prgroamoversig
t

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer
og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.
Service

Tilsmudsningsart

Program

±/°
gryder, pander,
robust service
og bestik

fastsiddende,
fastbrændte eller
tørrede, stivelseseller
æggehvideholdige
madrester

Mulige
ekstrafunktioner

alle

Forskyl
Opvask 70°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring

alle

Forskyl
Opvask 65°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring

alle

Forskyl
Opvask 65°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring

alle

Forskyl
Opvask 50°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring

Intensiv zone
Speed up
Halv maskine
Ekstra tørring

Forskyl
Opvask 40°
Mellemskyl
Sidste skyl 55°
Tørring

Ekstra tørring

Opvask 45°
Mellemskyl
Sidste skyl 55°

ingen

Forskyl

Intensiv 70°

Ù/Ø
Normal 65°

Ù/Ø
blandet service
og bestik

let tørrede,
almindelige
madrester fra
husholdningen

Normal 65°

â/à
Eco 50°

sart service,
bestik,
temperaturfølso ikke fastsiddende,
mt plast
friske madrester
og temperaturføl
somme glas

é/è
Skån 40°

ñ/ð
Lyn 45°

alle former for
service

kold afskylning,
mellemrengøring

ù/ø

Programforløb

Forskyl
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Ekstrafunktioner

Programudvalg
Vælg et program, der passer til service
og tilsmudsninsgrad.

Henvisninger til testinstitutter
Testinstitutter modtager henvisningerne
til sammenlignende afprøvninger (f.eks.
iht. EN 60436).
Her er der tale om betingelserne for at
gennemføre testene, dog ikke om
resultaterne eller forbrugsværdierne.
Forespørgsel via e-mail til:
dishwasher@test-appliances.com
Der er brug for produktions-nummeret
(E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD),
der findes på typeskiltet 92 på
maskinens dør.

0 Ekstrafunktioner
E
strafun
k
tio
k
er
n

* ikke alle modeller
Kan indstilles med tasterne for
ekstrafunktioner X.

Ÿ Tidsbesparelse
(VarioSpeed) *

Tidsbesparelse(VarioSpe d)

Med funktionen >>Speed up<< kan
programtiden forkortes ca.20% til 50%,
afhængigt af det valgte program. Den
ændrede programtid vises i
talindikatoren H. Vand- og
energiforbruget øges for at sikre
optimale opvaskeresultater, selv om
programtiden er kortere.

Halvmaskine

§ Halv maskine *

Benyt „Halv maskine“, hvis der skal
vaskes mindre mængder op (f.eks. glas,
kopper, tallerkener). Derved spares
vand, energi og tid. Tilsæt lidt mindre
opvaskemiddel end angivet på
emballagen.

· Hygiejne (Hygiene) *

Hygiejne(Hygien )

Temperaturen øges under rengøringen.
Derved nås en øget hygiejnestatus.
Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til
rengøring af skærebrætter eller
babyflasker.

22

Betjening af maskinen

Ï Intensiv zone *
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1 Betjening af maskinen

Intensivzone

Perfekt til blandet service og bestik.
Meget snavsede gryder og pander kan
placeres i underkurven og normalt
snavset service i overkurven.
Sprøjtetrykket forstærkes i underkurven,
opvasketemperaturen øges en smule.

¿ Ekstra tørring *

Ekstratør ing

En øget temperatur under skylningen og
en forlænget tørrefase gør det muligt, at
også kunststofdele tørrer bedre.
Energiforbruget er steget en smule.

Betjen
ignafm
asiken

Programdata
Programdata (forbrugsværdier) findes
i den korte vejledning. De gælder for
normale betingelser og
indstillingsværdien for hårdhedsgrad
•:‹…. Forskellige faktorer som
f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk
kan føre til afvigelser.

Aquasensor *

Aquasensor

* ikke alle modeller
AQUA-sensoren er en optisk
måleanordning (fotocelle) til måling af
opvaskevandets uklarhed.
Programmet afgør, om der er brug for
aquasensoren. Er aquasensoren aktiv,
kan „rent“ opvaskevand bruges i det
næste hold vand og vandforbruget
reduceres med 3 - 6 liter. Hvis vandet er
for snavset, pumpes det ud af maskinen
og erstattes af rent vand. I de
automatiske programmer tilpasses
desuden temperatur og programtid
i forhold til tilsmudsningsgraden.
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Betjening af maskinen

Tænd for maskinen
1. Luk helt op for vandhanen.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Drej programvælgeren 8 hen på
det ønskede program.
I taldisplayet H blinker den
forventede programvarighed.
4. Tryk på START-tasten @.
Programforløbet starter.
Bemærk
- til miljøvenlig brug af
opvaskemaskinen:
Eco (Øko) 50° programmet er et
specielt miljøvenligt program. Det er
„standardprogrammet“ iht. EUforordningen 1016/2010 om krav til
miljøvenligt design af
husholdningsvaskemaskiner, i hvilken
standardopvaskecyklussen til opvask
af normalt snavset service og det
kombinerede energi- og vandforbrug til
opvask af denne form for service
forklares på en forståelig måde.

Indikator til visning af
resterende programtid
Når der vælges et program,
fremkommer den resterende programtid
i talindikatoren H.
Programtiden bestemmes under
programkørslen af vandtemperatur,
servicemængde og tilsmudsningsgrad
og kan variere (afhængigt af det valgte
program).

Udskydelse af starttid *

Udskydelseafstartid

* ikke alle modeller
Starttidspunktet kan udskydes i op til
24 timer (i timetrin).
1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Tryk på tasten P til
talindikatoren H springer œ:‹‚ hen
på.
4. Tryk på tasten P, indtil den
ønskede tid fremkommer.
5. Tryk på START-tasten @,
udskydelsen af starttid er aktiveret.
6. Udskydelsen af starttid slettes ved at
trykke på tasten P, indtil
fremkommer i talindikatoren œ:‹‹.
Programvalget kan ændres efter
behag, indtil maskinen starter.

Programmet er færdigt
Programmet er færdigt, når
værdien ‹:‹‹ ses i taldisplayet H.
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Betjening af maskinen

Automatisk frakobling efter
programslut *
Automatiskfrakoblingefterprogramslut

* ikke alle modeller
For at spare på energien slukkes
opvaskemaskinen 1 min efter
programslut (fabriksindstilling).
Den automatiske frakobling kan
indstilles fra ˜:‹‹ til ˜:‹ƒ.
˜:‹‹ Maskinen slukker ikke automatisk
˜:‹‚ Slukket efter 1 min
˜:‹ƒ Slukket efter 120 min
1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen (
3. Tryk på START-tasten @ og hold
den nede.
4. Drej på programvælgeren 8, til
talindikatoren H viser ˜:‹....
5. Slip tasten.
I talindikatoren H lyser den
fabriksindstillede værdi ˜:‹‚.
Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Drej programvælgeren 8, til den
ønskede værdi fremkommer
i talindikatoren H.
2. Tryk på START-tasten @.
Den indstillede værdi er gemt.
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Sluk for maskinen
Kort tid efter programslut:
1. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
2. Luk for vandhanen (bortfalder ved
Aqua-Stop).
3. Tag servicet ud, når det er kølet af.
Bemærk
Når maskinen er færdig med at køre,
skal den være lukket i et stykke tid, før
den åbnes. Dermed undgår du, at damp
trænger ud og beskadiger bordpladen
og køkkenskabene på længere sigt.

Afbryd programmet
1. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
Lysindikatorerne slukker.
Programmet er gemt i hukommelsen.
Hvis døren åbnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles døren
på klem i et par minutter, før den
lukkes. Ellers kan opvaskemaskinens
dør springe op eller vand strømme
ud af maskinen som følge af
ekspansion (overtryk).
2. Programmet fortsættes ved at tænde
for TÆND/SLUK-knappen ( igen.

Afbrydelseafprogram

Afbrydelse af program (reset)

1. Tryk på START-tasten @
i ca. 3 sekunder.
Talindikatoren H viser ‹:‹‚.
2. Programmet varer ca. 1 min.
I talindikatoren H
fremkommer ‹:‹‹.
3. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
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Rengøring og vedligeholdelse

Programskift
Når snart der trykkes på START-tasten
@, kan programmet ikke mere
ændres.
Det er kun muligt at ændre programmet
med funktionen afbrydelse af program
(reset).

2 Rengøring og
vedligeholdelse
Ren
ørin
g
go
gv
eldig
eh
oledlse

Regelmæssig kontrol og
vedligeholdelse af din maskine er med
til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og
penge.

Intensiv tørring

Maskinens samlede tilstand

I skylleprogrammet arbejdes med en
højere temperatur for at opnå et bedre
tørreresultat. Programtiden kan
forlænges en smule i denne forbindelse.
(Pas på ved sarte servicedele!)
1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Tryk på START-tasten @ og hold
den nede.
4. Drej på programvælgeren 8, til
talindikatoren H viser š:‹‹.
5. Slip tasten.
I talindikatoren H lyser den
fabriksindstillede værdi š:‹‹
(intensiv tørring slukket).
Ændre indstillingen på følgende måde:
1. Den intensive tørring kan
tændes š:‹‚ eller slukkes š:‹‹ ved
at dreje på programvælgeren 8.
2. Tryk på START-tasten @.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.

Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fedt- og kalkaflejringer.
Hvis sådanne aflejringer findes, gøres
følgende:
Fyld sæberummet med
opvaskemiddel. Stil maskinen på
programmet med den højeste
temperatur og start maskinen uden
service.
Maskinen må kun rengøres med
rengøringsmidler, der er specielt egnet
til opvaskemaskinen.
Rengør apparatet regelmæssigt med
et specielt opvaskemaskinerens for
at bibeholde apparatets ydeevne i
længere tid.
For at dørpakningen altid er ren
og hygiejnisk, rengøres den med
en klud tilsat en smule
opvaskemiddel med regelmæssige
mellemrum.
Lad døren stå lidt åben, hvis
maskinen ikke bruges i længere tid,
da det ellers kan komme til at lugte
ubehageligt inde i maskinen.
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Rengøring og vedligeholdelse
Rengør aldrig opvaskemaskinen med en
damprenser. Fabrikanten fraskriver sig
ansvaret for evt. følgeskader.
Tør maskinens front og panel af med en
let fugtig klud med regelmæssige
mellemrum; det er nok at bruge klud og
sæbevand. Undgå svampe med ru
overflade og skurende rengøringsmidler,
begge dele kan ridse overfladen.
Ved modeller af rustfrit stål: Undgå
svampede klude eller vask dem
grundigt flere gange, før de anvendes
første gang, for at undgå korrosion.
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Sier
Sierne 1R holder grov snavs
i opvaskevandet væk fra pumpen. Dette
snavs kan medføre, at sierne tilstoppes
af og til.
Sisystemet består af en grov si, en flad
fin si og en mikrosi.
1. Kontrollér sierne for snavs, hver
gang maskinen har været i brug.
2. Drej sicylinderen løs som vist på
billedet og tag sisystemet ud.

m Advarsel – Sundhedsfare

Brug aldrig andre f.eks. klorholdige
husholdningsrengøringsmidler!

Specialsalt og
afspændingsmiddel
Kontrollér h og ` indikatorerne.
Påfyld salt og/eller
afspændingsmiddel efter behov.

3. Fjern evt. rester og rengør sierne
under rindende vand.
4. Samle sisystemet igen i omvendt
rækkefølge og kontrollér, at
pilmarkeringerne befinder sig ud for
hinanden efter lukningen.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Spulearme

3 Hvad skal jeg gøre,

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejringer i spulearmene
1: og 1B.
1. Kontrollér om dyserne på
spulearmene er tilstoppet.
2. Skru den øverste spulearm 1: af.
3. Tag den nederste spulearm 1B af
opad.




hvis der opstår en fejl?
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Mange fejl i dagligdagen kan afhjælpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan
tages i brug igen. I den efterfølgnede
oversigt findes mulige årsager til
fejlfunktioner og gode tips til, hvordan
de afhjælpes.
Bemærk
Skulle maskinen blive stående eller ikke
starte af uforklarlig grund, mens den
kører, gennemfører du først funktionen
program afbrydes (reset).
(se kapitel Betjening af maskinen)

m Advarsel – Husk: Reparationer må

kun gennemføres af fagfolk. Slidte dele
må kun erstattes af orignale
reservedele. Fagligt ukorrekte
reparationer eller brug af ikke originale
reservedele kan føre til alvorlige skader
og fare for brugeren.
4. Rengør spulearmene under rindende
vand.
5. Sæt spulearmene på plads igen og
skru dem evt. fast.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Afløbspumpe
Madrester eller fremmedlegemer, der
ikke holdes tilbage af sierne, kan
blokere afløbspumpen. Opvaskevandet
står så over sien.

7. Anbring låget i den oprindelige
position og tryk det ned, til det falder
i hak (klik).

2

m Advarsel – Fare for snit!

Vær under rengøringen
af afløbspumpen opmærksom på, at du
ikke kvæstes af glasskår eller spidse
genstande.
I dette tilfælde:
1. Afbryd principielt altid først apparatet
fra strømnettet.
2. Tag over- 1" og underkurven 1b
ud.
3. Demontér sierne 1R.
4. Øs vandet væk, brug evt. en svamp.
5. Løft hvidt pumpelåg af ved hjælp
af en ske (som vist på billedet). Tag
fat omkring lågets forbindelsesstykke
og løft det skråt indad. Tag låget helt
af.

da

3

&/,&.

8. Sæt sierne i.
9. Sæt kurvene i igen.

1

6. Kontrollér vingehjulet for
fremmedlegemer og fjern i givet fald
disse.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejltabel
Fejl
Indikator „Vandtilløb
kontrolleres“ )" lyser.

Årsag
Der er knæk på slangen.
Vandhane er lukket.
Vandhane sidder i klemme eller
er tilkalket.
Sien i vandtilløbsslangen er
tilstoppet.

Fejlkode “:‹ˆ lyser.
Fejlkode “:‚ƒ lyser.

Fejlkode “:‚… lyser.
Fejlkode “:‚† lyser.
Fejlkode “:‚‡ lyser.
Fejlkode “:ƒƒ lyser.
Fejlkode “:ƒ… lyser.
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Afhjælpning
Sørg for at der ikke er knæk på
tilløbsslangen.
Luk op for vandhanen.
Luk op for vandhanen.
Flowmængden skal være min. 10 l/min., når
der er åbnet for vandhanen.
Sluk for maskinen og træk stikket ud. Luk
for vandhanen. Skru vandtilslutningen af.

Rengør sien i vandtilslutningen. Skru
vandtilslutningen på igen. Kontroller mht.
tæthed. Genopret strømforsyningen. Tænd
for maskinen.
Opsugningsåbning (på den højre Anbring service i maskinen på en sådan
side inde i maskinen) tildækket af måde, at opsugningsåbningen er fri.
servicedele.
Varmelement er tilkalket eller
Rengør maskinen med maskinplejemiddel
snavset.
eller afkalkningsmiddel. Brug
opvaskemaskinen med afkalkningsanlæg
og kontrollér indstillingen (se kapitel
Afhærdningsanlæg/Specialsalt).
Vandbeskyttelsessystem
Sluk for vandhanen.
aktiveret.
Kontakt kundeservice, og angiv fejlkoden.
Konstant vandtilløb.
Sier 1R er snavsede eller
Rengør sierne.
tilstoppede.
(Se „Rengøring og vedligeholdelse“)
Afløbsslangen har et knæk eller Træk slangen, så der ikke er knæk på den
er tilstoppet.
og fjern evt. rester.
Vandlåsen er stadigvæk lukket. Kontroller tilslutningen på vandlåsen og åbn
den evt.
Afdækning på afløbspumpe er
Tryk afdækningen rigtigt på plads.
løs.
(Se „Afløbspumpe“)

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
Fejl
Fejlkode “:ƒ† lyser.
Fejlkode “:ƒˆ lyser.

Årsag
Afløbspumpen blokerer eller
afdækningen til afløbspumpen
sidder ikke rigtigt i hak.
For lav netspænding.

En anden fejlkode
fremkommer
i talindikatoren.
(“:‹‚ til “:„‹)

Der er sandsynligvis opstået en
teknisk fejl.

Display blinker

Dør er ikke lukket helt.

Pausefunktionen er aktiv. *
Indikator for salt h og/
eller
afspændingsmiddel `
lyser.
Indikator for salt h og/
eller afspændingsmiddel
` lyser ikke.

Efter programmet er
afsluttet, bliver vandet
stående i maskinen.

Afspændingsmiddel mangler.
Salt mangler.
Sensor erkender ikke
salttabletter.
Indikator er slukket.

Der er stadigvæk nok salt/
afspændingsmiddel i maskinen.
Sisystem eller område under
sierne 1R er tilstoppet.
Programmet er ikke færdigt.
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Afhjælpning
Rengør pumpen og tryk afdækningen rigtigt
på plads. (Se „Afløbspumpe“)
Ingen maskinfejl, få netspænding og elinstallation kontrolleret.
Sluk for maskinerne med TÆND-/SLUKknappen (. Start maskinen igen efter
kort tid.
Skulle problemet opstå igen, lukkes
vandhanen og netstikket trækkes ud.
Ring til kundeservice og angiv fejlkoden.
Luk døren. Kontroller, at der ikke rager
genstande (service, duftautomat) ud over
kurven, da døren så ikke kan lukkes.
Tryk igen på Start-tasten, så
opvaskeprogrammet fortsættes. *
Påfyld afspændingsmiddel.
Påfyld salt.
Brug andet specialsalt.
Aktivering/deaktivering (se kapitel
„Afkalkningsanlæg/Specialsalt“ eller
„Afspændingsmiddel“).
Kontroller indikator, påfyldningsniveauer.
Rengør sierne og området under disse (se
„Afløbspumpe“).
Vent til programmet er færdigt eller
gennemfør et reset (se „Program
afbrydes“).
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl
Servicet bliver ikke tørt.

Årsag
Intet eller for lidt
afspændingsmiddel i beholderen.
Der er valgt et program uden
tørring.
Vand har samlet sig
i fordybninger på service
og bestik.

Bestik er ikke tørt.

Efter opvasken er
maskinen våd indvendig.
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Vælg et program med tørring (se
Programoversigt, Programforløb).
Sørg for, at service og bestik stilles på skrå,
når det stilles ind i maskinen, stil
pågældende servicedele så skråt som
muligt.

Brug et andet kombi-opvaskemiddel, der
giver et bedre tørreresultat. Ekstra brug
af afspændingsmiddel forbedrer
tørreresultatet.
Intensivtørring til øget tørring
Aktiver intensivtørring (se „Betjening af
ikke aktiveret.
maskinen“)
Service er blevet taget for tidligt Vent til programmet er færdigt eller tag først
ud af maskinen eller tørringen var servicet ud af maskinen 30 min. efter
programslut.
endnu ikke færdig.
Brugt Øko afspændingsmiddel
Brug et mærkeafspændingsmiddel. Øko
har dårlig tørrekapacitet.
produkter fører til tydeligt dårligere
resultater.
Plast har specielle egenskaber. Plast har en dårligere evne til at holde
på varmen og tørrer derfor dårligere.
Bestik er sorteret ufordelagtigt
Læg helst hvert bestikstykke separat, undgå
i bestikkurven.
at bestikstykkerne rammer hinanden.
Bestik er sorteret ufordelagtigt
Sorter bestikket rigtigt og læg helst hvert
i bestikskuffen.
bestikstykke separat.
Ingen maskinfejl.
Tørreprincippet „Kondensationstørring“ gør,
at vanddråber findes i beholderen
og at dette er ønsket. Fugtigheden i luften
kondenserer på den indvendige side
af opvaskemaskinen, løber ned og pumpes
ud.
Brugt, kombineret
rengøringsmiddel har dårlig
tørrekapacitet.

Plastservice er ikke tørt.

Afhjælpning
Påfyld afspændingsmiddel.

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
Fejl
Madrester på servicet.

Madrester på servicet ved
pausefunktion. *
Opvaskemiddelrester
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Årsag
Service er placeret alt for tæt,
servicekurv er for fuld.

Afhjælpning
Sæt servicet i maskinen på en sådan måde,
at der er nok frirum, og at sprøjtestrålerne
kan nå servicets overflade. Undgå at delene
rammer hinanden.
Spulearmdrejning er blokeret.
Sæt servicet i maskinen på en sådan måde,
at spulearmens rotation ikke hindres på
nogen måde.
Spulearmdyser tilstoppet.
Rengør spulearmdyserne,
(se „Rengøring og vedligeholdelse“).
Sier 1R er snavsede.
Rengør sierne (se „Rengøring og
vedligeholdelse“).
Sier 1R er sat forkert i og/eller Sæt sierne rigtigt i og tryk dem på plads.
er ikke trykket rigtigt på plads.
For svagt opvaskeprogram.
Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Service er forvasket alt for stærkt, Forskyl ikke servicet. Fjern kun madrester.
derfor indstiller sensorik på svagt Anbefalet program Eco 50° eller Intensiv.
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Høje, smalle beholdere skylles
Stil ikke høje, smalle beholdere alt for meget
ikke tilstrækkeligt i hjørnerne.
på skrå og ikke ind i hjørner.
Indstil overkurven i samme højde med
Overkurv 1" til højre og
sidearme.
venstre må ikke være indstillet
i samme højde.
Servicet er sat for sent i
Afbryd kun opvaskeprogrammet i
maskinen.
begyndelsesfasen, hvis der skal sættes
mere service i maskinen.
Låg på sæbeautomat er blokeret Låg på sæbeautomat må ikke hindres af
servicedele.
af servicedele, derfor kan låget
ikke åbnes helt.
Placer ikke servicedele eller duftautomat
i opvaskemiddeltablettens beholder.
Låg på sæbeautomat blokeres af Tab skal lægges ind på tværs, ikke på
en tab.
højkant.
Opløsningstid for tabs er for kort til et
Tabs er brugt i lyn- eller kortlynprogram eller et kort program.
programmet.
Brug opvaskepulver eller et stærkere
Opvaskemidlets opløsningstid
nås ikke i det valgte lynprogram. program.
Skift opvaskemiddel.
Opvaskeeffekt
og opløsningsadfærd reduceres,
jo længere tid opvaskemidlet
opbevares, eller opvaskemiddel
er meget klumpet.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl
Vandpletter på plastdele

Årsag
Dråber på plastdelenes overflade
kan rent fysisk ikke undgås.
Vandpletter ses efter aftørringen.

Opvaskemidlets indholdsstoffer
forringes med tiden. Disse
belægninger kan normalt ikke
fjernes kemisk (maskinrens, ...).
Ses en „hvid belægning“ på
beholderens bund, er
afkalkningsanlægget ikke
indstillet helt rigtigt.
Låg på saltbeholder 1J er ikke
drejet fast.
Gælder kun for glas: En
begyndende glaskorrosion ser
kun ud til at kunne tørres af.
Opvaskemidlets indholdsstoffer
Hvide belægninger på
service, beholder eller dør, forringes med tiden. Disse
der er vanskelige at fjerne. belægninger kan normalt ikke
fjernes kemisk (maskinrens, ...).
Hårdhedsområde er indstillet
forkert eller vandets hårdhed
overskrider 8,9 mmol/l.
Effekten af 3in1 opvaskemiddel
eller Bio/Øko opvaskemiddel er
ikke stor nok.
Belægninger i beholder
eller på dør kan tørres af
eller er vandopløselige.

Underdosering af opvaskemiddel.
Det valgte program er for svagt.
Rester fra te- eller læbestift Den valgte opvasketemperatur er
på service.
for lav.
For lidt eller uegnet
opvaskemiddel.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
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Afhjælpning
Brug et kraftigere program (flere hold vand).
Sørg for, at service og bestik stilles på skrå,
når det stilles ind i maskinen.
Brug afspændingsmiddel.
Øg evt. afkalkningsindstillingen.
Skift opvaskemiddelmærke.
Rengør maskinen mekanisk.
Øg afkalkningsindstillingen og skift evt.
opvaskemiddel.

Drej låget til saltbeholderen rigtigt i.
Se „Skader på glas og service“.

Skift opvaskemiddelmærke.
Rengør maskinen mekanisk.
Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsanvisning
eller fyld salt på.
Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsanvisning
eller brug separate midler
(mærkeopvaskemiddel, salt,
afspændingsmiddel).
Øg dosering af opvaskemiddel eller skift
opvaskemiddel.
Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Vælg et program med højere
opvasketemperatur.
Påfyld egnet opvaskemiddel med rigtig
dosering.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun madrester.
Anbefalet program Eco 50°

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
Fejl
Farvede (blå, gul, brun)
belægninger, der er
vanskelige at fjerne eller
som ikke kan fjernes,
i maskinen eller på service
af rustfrit stål.

Årsag
Lagdannelse af indholdsstoffer
fra grøntsager (f.eks. kål, selleri,
kartofler, nudler, ...) eller
almindeligt postevand (f.eks.
mangan).
Lagdannelse fra metalliske
bestanddele på sølv- eller
aluminiumsservice.
Farvede (gul, orange, brun) Lagdannelse af indholdsstoffer,
aflejringer, der er nemme madrester og postevand (kalk),
„sæbeagtig“
at fjerne inde i maskinen
(især i bundområdet)
Misfarvning af plastdelene Plastdele inde i apparatet kan
inde i apparatet.
misfarves i opvaskemaskinens
brugstid.
Misfarvning på
Den valgte opvasketemperatur er
kunststofdele.
for lav.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Striber på glas, glas med et Der er brugt for meget
afspændingsmiddel.
metallisk udseende og
bestik, der kan fjernes.
Afspændingsmiddel er ikke fyldt
på eller indstilling er for lav.
Opvaskemiddelrest i
programafsnit Skylning. Låg på
sæbeautomat er blokeret af
servicedele (låg kan ikke åbnes
helt).
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Begyndende eller allerede Glas kan ikke tåle
eksisterende, irreversible opvaskemaskine, kun egnet til
opvaskemaskine.
(der ikke går tilbage)
glasblindhed.
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Afhjælpning
Kan til dels fjernes med maskinrens eller
mekanisk rengøring. Belægninger er ikke
sundhedsskadelige.

Kan til dels fjernes med maskinrens eller
mekanisk rengøring.
Kontroller afkalkningsanlæggets funktion
(påfyld salt) hhv. bruges kombinerede
opvaskemidler (tabs), aktiveres afkalkning
(se kapitel afkalkningsanlæg/specialsalt)
Misfarvninger er normale og forringer ikke
opvaskemaskinens funktion.
Vælg et program med højere
opvasketemperatur.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun madrester.
Anbefalet program Eco 50°
Indstil afspændingsmiddel på lavt trin.
Påfyld afspændingsmiddel og kontroller
dosering (anbefaling trin 4-5).
Låg på sæbeautomat må ikke hindres af
servicedele.
Placer ikke servicedele eller duftautomat
i opvaskemiddeltablettens beholder.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun madrester.
Anbefalet program Eco 50°
Sæt kun glas i maskinen, der kan tåle
opvaskemaskine.
Undgå lang dampfase (ståtid når opvask er
færdig).
Brug skylning ved lavere temperatur.
Indstil afkalkningsanlæg iht. vandets
hårdhed (evt. et trin lavere).
Brug opvaskemiddel med
glasbeskyttelseskomponent.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl
Rustspor på bestik.

Maskinen går ikke i gang.

Årsag
Bestik er ikke tilstrækkelig
rustbestandig. Knivklinger er ofte
meget ramt.
Bestik ruster også, hvis rustede
dele vaskes med op (grydegreb,
beskadigede servicekurve osv.).
Der er for meget salt
i opvaskevandet, da låget på
saltbeholderen ikke er lukket
rigtigt eller fordi salt er blevet
spildt.
Sikringen er ikke i orden
i husholdningen.
Stikket er ikke sat i.

Døren er ikke lukket rigtigt.
Pausefunktionen er aktiv. *
Program starter af sig selv. Du har ikke ventet, til
programmet er færdigt.
Maskinindstilling (hårdhed, Maskine befinder sig i program.
sidste skyl, ...) ikke mulig. Indstilling er kun mulig ved
programstart.
Døren er vanskelig at åbne. Børnesikring er aktiveret.
Døren kan ikke lukkes.

Dørlås er sprunget om.
Døren kan ikke lukkes på grund
af forkert montering.

Låget på sæberummet kan Sæbeautomat eller lågføring er
ikke lukkes.
blokeret af sammenklæbede
rester fra opvaskemidlet.
Rester fra opvaskemiddel i Spulearme er blokeret af
servicedele, derfor skylles
sæbeautomat eller
i opvaskemiddeltablettens opvaskemiddel ikke ud.
beholder.
Sæbeautomat var fugtig ved
påfyldning.
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Afhjælpning
Brug rustfast bestik.

Opvaske ikke rustende dele.

Drej låget på saltbeholderen godt fast eller
fjern spildt salt.

Kontroller sikringen.
Sikr, at netkablet er sat helt i bag på
maskinen og i stikdåsen. Kontroller, at
stikdåsen fungerer som den skal.
Luk døren.
Tryk på Start-tasten @. *
Gennem et reset.
(Se „Program afbrydes“).
Gennemfør et reset (se „Program afbrydes“)
og indstil iht. brugsanvisning.
Deaktiver børnesikring. (se brugsanvisning
bag i omslaget)
Luk dør med øget kraft.
Kontroller monteringen af maskinen: Dør
eller monteringsdele må ikke ramme imod,
når den/de lukkes.
Fjern rester fra opvaskemiddel.

Sikr, at spulearmene roterer frit.

Sæberummet skal være tørt, når
opvaskemiddel fyldes i.

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
Fejl
Maskine bliver stående
under programkørsel eller
program svigter.

Årsag
Dør er ikke lukket helt.
Placer ikke servicedele eller
duftautomat
i opvaskemiddeltablettens
beholder.
Overkurv trykker mod indvendig
dør og forhindrer en sikker
lukning af dør.
Strøm- og/eller vandtilførsel
afbrudt.
Slående lyd fra
Husinstallationsafhængig, da der
vandventilen.
ikke er nogen maskinfejl. Dette
påvirker ikke maskinens funktion.
Slående eller klaprende
Spulearm slår mod service,
støj.
service er ikke sat korrekt ind.
Er der ikke meget service
i maskinen, rammer
vandstrålerne spulebeholderen
direkte.
Lette servicedele bevæger sig
under opvasken.
Usædvanlig skumdannelse. Almindeligt opvaskemiddel er
kommet i beholder til
afspændingsmiddel.
Afspændingsmiddel spildt.
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Afhjælpning
Luk døren.
Kontroller, om bagvæg trykkes ind på grund
af f.eks. stikdåse eller ikke demonteret
slangeholder.

Opret strøm- og/eller vandtilførsel.
Ingen afhjælpning mulig.

Sæt service i, så spulearme ikke rammer
service.
Sæt mere service i maskinen eller fordel
servicet mere jævnt.

Sæt let service stabilt i maskinen.
Påfyld straks afspændingsmiddel i beholder
til afspændingsmiddel.
Fjern afspændingsmiddel med en klud.

* ikke alle modeller
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Kundeservice

4 Kundeservice

5 Opstilling
og tilslutning

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjælpe fejlen. Vi finder altid
en passende løsning, også for at undgå
unødvendige besøg af teknikere.
Kontaktdataene for den nærmeste
kundeservice findes bag på dennen
brugsanvisning eller i vedlagte
kundeservicefortegnelse. Hvis du
kontakter kundeservice, bør du altid
oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1)
og fabrikationsnummer (FD = 2), som
begge findes på typeskiltet 92, der
sidder på maskinens dør.

(1U


)'
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Opvaskemaskinen skal være tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske
tilslutningsværdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de
efterfølgende afsnit
og montagevejledningen.
De enkelte monteringsskridt skal
gennemføres i den angivne rækkefølge:
1. Kontrol af leverance
2. Opstilling
3. Afløbstilslutning
4. Rentvandstilslutning
5. Elektrisk tilslutning



Hav tillid til fabrikantens kompetence.
Kontakt os. Således sikres det, at
reparationer gennemføres af instruerede
serviceteknikere, der er udstyret med de
originale reservedele, der passer til dine
husholdningsapparater.

Leveringsomfang
I tilfælde af reklamationer kontakt da
forhandleren, hvor du har købt
maskinen/apparatet, eller vores
kundeservice.
Opvaskemaskine
Brugsanvisning
Monteringsvejledning
Garanti*
Montagemateriale
Dampbeskyttelsesplade*
Gummiskørt*
Netkabel
* ikke alle modeller

Sikkerhedsanvisninger
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under „Når
maskinen installeres“.
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Opstilling og tilslutning
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Leverance

Opstilling

Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette
kan være årsag til, at der evt. befinder
sig små vandskjolder i maskinen. De
forsvinder efter første brug.

De krævede monteringsmål fremgår af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjælp af de justerbare
fødder. Kontrollér at maskinen står
sikkert.
Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, så de ikke
kan vælte, f.eks. ved at skrue dem
fast til væggen eller montere dem
under en gennnemgående
arbejdsplade, der er skruet fast til
naboskabene.
Maskinen kan uden videre
indbygges i et køkkenelement
mellem træ- eller plastvægge.

Tekniske data
Vægt:
max. 60 kg
Spænding:
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilslutningsværdi:
2000–2400 W
Sikring:
10/16 A (UK 13A)
Optagen effekt:
Slukket tilstand (Po)* 0,10 W
Standby-tilstand (driftsklar) (Pl)* 0,10 W
*iht. forordninger (EU) nr. 1016/2010 og
1059/2010
Ekstrafunktioner og indstillinger kan
forøge den optagne effekt.
Vandtryk:
mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa
(10 bar). Ved højere vandtryk: Forkobles
en trykreduktionsventil.
Tilløbsmængde:
min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:
Helst koldt vand; ved varmt vand,
afhængigt af vandtilløbsslangen, maks.
temp. 60 °C (se „Rentvandstilslutning“).
Kapacitet:
12–15 kuverter (ikke alle modeller).

Tilslutning for afløbsvand
1. De krævede arbejdsskridt fremgår af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med afløbsstuds.
2. Forbind afløbsvandslangen med
sifonens afløbsstuds ved hjælp af
vedlagte dele.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er
knækket, fastklemt eller slynget ind
i sig selv og at et låg i afløbet ikke
forhindrer, at vandet kan løbe ud!
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Rentvandstilslutning

Varmtvandstilslutning *

1. Forbind rentvandstilslutningen
med vandhanen ved hjælp
af vedlagte dele iht.
montagevejledningen.
Kontrollér at rentvandstilslutningen
hverken er knækket, kommet
i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Når apparatet skiftes, skal der altid
anvendes en ny vandtilløbsslange.
Vandtryk:
Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks.
1 MPa (10 bar). Ved højere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.
Tilløbsmængde:
Min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:
Overhold tekst og symbol
på vandtilløbsslangen!
På modeller med tekst og symbol 25°
må vandtemperaturen maks. være
25 °C (koldt vand).

* ikke alle modeller
Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldteller varmtvand indtil max. 60 °C.
Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis
dette står til rådighed fra en energetisk
fordelagtig varmtvandsforsyning
og egnet installation f. eks.
et solenergianlæg
med cirkulationsledning.
Derved spares energi og tid.
Med indstillingen varmtvand ‘:‹‚ kan
maskinen afstemmes optimalt til drift
med varmtvand.
Det anbefales at indstille en
vandtemperatur (temperatur på det
indløbende vand) på mindst 40 °C
og max. 60 °C.
En tilslutning til varmtvand kan ikke
anbefales, hvis vandet kommer fra
en elektrisk vandvarmer.
Indstilling varmtvand:
1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK
knappen (.
3. Tryk på START tasten @ og hold
den nede.
4. Drej på programvælgeren 8,
til talindikatoren H viser ‘:‹‚.
5. Slip tasten.
I talindikatoren H lyser
den fabriksindstillede værdi ‘:‹‹.
Den indstillede værdi ændres
på følgende måde:
1. Ved at dreje
på programvælgeren 8
slukkes ‘:‹‹ eller tændes ‘:‹‚
indstillingen varmtvand.
2. Tryk på START tasten @.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.

Til alle andre modeller:
Helst koldt vand, ved varmt vand maks.
temp. 60 °C.
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Opstilling og tilslutning

Elektrisk tilslutning
Tilslut kun maskinen til
vekselspænding i et område mellem
220 V og 240 V og 50 Hz eller
60 Hz via en forskriftmæssigt
installeret stikdåse med jordleder.
Nødvendig sikring se typeskilt 92.
Stikdåsen skal være anbragt
i nærheden af opvaskemaskinen og
være fri tilgængelig også efter
monteringen.
Hvis stikket ikke er frit tilgængeligt
efter monteringen, kræver de
gældende sikkerhedsforskrifter, at
der installeres en flerpolet afbryder
med en kontaktåbning på
mindst 3 mm.
Ændringer på tilslutningen må kun
foretages af en fagmand.
En forlængelse af
nettilslutningsledningen må kun
købes hos serviceteknikeren.
Anvendes et HFI-relæ, skal det være
af typen ‚. Kun et sådant relæ
sikrer, at de gældende forskrifter
opfyldes.
Maskinen er udstyret med et
vandsikkerhedssystem. Vær
opmærksom på, at dette kun
fungerer, når strømforsyningen er
tilsluttet.

da

Demontering
Overhold også her den rækkefølge, der
gælder for de enkelte arbejdsskridt.
1. Afbryd apparatet fra strømnettet.
2. Luk for vandtilgangen.
3. Løsn tilslutningen til afløb- og
rentvand.
4. Løsn fastgørelsesskruerne
til møbeldelene.
5. Demonter sokkelbrættet, hvis et
sådant findes.
6. Træk apparatet ud samtidigt med
at slangen trækkes forsigtigt med ud.

m Advarsel – Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EUSchuko-stik (sikkerhedsstik).
For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik-adapter.
Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 623333).
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Transport

Frostsikkerhed

Tøm opvaskemaskinen og sikre de løse
dele.
Overhold følgende skridt, når
maskinen tømmes:
1. Luk op for vandhanen.
2. Luk døren.
3. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
4. Vælg det program, der har den
højeste temperatur.
I taldisplayet H vises den
forventede programvarighed.
5. Tryk på Start-tasten @.
Programmet starter.
6. Tryk efter ca. 4 minutter på STARTtasten @ og hold den nede, til
talindikatoren ‹:‹‚ viser.
Efter ca. 1 min. fremkommer
i talindikatoren ‹:‹‹.
7. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
8. Luk for vandhanen, løsne
tilløbsslangen og lad det resterende
vand løbe ud.
Maskinen skal transporteres
opretstående.
(så resterende vand ikke trænger ind
i maskinens styring og fører til forkert
programforløb).

Står maskinen i et frosttruet rum (f.eks.
sommerhus), skal maskinen tømmes
helt (se transport).

Frost ik erhed(Tøm askine )

5HWWLO QGULQJHULWHNQLNRJ
GHVLJQIRUEHKROGHV
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Produktinfo
Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør,
reservedele og services på internettet: www.siemens.com og
Online-Shop: www.siemens-eshop.com

: Vigtige sikkerhedsanvisninger
Læs denne vejledning omhyggeligt
igennem. Det er en forudsætning for, at
apparatet kan betjenes sikkert og korrekt.
Opbevar brugs- og montagevejledningen til
senere brug eller til kommende ejere af
apparatet.
Dette apparat er udelukkende beregnet til
indbygning. Overhold den specielle
montagevejledning.
Kontroller apparatet, når det er pakket ud.
Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har
transportskader.
Apparater uden netstik må udelukkende
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan
ikke gøres krav gældende om
garantiydelser ved skader, der skyldes
forkert tilslutning.
Dette apparat er udelukkende beregnet til
anvendelse i private husholdninger.
Apparatet må udelukkende anvendes til
tilberedning af madretter og drikkevarer.
Apparatet skal være under opsigt, når det
er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde
på op til maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
Dette apparat kan benyttes af børn fra en
alder af 8 år og af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsigt af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstået de farer og risici,
der kan være forbundet med brugen af
apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de er over 8 år
gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde
sig på sikker afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.
Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det
sættes i ovnen. Se beskrivelsen af
tilbehøret i brugsanvisningen.
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Brandfare!
■ Brændbare genstande, som opbevares i
ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig
brændbare genstande inde i apparatet.
Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg
inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk
netstikket ud af kontakten, eller slå
sikringen fra i sikringsskabet.
■ Der opstår trækluft, når apparatets dør
åbnes. Derved kan bagepapiret komme i
berøring med varmelegemerne og blive
antændt. Læg aldrig bagepapir løst på
tilbehøret under forvarmning. Stil altid et
fad eller en bageform oven på
bagepapiret. Brug ikke større stykker
bagepapir end nødvendigt. Bagepapiret
må ikke stikke ud over kanten på
tilbehøret.
Fare for forbrænding!
■ Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig
ved de indvendige flader i ovnrummet eller
ved varmelegemer, når de er varme. Lad
altid apparatet køle af. Hold børn på sikker
afstand.
■ Tilbehør eller service bliver meget varmt.
Brug derfor altid grydelapper til at tage
tilbehør eller service ud af ovnrummet.
■ Alkoholdampe kan antændes i det varme
ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt
indhold af alkohol. Anvend kun små
mængder drikkevarer med højt
alkoholindhold. Luk apparatets dør
forsigtigt op.
Fare for skoldning!
■ De tilgængelige dele bliver meget varme
under brugen. Rør aldrig ved de varme
dele. Hold børn på sikker afstand.
■ Der kan komme meget varm damp ud, når
apparatets dør åbnes. Luk apparatets dør
forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.
■ Der kan opstå meget varm damp, hvis der
hældes vand i det varme ovnrum. Hæld
aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det
er varmt.
Fare for tilskadekomst!
Ridser i ovndørens glas kan få det til at
springe. Anvend ikke glasskrabere,
aggressive eller skurende rengøringsmidler.
Brandfare!

Fare for forbrænding!

Fare for forbrænding!

Fare for elektrisk stød!
■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.
Kun serviceteknikere, der er uddannet af
os, må udføre reparationer. Træk
netstikket ud af kontakten, eller slå
sikringen fra i sikringsskabet, hvis
apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
■ Isoleringen på ledninger i elektriske
apparater kan smelte, hvis de berører
varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet
ved elektriske apparater ikke kommer i
kontakt med de varme dele.
■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et
elektrisk stød. Anvend aldrig
højtryksrenser eller dampstråler.
■ Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen
er alle kontakterne i lampens fatning
strømførende. Træk derfor netstikket ud af
kontakten, inden pæren skiftes, eller slå
sikringen fra i sikringsskabet.
■ Et defekt apparat kan forårsage et
elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt
apparat. Træk netstikket ud af kontakten,
eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
Kontakt kundeservice.
Fare for elektrisk stød!

Fare for elektrisk stød!

Fare for elektrisk stød!

Fare for elektrisk stød!

Årsager til skader
Pas på!
■

■

■

■

Fare for skoldning!

■

Fare for skoldning!

■

■

■

■
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Tilbehør, folie, bagepapir eller fade på ovnbunden: Sæt ikke
tilbehør på ovnbunden. Ovnbunden må ikke tildækkes med
folie, uanset art, eller bagepapir. Sæt ikke fade og beholdere
på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til mere end
50ºC. Der sker en varmeophobning. Bage og stegetiderne
passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind ovnrummet,
når det er varmt. Der opstår vanddamp. Emaljen kan blive
beskadiget pga. at de store temperaturforskelle.
Fugtige fødevarer: Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere
tid i det lukkede ovnrum. Emaljen bliver beskadiget.
Frugtsaft: Læg ikke for meget på bagepladen, når De bager
frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af frugtsaft fra
bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.
Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.
Afkøling med åben ovndør: Lad altid apparatet køle af med
lukket dør. Selv om ovndøren kun er åben med en lille spalte,
kan fronterne på de tilstødende køkkenelementer med tiden
blive beskadiget.
Meget snavset dørtætning: Hvis dørtætningen er meget
snavset, kan apparatets dør ikke lukkes korrekt under
brugen. Forsiderne på de tilstødende skabselementer kan
blive beskadiget. Hold altid dørtætningen ren.
Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: Brug aldrig
den åbne ovndør til at stå eller sidde på eller til at læne sig
op ad. Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for
service eller tilbehør.
Sætte tilbehør ind: Afhængigt af apparatets type kan
tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg derfor altid
for at skyde tilbehøret helt ind i ovnen til anslaget.
Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller
bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke holde til apparatets
vægt og kan knække af.

Deres nye ovn
Her lærer De Deres nye ovn at kende. Betjeningsfeltet og de
enkelte betjeningselementer bliver forklaret. Der er oplysninger
om ovnrummet og om tilbehøret.

Betjeningspanel
Her kan du få et overblik over betjeningspanelet. Udførelsen
afhænger af den pågældende komfurtype.



Temperaturvælger

Kommentarer
1

Funktionsvælger

2

Temperaturvælger

Med funktionsvælgeren indstiller du ovnens ovnfunktion.
Funktionsvælgeren kan drejes til højre eller venstre.
Når du tænder funktionsvælgeren, lyser lampen i ovnen.

ý

Ovnen er slukket.

%

Over- og undervarme

Bagning og stegning er kun mulig
på en rille. Denne indstilling er velegnet til kager og pizza i forme eller
på bageplade samt til magre kødstykker fra ko, kalv og vildt. Varmen
kommer jævnt fra oven og fra
neden.

3D-varmluft*

Kage, pizza, småkager, muffins og
butterdej kan du bage på to riller
samtidigt.
Ved hjælp af en ventilator med ringvarmelegeme på ovnens bagvæg
fordeles den opvarmede luft jævnt.

$
4

Undervarme

Varmluftgrillning

Funktion

ÿ

Fra

50-270

Temperaturområde Temperaturangivelsen sker
i ºC.

•, ••, ••• Grilltrin

Funktion

Fra

:

Du kan indstille temperaturen og grilltrinnet med
temperaturvælgeren.
Positioner

Funktionsvælger

Positioner



Med undervarme kan du efterbage
og -brune mad nedefra. Temperaturen kommer nedefra.
Varmluftgrillning egner sig specielt
til grillning af fisk, fjerkræ og store
stykker kød. Grillvarmelegeme og
ventilator tænder og slukker skiftevis. Ventilatoren fordeler den opvarmede luft rundt om maden.

(

Fladgrillning, stor
flade

Du kan grille flere steaks, pølser,
fisk og toast. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.

I

Lynopvarmning

Til hurtig opvarmning af mad.

* Ovnfunktion iht. energi-effektivitetsklasse EN50304.

Ovnen er varm.

Grilltrin for grillen, stor(
flade.
• = Trin 1, svag
•• = Trin 2, mellem
••• = Trin 3, kraftig

Når ovnen varmer, lyser lampen over temperaturvælgeren. I
varmepauserne slukker den. Ved nogle indstillinger lyser den
ikke.
Grilltrin
Ved fladgrillning ( indstiller du et grilltrin med
temperaturvælgeren.

Ovnrum
Ovnlampen er placeret inde i ovnrummet. Ovnen bliver
beskyttet mod overophedning af en køleventilator.
Ovnlampe
Ovnlampen lyser, når ovnen bruges. Ved at dreje
funktionsvælgeren om på en vilkårlig position, kan ovnlampen
også tændes, uden at ovnen opvarmes.
Køleventilator
Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft
kommer ud via døren.
Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at der
er slukket for ovnen, så den hurtigere kan køle af.
Pas på!
Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Ovnen bliver i givet
fald overophedet.
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Tilbehør
Det leverede tilbehør er velegnet til mange forskellige retter.
Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen.
For at visse retter kan lykkes endnu bedre, og det kan bliver
endnu behageligere at arbejde med ovnen, findes der et udvalg
af specialtilbehør.

Indskubning af tilbehøret
Tilbehøret kan skubbes ind i ovnen i 4 forskellige højder. Skub
altid tilbehøret ind til anslag, så det ikke rører ved glasset i
ovnlågen.

Bemærk: Tilbehøret kan deformeres pga. varmen. Når
tilbehøret er kølet af, får det atter sin oprindelige form.
Funktionen påvirkes ikke.
Hold fast i bagepladen i siderne med begge hænder og skub
den parallelt ind i rillerne. Undgå bevægelser mod højre eller
venstre mens bagepladen skubbes ind. Ellers er det meget
svært at skubbe bagepladen ind. De emaljerede overflader kan
blive beskadiget.
De kan købe supplerende tilbehør hos kundeservice, hos
forhandleren eller på Internettet. Angiv HZnummeret.
Rist
Til fade, kageforme, stege, grillstykker og dybfrosne retter.
Sæt risten ind med den åbne side
mod ovndøren og krumningen
nedad ¾.
Emaljeret bageplade
Til kager og småkager.
Sæt bagepladen ind med den skrå
side mod ovndøren.
Universalbradepande
Til kager med fugtigt fyld, bagværk,
dybfrosne retter og store stege. Den
kan også bruges som fedtopsamlingsbakke, når De griller direkte på
risten.

Når tilbehøret er trukket ca. halvvejs ud, går det i hak. Nu er det
let at tage maden ud.
Når tilbehøret skubbes ind i ovnen skal man være opmærksom
på udbugtningen på bagsiden af tilbehøret. Kun sådan går det
rigtigt i hak.

Sæt universalbradepanden ind med
den skrå side mod ovndøren.

Ekstraudstyr*
Ekstraudstyr kan købes hos kundeservice eller i faghandlen. I
vores brochurer eller på internettet findes forskellige produkter,
der er egnet til din ovn. Tilgængeligheden af ekstraudstyr eller
muligheden for bestilling via internettet er forskellig fra land til
land. Du kan finde informationer om dette i salgsmaterialet.
Ikke alt ekstraudstyr er egnet til alle apparater. Angiv altid
apparatets komplette navn (E-nr.) ved køb.
Ekstraudstyr*

HZ-nummer

Funktion

Rist

HZ434000

Til ildfaste fade, kageforme, stege, grillvarer og dybfrosne retter.

Bageplade i aluminium

HZ430001

Til kager og småkager.
Skub bagepladen ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.

Emaljebageplade

HZ431001

Universalbradepande

HZ432001

Til kager og småkager.
Skub bagepladen ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.
Til saftige kager, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Kan også bruges
til at opsamle fedt eller kødsaft under risten.
Skub universalbradepanden ind i ovnen med den skrå kant ind mod ovnlågen.

Ovnlåge - Andre sikkerhedsforanstaltninger
Ved længere madlavningstider kan ovnlågen blive meget varm.
Hvis du har mindre børn, skal du være ekstra forsigtig ved brug
af ovnen.
Derudover er der en beskyttelsesanordning til rådighed, der
forhindrer at ovnlågen kan berøres direkte. Dette ekstraudstyr (
440651) kan rekvireres hos kundeservice.
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Lågesikring
Der medfølger en lågesikring i leveringen af din ovn.
Lågesikringen anbringes under betjeningspanelet. Vær
opmærksom på monteringsvejledningen.
For at åbne lågen trykkes lågesikringen opad. Kontroller, om
lågesikringen er i indgreb, når du lukker ovnlågen.

Inden den første ibrugtagning
Her findes alle oplysninger om, hvad De skal gøre, inden De
tilbereder retter i ovnen for første gang. Læs først kapitlet
Sikkerhedsanvisninger.

Opvarme ovnen
De kan fjerne lugten af ny ovn ved at opvarme den tomme,
lukkede ovn. Det er bedst at opvarme ovnen i en time med
over/undervarme % på 240 °C. Pas på, at der ikke er rester
af emballage i ovnen.

Luft ud i køkkenet under opvarmningen af ovnen.
1. Stil funktionsvælgeren på over-/undervarme %.
2. Indstil til 240 °C med temperaturvælgeren.

Sluk ovnen efter en time. Dette gøres ved at dreje
funktionsvælgeren hen på position nul.

Rense tilbehør
Rengør tilbehøret grundigt i varmt opvaskevand og en blød
opvaskesvamp, inden De bruger det første gang.

Indstille ovnen
Ovnen kan indstilles på flere forskellige måder. Her bliver
beskrevet, hvordan De kan indstille den ønskede ovnfunktion
og temperatur samt grilltrin.

Ovnfunktion og temperatur
Eksempel i billedet: Over-/undervarme 190 ºC.
1. Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

Ovnen varmes op.
Slukning af ovn
Anbring funktionsvælgeren i nul-position.
Ændring af indstillinger
Ovnfunktion, temperatur og grilltrin kan ændres efter behov.

Lynopvarmning
Med lynopvarmning når ovnen den indstillede temperatur
særlig hurtigt.
Anvend lynopvarmningen ved en indstillet temperatur på over
100 °C.
Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi
retten derved bliver mere ensartet tilberedt.
1. Sæt funktionsvælgeren på I.
2. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.
2. Du kan indstille temperaturen eller grilltrinnet med

temperaturvælgeren.

Efter nogle få sekunder begynder ovnen at varme.
Indikatorlampen over temperaturvælgeren lyser.
Lynopvarmning er afsluttet
Indikatorlampen over temperaturvælgeren slukkes. Sæt retten i
ovnen, og indstil den ønskede ovnfunktion.
Afbryde lynopvarmning
Drej funktionsvælgeren til position nul. Ovnen er slukket.

Pleje og rengøring
Med omhyggelig pleje og rengøring kan De bevare Deres ovn
smuk og funktionsdygtig i lang tid. Her bliver beskrevet,
hvordan ovnen plejes og rengøres rigtigt.
Anvisninger
■ De små farveforskelle på ovnens front skyldes forskellige
materialer som glas, kunststof eller metal.
■

■

kanter på tynde bageplader helt. De kan derfor være ru.
Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.

Rengøringsmiddel
Overhold følgende angivelser, så de forskellige overflader ikke
bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler.

Skygger på glasruden, der virker som striber, er lysreflekser
fra ovnlampen.

Ved rengøring af ovnen

Emalje indbrændes ved meget høje temperaturer. Derved
kan der opstå små farveforskelle. Det er normalt og har ingen
indflydelse på funktionen. Det er ikke muligt at emaljere

■

ingen stærke eller skurende rengøringsmidler,

■

ingen rengøringsmidler med stor alkoholandel,

■

ingen skuresvampe

■

ingen højtryksrenser eller dampstråler.
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■

Rengør ikke de enkelte dele i opvaskemaskinen.

Vask nye svampe grundigt inden første anvendelse.
Betjeningsfeltet Varmt opvaskevand:
Rengør med en rengøringssvamp, og tør efter
med en blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til glas eller glasskrabere til rengøring.
Flader af rust- Rengør med varmt sæbevand og en blød
frit stål
klud. Tør altid rustfrit stål af parallelt med den
naturlige åring. Ellers kan der opstå ridser.
Tør efter med en blød klud. Fjern pletter af
kalk, fedt, jævning og æggehvide med det
samme. Anvend ikke skuremidler, ridsende
svampe eller grove rengøringsklude. Fronter
af rustfrit stål kan poleres med et specialplejemiddel. Overhold producentens anvisninger.
Der kan købes specielle rengøringsmidler til
rustfrit stål hos vores kundeservice eller i specialforretninger.
Emaljerede og Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig
lakerede over- klud. Tør efter med en blød klud.
flader
Drejeknapper

Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig
klud. Tør efter med en blød klud.

Glasrude

Rengør med et rengøringsmiddel til glas.
Anvend ikke aggressive rengøringsmidler
eller skarpe metalgenstande. De kan ridse og
beskadige glasrudens overflade.

Pakning

Tør af med en fugtig klud. Tør efter med en
blød klud.

Ovn, indvendig

Varmt opvaskevand eller eddikevand. Ved
kraftig tilsmudsning: Anvend kun ovnrens på
afkølede overflader.

Ovnlampens
Tør af med lidt opvaskemiddel og en fugtig
glasafdækning klud. Tør efter med en blød klud.
Tilbehør

Læg tilbehøret i blød i varmt sæbevand. Rengør med en børste eller en svamp.

Alu-bageMå ikke rengøres i opvaskemaskine. Anvend
plade (option) aldrig ovnrens. For at undgå ridser må metaloverfladerne aldrig rengøres med en kniv
eller en lignende skarp genstand. Rengør
med vandrette bevægelser og uden at trykke
for hårdt med en fugtig glasrengøringsklud
eller en mikrofiberklud med lidt opvaskemiddel. Tør efter med en blød klud. Anvend ikke
skuremidler, ridsende svampe eller grove rengøringsklude. Ellers kan der opstå ridser.
Børnesikring
(option)

Kogesektion

Hvis der er anbragt en børnesikring på ovndøren, skal den fjernes inden rengøring. Læg
alle kunststofdele i blød i varmt sæbevand, og
vask med en svamp. Tør efter med en blød
klud. Ved kraftig tilsmudsning fungerer børnesikringen ikke længere korrekt.
Der findes anvisninger om pleje og rengøring
i kogesektionens brugsanvisning.

Afmontere/montere ribberammer
Ribberammerne kan tages ud, når de skal rengøres. Ovnen
skal være kold.
Afmontering af rillerne
1. Træk rillerne ud forneden og træk dem lidt fremad. Træk

forlængerstifterne i nederste rilleområde ud af
fastgørelsesåbningerne (illustration A).
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2. Klap derefter rillerne op og tag dem forsigtigt ud

(illustration B).

$

%

Rengør rillerne med opvaskemiddel og en svamp. Brug en
børste ved meget snavs.
Montering af rillerne
1. Isæt forsigtigt de to kroge i de øverste huller. (illustration A-B)

$

%

: Forkert montering!
Bevæg aldrig rillerne, før de to kroge er isat helt i de øverste
huller. Emaljen kan blive ødelagt og brække (illustration C).

&

2. De to kroge skal være ihængt komplet i de øverste huller.

Bevæg nu rillerne langsomt og forsigtigt nedad og monter
dem i de nederste huller (illustration D).

3. Monter begge riller i ovnens sidevægge (illustration E).

Ved korrekt monterede riller er afstanden mellem de to øverste
riller større.

'

(

Afmontere/montere ovndør
Ved rengøring og når glasruderne i ovndøren skal afmonteres,
kan ovndøren tages af.

3. Vip begge låsepaler ned igen (figur C). Luk ovndøren.

&

Der er placeret en låsepal ovndørens hængsler. Når
låsepalerne er vippet ned, (figur A), er ovndøren låst fast. Så
kan den ikke tages af. Når ovndøren skal tages af, og
låsearmene er vippet op, (figur B), er hængslerne sikret. De kan
ikke smække i.

$

%

: Fare for tilskadekomst!
Hvis ovndøren falder ud ved et uheld, eller hvis et hængsel
smækker i, må de ikke tage fat i hængslet. Kontakt
kundeservice.

Afmontage/montage af glasruder i ovndør

: Fare for tilskadekomst!

Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere at
rengøre.

Når hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.
Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned hhv. helt vippet
op, når ovndøren skal tages af.

Afmontage
håndtaget nedad.

Tage døren af

2. Træk afdækningen foroven på ovndøren af. Tryk lasken ind

med fingrene i højre og venstre side (figur A).

1. Luk ovndøren helt op.
2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op (figur A).
3. Luk ovndøren i til anslaget. Tag fat i døren med begge

hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk ud
(figur B).

$

1. Tag ovndøren af, og læg den på et viskestykke med

3. Løft den øverste glasrude, og træk den ud (figur B).

$

%

%

4. Løft glasruden, og træk den ud (figur C).

&

Sætte døren på
Sæt ovndøren på igen i omvendt rækkefølge.
1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres

lige ind i åbningerne (figur A).

2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb på begge sider

(figur B).

$

%
Rengør glasruderne med et rengøringsmiddel til glas og en
blød klud.

: Fare for tilskadekomst!
Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke
glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

9

Montage
Sørg for ved montagen, at teksten "right above" står på hovedet
nederst til venstre.

$

%

1. Skyd glasruden skråt ind og bagud (figur A).
2. Skyd den øverste glasrude skråt ind og bagud i de to

holdere. Den glatte flade skal vende udad. (Figur B).

3. Sæt afdækningen på, og tryk den fast.
4. Sæt ovndøren på plads.

Ovnen må først bruges, når glasruderne er monteret korrekt
igen.

En fejl, hvad gør man?
Hvis der opstår en fejl, er årsagen ofte en bagatel. Se efter i
tabellen, inden De kontakter kundeservice. Måske kan De selv
afhjælpe fejlen.

Fejltabel

Udskifte ovnlampepære i ovnloft
Hvis ovnbelysningen ikke mere virker, skal pæren skiftes ud.
Der kan købes temperaturbestandige reservepærer, 40 watt,
hos kundeservice eller hos forhandleren. Anvend kun denne
type pærer.

Hvis der er en ret, der ikke lykkedes for dig, skal du se i
afsnittet . Vi har testet retterne i vores madlavningsstudie. Her
kan du finde nyttige råd og informationer vedrørende
madlavning, bagning og stegning.

: Fare for elektrisk stød!

Fejl

2. Skru glasafdækningen af mod venstre, og tag den ud.

Mulig årsag

Afhjælpning/informationer

Ovnen fungerer Sikringen er
ikke.
defekt.

Kig i sikringsskabet om sikringen er defekt.

Strømsvigt.

Slå sikringen i sikringsskabet fra.
1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at forhindre skader.

Kontroller, om køkkenlampen eller andre køkkenapparater fungerer.

Ovnen er varm. Støv på kontakt- Drej knapperne nogle
delene.
gange til højre og venstre.

: Fare for stød!
Reparationer, der ikke gennemføres iht. reglerne er farlige.
Reparationer må kun gennemføres af en tekniker fra vores
kundeservice.

3. Udskift pæren med en pære af samme type.

Pas på!

5. Tag viskestykket ud, og slå sikringen til igen.

Hvis komfurets kabel beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, deres kundeservice eller en lignende kvalificeret
person.

Glasafdækning
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4. Skru glasafdækningen på igen.

Hvis en glasafdækning er blevet beskadiget, skal den udskiftes.
Der fås glasafdækninger af den rigtige type hos kundeservice.
Opgiv venligst Enr. og FDnr. for apparatet.

Kundeservice
Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til
Deres rådighed. Vi finder altid en passende løsning, også for at
undgå unødige teknikerbesøg.

Kundeservice O

Enummer og FDnummer

Bemærk, at serviceteknikerens besøg i tilfælde af fejlbetjening
ikke er gratis, heller ikke i garantitiden.

Ved opkald er det vigtigt, at De oplyser produktnummeret
(E-nr.) og produktionsnummeret (FD-nr.), så vi kan servicere
Dem på kvalificeret vis. Typeskiltet med numrene findes på
siden af ovndøren. Det er en god ide at skrive apparatets data
og telefonnummeret til kundeservice her, så det er let at finde
oplysningerne frem, hvis det skulle blive nødvendigt.
Enr.

FDnr.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse.
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl
DK
44 89 89 85
Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at
reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger
inde med de originale reservedele, der passer til det
pågældende apparat.

Tips om energibesparelse og miljøhensyn
Her findes tips om, hvordan De kan spare på energien ved
bagning og stegning, og om, hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.

Energibesparelse
■

■

■

■

■

Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i opskriften eller i
tabellerne i denne brugsanvisning.
Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. De
optager varmen særligt godt.
Luk ovndøren op så sjældent som muligt under tilberedning,
bagning og stegning.
Det er bedst at bage flere kager lige efter hinanden. Så er
ovnen stadig varm. På den måde reduceres bagetiden for
den næste kage. De kan også sætte 2 firkantforme ind ved
siden af hinanden.
Ved længere tilberedningstider kan man slukke for ovnen
10 minutter, før tilberedningstiden er slut og derved udnytte
restvarmen til færdigtilberedningen.

Foranstaltninger, der skal overholdes under
transporten
Fastgør alle bevægelige dele i og på komfuret med tape, der
kan fjernes uden spor. Skub samtlige tilbehørsdele (f.eks.
bageplade) med en tynd papkarton ved kanterne ind i de
pågældende rum, så komfuret ikke beskadiges. Læg en
papkarton eller lignende mellem for- og bagside, for at undgå,
at indersiden af glasset i lågen rammes. Fastgør ovnlågen med
tape på apparatets sider.
Opbevar komfurets originale emballage. Transporter kun
komfuret i den originale emballage. Vær opmærksom på
transportpilene på emballagen.
Hvis den orignale emballage er blevet smidt ud
Pak komfuret i beskyttede emballage, så der garanteres
tilstrækkelig beskyttelse mod eventuelle transportskader.
Transporter komfuret i lodret position. Hold ikke fast i komfuret i
grebet eller ved tilslutningerne bagpå, da disse kan blive
beskadiget. Læg ingen tunge genstande på komfuret.

Miljøvenlig bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for
miljøbeskyttelse.
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele
EU.
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Testet i vores prøvekøkken
Her finder De et udvalg af retter og de optimale indstillinger til
disse. Der er også angivet, hvilken ovnfunktion og temperatur
der er bedst egnet til den pågældende ret. De får oplysninger
om det rigtige tilbehør samt om den rille, der skal anvendes.
Der er også tips om fade og beholdere samt om
tilberedningen.
Anvisninger
■ Angivelserne i tabellen gælder altid for isætning i en kold og
tom ovn.
Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i tabellerne. Læg først
bagepapir på tilbehøret efter forvarmningen.
■

■

■

Tidsangivelserne i tabellerne er retningsgivende værdier. De
afhænger af fødevarernes kvalitet og beskaffenhed.
Anvend det leverede tilbehør. Der kan fås ekstra tilbehør i
specialbutikker eller hos kundeservice.
Tag alt tilbehør og service, der ikke skal bruges, ud af ovnen,
inden den benyttes.
Brug altid grydelapper, når De tager varmt tilbehør eller fade
ud af ovnen.

Bagning på en rille
Ved bagning af kager og tærter giver over-/undervarme % det
bedste resultat.
Ved bagning med 3D varmluft : skubbes tilbehøret ind i de
følgende riller:
Kage i bageform: Rille 2

■

Kage på bageplade: Rille 3

Brug 3D varmluft :.
Isætningshøjder ved bagning og stegning på 2 riller:
■

Universalbradepande Rille 3

■

Bageplade: Rille 1

Mad, der sættes i ovnen samtidigt, behøver ikke at være færdig
på samme tid.
I tabellerne kan du finde et udvalg af retter.
Bageforme
Bageforme af mørkt metal er bedst egnet.
Ved lyse bageforme af tyndt metal eller glasforme bliver
bagetiderne forlænget, og kagerne bliver ikke så jævnt bagt.
Hvis De ønsker at anvende forme af silikone, skal De bruge
producentens angivelser og opskrifter som vejledning.
Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor kan
dejmængder og angivelser i opskrifterne være anderledes.
Tabeller

Kager og bagværk

■

Bagning og stegning på flere riller

I tabellerne findes de bedst egnede ovnfunktioner til de
forskellige slags kager og bagværk. Temperatur og bagetid
afhænger af dejens mængde og beskaffenhed. Derfor er der
angivet intervaller i tabellerne. Prøv først med den laveste
værdi. En lav temperatur giver en jævnere bagning. Hvis det er
nødvendigt, kan De indstille en højere temperatur næste gang.
Bagetiden bliver reduceret med ca. 5 til 10 minutter, hvis ovnen
forvarmes.
Der findes yderligere oplysninger under Bagetips efter
tabellerne.

Kager i forme

Form

Rille

Ovnfunktion

Temperatur,
°C

Varighed,
minutter

Formkager, enkel

Marmorkageform

2

%

160-180

55-65

Formkage, fin (f.eks. sandkage)

Marmorkageform

2

%

155-175

65-75

Mørdejsbund med kant

Springform

1

%

160-180

30-40

Tærtebund ar røredej

Tærteform

2

%

160-180

25-35

Lagkagebund

Springform

2

%

160-180

30-40

Frugt- eller kvarktærte, mørdej*

Mørk springform

1

%

170-190

70-90

Frugttærte, fin, med røredej

Springform

2

%

150-170

55-65

Madtærter* (f.eks. Quiche/Løgtærte)

Springform

1

%

180-200

50-60

* Lad kagen stå til afkøling i ovnen i ca. 20 minutter.
Bradepandekage

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion

Temperaturan Varighed,
givelse i °C
minutter

Rørt dej eller gærdej med sprødt lag

Universalbradepande

3

%

160-180

25-35

:

150-170

40-50

%

140-160

40-50

Emaljebageplade + univer- 1+3
salbradepande*

:

130-150

50-60

Biskuitroulade (forvarmning)

Universalbradepande

2

%

170-190

15-20

Gærbrød med fyld, 500 g mel

Universalbradepande

2

%

160-180

25-35

Julekage, 500 g mel

Universalbradepande

3

%

160-180

50-60

Julekage, 1 kg mel

Universalbradepande

3

%

150-170

90-100

Strudel, sød

Universalbradepande

2

%

180-200

55-65

Emaljebageplade + univer- 1+3
salbradepande*
Rørt dej eller gærdej med saftigt lag (frugt) Universalbradepande

3

* Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.
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Bradepandekage

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion

Temperaturan Varighed,
givelse i °C
minutter

Pizza

Universalbradepande

3

%

180-200

20-30

:

150-170

35-45

Emaljebageplade + univer- 1+3
salbradepande*

* Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.
Brød og rundstykker
Hvis ikke andet er angivet, forvarmes ovnen altid, når der skal
bages brød.

Hæld aldrig vand direkte ind i den varme ovn.

Brød og rundstykker

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion

Temperaturan Varighed,
givelse i °C
minutter

Gærbrød, 1,2 kg mel

Universalbradepande

2

%

270

8

190

35-45

270

8

190

35-45

Surdejsbrød, 1,2 kg mel

Universalbradepande

Rundstykker (f.eks. rundstykker af rugmel)

2

%

Universalbradepande

2

%

180-200

15-20

Emaljebageplade + universalbradepande

1+3

:

160-180

15-25

* Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.
Småkager

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion

Temperaturangivelse i °C

Varighed,
minutter

Småkager

Universalbradepande

3

%

150-170

10-20

Emaljebageplade + universalbradepande*

1+3

:

130-150

30-40

Marengs

Universalbradepande

3

:

70-90

135-145

Vandbakkelser

Universalbradepande

2

%

200-220

30-40

Makroner

Universalbradepande

3

%

110-130

30-40

Emaljebageplade + universalbradepande*

1+3

:

100-120

35-45

Universalbradepande

3

:

190-210

20-30

Emaljebageplade + universalbradepande*

1+3

:

180-200

30-40

Butterdej

* Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.

Bagetips
De vil bage efter egen opskrift.

Brug anvisningerne for lignende bagværk i bagetabellerne.

Sådan konstateres, om en rørekage er
gennembagt.

en tynd træpind ned i det højeste sted på kagen ca. 10 minutter, før bagetiden i opskriften er gået. Hvis der ikke klæber dej ved træpinden, er kagen færdig.

Kagen falder sammen.

Brug mindre væde næste gang, eller indstil ovntemperaturen ca. 10 grader lavere. Overhold de angivne røretider i opskriften.

Kagen er hævet i midten men er lav
langs kanten.

Undlad at smøre springformens kant. Efter bagningen løsnes kagen forsigtigt med en
kniv.

Kagen er blevet for mørk foroven.

Placer den lavere i ovnen, vælg en lavere temperatur, og bag kagen lidt længere.

Kagen er for tør.

Stik små huller i den færdige kage med en tandstikker. Dryp derefter kagen med frugtsaft eller noget alkoholholdigt. Vælg næste gang en temperatur, som er 10 grader højere,
og reducer bagetiden.

Brødet eller kagen (f.eks. ostekage) ser Anvend lidt mindre væde næste gang, og bag kagen lidt længere ved lavere temperatur.
fin ud, men er klæg indvendig (for fed- Forbag bunden ved kager med fugtigt fyld. Drys bunden med mandler eller rasp, og læg
tet, gennemtrukket med vandede lag). derefter fyldet på. Overhold opskrifter og bagetider.
Bagværket er ikke blevet bagt jævnt.

Vælg en lidt lavere temperatur, så bliver bagværket bagt mere jævnt. Bag sart bagværk
med over/undervarme % i et lag. Hvis bagepapiret stikker ud over kanten, kan det forringe luftcirkulationen. Klip derfor altid bagepapiret til, så det passer til bagepladens størrelse.

Frugtkagen er for lys i bunden.

Sæt kagen en rille lavere næste gang.

Frugtsaften løber over.

Brug evt. den dybere universalbradepande næste gang.
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Småt bagværk af gærdej klæber sammen under bagningen.

Der skal være ca. 2 cm fri plads omkring hver kage. Så er der tilstrækkelig plads til, at
hvert stykke bagværk kan hæve og blive brunet hele vejen rundt.

De har bagt i flere lag. På den øverste
plade er bagværket mørkere end på
den nederste.

Brug altid 3Dvarmluft : ved bagning i flere lag. Plader, der sættes i ovnen samtidig, er
ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

Ved bagning af saftige kager opstår der Der kan opstå vanddamp under bagningen. Den kommer ud over døren. Vanddampen
kondensvand.
kan samle sig på betjeningsfeltet eller på forsiden af køkkenelementerne ved siden af og
dryppe af som kondensvand. Dette er fysisk betinget.

Kød, fjerkræ, fisk

Henvisninger vedrørende grillning
Grill altid i en lukket ovn.

Forme og tilbehør
De kan bruge alle slags varmebestandige fade og gryder. Til
store stege er universalbradepanden også velegnet.

Opvarm grillen i ca. 3 minutter, før du lægger grillvarerne på
risten.

Ved emaljerede stegegryder skal der tilsættes lidt mere væde.

Læg grillvarerne direkte på risten. En enkelt grillvare bliver
bedst, hvis den lægges midt på risten. Skub
universalbradepanden ind i rille 1. Kødsaften opfanges og
ovnen forbliver mere ren.

Ved stegegryder af rustfrit stål bliver kødet ikke brunet så
kraftigt og lidt mindre gennemstegt. Forlæng
tilberedningstiderne.

Bagepladen eller universalbradepanden må ikke skubbes ind i
rille 4. Ved høje temperaturer kan de deformeres og beskadige
det indvendige af ovnen, når de trækkes ud.

Oplysninger i tabellerne:
Fade uden låg = åben
Fade med låg = lukket

Tag helst grillvarer, der er lige store. På den måde bliver de
ensartet brune og bliver dejligt saftige. Kom først salt på dit
kød efter grillningen.

Placer altid fadet/gryden midt på risten.

Vend grillvarerne efter Z den angivne tid.

Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks. Hvis
underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

Grillvarmelegemet tænder og slukker hele tiden. Det er normalt.
Hvor ofte dette sker, retter sig efter det indstillede grilltrin.

Stegning

Kød

Tilsæt lidt væde til magert kød. Bunden af fadet skal være
dækket med ca. ½ cm væde.

Vend kødstykkerne efter halvdelen af tiden.

Fade og beholdere af glas er mest velegnet. Vær opmærksom
på, at låget passer til stegegryden og slutter tæt.

Ved grydestege skal der tilsættes rigeligt væde. Bunden af
fadet skal være dækket med 1 - 2 væde.
Mængden af væden afhænger af kødets art og fadets
materiale. Ved tilberedning af kød i en emaljeret stegegryde
skal der bruges lidt mere være end ved fade af glas.
Stegegryder af rustfrit stål er kun betinget egnede. Kødet bliver
tilberedt langsommere og bliver mindre brunt. Vælg en højere
temperatur og/eller en længere tilberedningstid.
Kød

Når stegen er færdig, skal den helst hvile i ca. 10 minutter i den
slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften
bedre fordelt i kødet.
Pak roastbeef ind i alufolie efter tilberedningen, og lad den hvile
i ovnen i 10 minutter.
Skær ridser over kryds i sværen på flæskesteg, og læg den i
fadet med sværen nedad først.

Vægt

Tilbehør og ildfaste Rille
fade

Ovnfunktion Temperatur
°C, grilltrin

Varighed,
minutter

1,0 kg

lukket

2

%

200-220

120

1,5 kg

2

%

190-210

140

2,0 kg

2

%

180-200

160

1

%

210-230

70

1

%

200-220

80

åben

1

4

230-250

50

Rist + universalbradepande

4+1

(

3
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åben

1

%

200-220

100

1,5 kg

1

%

190-210

120

2,0 kg

1

%

180-200

140

1

4

190-210

120

1,5 kg

1

4

180-200

150

2,0 kg

1

4

170-190

170

Oksekød
Oksesteg

Oksefilet, rosa

1,0 kg

åben

1,5 kg
Roastbeef, rosa

1,0 kg

Steaks, 3 cm, rosa
Kalvekød
Kalvesteg

1,0 kg

Svinekød
uden svær (f.eks. . nakkekam)
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1,0 kg

åben

Kød

Vægt

Tilbehør og ildfaste Rille
fade

Ovnfunktion Temperatur
°C, grilltrin

med svær (f.eks. . skank)

1,0 kg

åben

1

4

180-200

130

1,5 kg

1

4

190-210

160

2,0 kg

1

4

170-190

190

Hamburgerryg med ben

Varighed,
minutter

1,0 kg

lukket

1

%

210-230

80

1,5 kg

åben

1

4

170-190

120

ca. 750 g

åben

1

4

180-200

70

Rist + universalbradepande

4+1

(

3
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Lammekød
Lammekølle uden ben, medium
Hakket kød
Forloren hare
Pølser
Pølser
Fjerkræ
Tabelværdierne gælder ved isætning i en kold ovn.
Vægtangivelserne i tabellen refererer til stegeklart fjerkræ uden
fyld.

Ved stegning af and eller gås stikkes huller i skindet under
vingerne, så fedtet kan løbe væk.
Læg fjerkræ med brystsiden nedad på risten. Helt fjerkræ
vendes efter totredjedele af tiden.

Hvis du griller direkte på risten, skubbes universalbradepanden
ind i rille 1.

Fjerkræ bliver særlig sprødt og brunt, hvis det til slut smøres
med smør, saltvand eller appelsinsaft.

Fjerkræ

Vægt

Tilbehør og ildfaste fade

Rille

Ovnfunktion

Temperatur °C, Varighed, minutgrilltrin
ter

Halv kylling, 1-4 stk.

á 400g

Rist

2

4

210-230

40-50

Kyllingestykker

á 250 g

Rist

3

4

210-230

30-40

Kylling, hel 1-4 stk.

1 kg

Rist

2

4

200-220

55-85

And, hel

1,7 kg

Rist

2

4

170-190

80-100

Gås, hel

3,0 kg

Rist

2

4

160-180

110-130

Lille kalkun, hel

3,0 kg

Rist

2

4

180-200

80-100

2 kalkunlår

á 800g

Rist

2

4

180-200

80-100

Hele fisk skal ikke vendes. Skub fisken ind i ovnen i
svømmeposition med rygfinnerne opad. Læg en halv kartoffel
eller et lille, ildfast fad ind i bugen, så fisken står mere stabil.

Fisk
Vend fisken efter Z den angivne tid.

Ved direkte grillning på risten skubbes universalbradepanden
ind i rille 1. Fiskesaften opfanges og ovnen forbliver mere ren.
Fisk

Vægt

Tilbehør og ildfaste fade

Rille

Ovnfunktion

Temperatur °C, Varighed,
grilltrin
minutter

Fisk, hel

à 300 g

Rist

3

(

2

20-25

1,0 kg

Rist

2

4

190-210

40-50

1,5 kg

Rist

2

4

180-200

60-70

à 300 g

Rist

4

(

2

20-25

Fisk i skiver, f.eks. bøffer

Stege- og grilltips
Stegens vægt er ikke angivet i tabellen. Vælg angivelserne svarende til den næstlaveste vægt, og forlæng tilberedningstiden.
De ønsker at finde ud af, om stegen er
færdig.

Benyt et stegetermometer (fås i specialbutikker), eller prøv med en ske. Tryk på stegen
med en ske. Hvis stegen føles fast, er den færdig. Giver stegen efter, skal den tilberedes
lidt længere.

Stegen er for mørk, og sværen er visse Kontroller rillehøjde og temperatur.
steder blevet branket.
Stegen ser fin ud, men skyen er branket. Vælg næste gang et mindre stegefad, eller tilsæt mere væde.
Stegen ser fin ud, men skyen er for lys
og vandet.

Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt mindre væde.

Der dannes damp, når der hældes
væske på stegen.

Det er fysisk betinget og normalt. Størstedelen af vanddampen ledes ud gennem udluftningen. Vanddampen kan sætte sig forsiden af apparatet eller på køkkenelementerne
ved siden af og dryppe af som kondensvand.
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Tærte, gratin, toast

Stil altid fade og beholdere på risten.
Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af fadets
størrelse og gratinens/tærtens højde. Angivelserne i tabellen er
kun vejledende.

Hvis De griller direkte på risten, skal De også sætte
universalbradepanden ind i rille 1. Så bevares ovnen ren.
Ret

Tilbehør og ildfaste fade

Rille

Ovnfunktion Temperaturangivelse i Varighed,
°C
minutter

Soufflé, sød

Souffléform

2

%

170-190

50-60

Pastagratin

Souffléform

2

%

210-230

25-35

Kartoffelgratin af rå ingredienser,

Souffléform

2

4

160-180

60-80

Højde maks. 2 cm

2 souffléforme*

1+3

:

160-180

60-80

Bruning af toast, 12 stk.

Rist

4

(

3

4-5

Toast, gratineret, 12 stk.

Rist

3

(

3

5-8

Souffléer

Gratin

Toast

* Ekstra plader og riste fås som ekstraudstyr ved kundeservice eller i faghandlen.

Færdigretter

Resultatet af tilberedningen er meget afhængig af
levnedsmidlerne. Der kan være tale om misfarvninger og
ujævnheder allerede ved den utilberedte vare.

Følg producentens anvisninger på emballagen.
Kontroller, at bagepapiret kan tåle de angivne temperaturer, når
De lægger bagepapir på tilbehøret. Tilpas papiret efter rettens
størrelse.
Ret

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion Temperaturangivelse i
°C

Varighed,
minutter

Kage med frugtfyld

Universalbradepande

3

:

190-210

45-55

Pommes frites

Universalbradepande

3

%

210-230

25-30

Pizza

Rist

2

%

200-220

15-20

Pizza-baguette

Rist

2

4

190-210

15-20

Henvisning
Ved tilberedning af dybfrosne retter kan universalbradepanden deformeres. Årsagen til dette er de store temperaturforskelle, som
tilbehøret udsættes for. Deformeringen forsvinder allerede under tilberedningen.

Specielle retter

4. Forvarm ovnrummet som angivet.

Ved lave temperaturer lykkes med 3D-varmluft : cremet
yoghurt lige så godt som blød gærdej.

5. Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og tilbered

Tag først tilbehør, gitter og teleskopudtræk ud af ovnrummet.

Hævning af gærdej

Tilberede yoghurt

1. Tilbered gærdejen som normalt, hæld den i en varmefast skål

1. Kog 1 liter mælk (3,5 % fedt) op, og lad den køle af til 40 °C.
2. Rør 150 g yoghurt (køleskabstemperatur) i.
3. Hæld yoghurtmassen over i kopper eller små glas med

skruelåg, og dæk til med plastfolie.

Ret

Forme og tilbehør

Yoghurt

Kopper eller glas
med skruelåg

Hævning af gærdej

Varmebestandigt
fad
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som angivet.

af keramik, og dæk den til.

2. Forvarm ovnrummet som angivet.
3. Sluk for ovnen, og stil dejen ind i den slukkede ovn til

hævning.

Ovnfunktion

Temperatur

Varighed

Stilles på ovnbunden

:

Forvarm til 50 °C

5 min.

50 °C

8 timer

Stilles på ovnbunden

:

Forvarm til 50 °C

5-10 min.

Sluk ovnen, og anbring
gærdejen i ovnen

20-30 min.

Optøning

Vær opmærksom på producentens angivelser på emballagen.

Optøningstiderne retter sig efter fødevarernes type og
mængde.

Tag fødevarerne ud af emballagen og stil dem i et egnet, ildfast
fad på risten.
Læg fjerkræ med brystsiden på tallerkenen.

Dybfrostvarer

Tilbehør

f.eks. lagkager med flødeskum, lagkager med smørcreme, lagka- Rist
ger med chokolade- eller sukkerglasur, frugter, kylling, pølse og
kød, brød, rundstykker, kage og andet bagværk

Rille

OvnTemperatur
funktion

2

:

Temperaturvælgeren forbliver slukket

Tørring

Lad frugt/grøntsager dryppe godt af, og tør dem af.

Med 3D-varmluft : kan De tørre madvarer med fremragende
resultater.

Læg bagepapir på universalbradepanden og risten.
Vend meget saftig frugt eller grøntsager flere gange.

Brug kun fejlfri frugt og grøntsager, og vask alt grundigt.

De tørrede frugter eller grøntsager skal løsnes fra papiret straks
efter tørringen.

Frugt og krydderurter

Tilbehør

Rille

Ovnfunktion

Temperatur

Varighed

600 g æbleringe

Universalbradepande + rist

3+1

:

80 °C

ca. 5 timer

800 g pærebåde

Universalbradepande + rist

3+1

:

80 °C

ca. 8 timer

1,5 kg sveskeblommer eller
blommer

Universalbradepande + rist

3+1

:

80 °C

ca. 8-10 timer

200 g køkkenurter, rensede

Universalbradepande + rist

3+1

:

80 °C

ca. 1½ timer

Henkogning

3. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas.

Henkogning kræver, at glas og gummiringe er rene og intakte.
Brug så vidt muligt glas af samme størrelse. Angivelserne i
tabellerne er udregnet i forhold til runde enlitersglas.

Stil ikke mere end seks glas ind i ovnen.

Pas på!

4. Luk glassene med klemmer.

Indstilling

Brug ikke glas, der er større eller højere end det. Lågene kan
springe.

1. Sæt universalbradepanden i rille 2. Stil glassene, så de ikke

Anvend kun helt frisk frugt og grøntsager. Vask frugt og
grøntsager grundigt.

2. Hæld ½ liter varmt vand (ca. 80 °C) i universalbradepanden.

De angivne tider i tabellerne er vejledende. De kan påvirkes af
rumtemperaturen, antallet af glas samt af indholdets mængde
og temperatur. Inden De ændrer på indstillingen eller slukker,
skal De kontrollere, at der dannes rigeligt med luftbobler i
glassene.

4. Indstil undervarme $.

Forberedelse
1. Fyld glassene, undgå at fylde dem for meget op.

rører ved hinanden.

3. Luk ovndøren.
5. Stil temperaturen på 170 til 180 °C.

Henkogning
Frugt
Efter ca. 40 - 50 minutter begynder små luftbobler at stige op
med kort mellemrum. Sluk for ovnen.

2. Vask glaskanterne af, de skal være rene.

Tag glassene ud af ovnrummet efter 25 til 35 minutters
eftervarme. Ved en længere afkøling i ovnen kan der dannes
bakterier, og risikoen for, at den henkogte frugt syrner, forøges.

Frugt i enlitersglas

Efter dannelse af bobler

Eftervarme

Æbler, ribs, jordbær

sluk ovnen

ca. 25 minutter

Kirsebær, abrikoser, ferskener, stikkelsbær

sluk ovnen

ca. 30 minutter

Æblemos, pærer, blommer

sluk ovnen

ca. 35 minutter

Grøntsager
Så snart der stiger små bobler op i glassene, skal temperaturen

sættes ned til 120 til 140 °C. Alt efter grrønsagstypen ca. 35 til
70 minutter. Sluk derefter for ovnen, og brug eftervarmen.

Grøntsager med kold lage i enlitersglas

Efter dannelse af bobler

Eftervarme

Agurker

-

ca. 35 minutter

Rødbeder

ca. 35 minutter

ca. 30 minutter

Rosenkål

ca. 45 minutter

ca. 30 minutter

Bønner, kålrabi, rødkål

ca. 60 minutter

ca. 30 minutter

Ærter

ca. 70 minutter

ca. 30 minutter

Tage glassene ud

Pas på!

Tag glassene ud af ovnen efter henkogningen.

Stil ikke de varme glas på et koldt eller vådt underlag. De kan
springe.
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Akrylamid i levnedsmidler
Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, som
bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det drejer sig

f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød
eller fint bagværk (kiks, honningkager, spekulatius).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold
Generelt

Bagning

■

Hold tilberedningstiden så kort som muligt.

■

Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune.

■

Ved stegning dannes der mindre akrylamid i store stykker.

Med over-/undervarme maks. 200 °C.
Med 3D-varmluft eller varmluft maks.180 °C.

Småkager

Med over-/undervarme maks. 190 °C.
Med 3D-varmluft eller varmluft maks.170 °C.
Æg eller æggeblomme formindsker dannelsen af akrylamid.

Pommes frites i ovn

Fordel dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag mindst 400 g pr. plade, så pommes fritene
ikke bliver tørre

Prøveretter
Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for forskellige
prøvningsinstitutter for at lette kontrol og test af de forskellige
apparater.
I henhold til EN 50304/EN 60350 (2009) og IEC 60350.

Bagning
Bagning på 2 riller:
Skub altid universalbradepanden ind over bagepladen.

Æblekage med låg, rille 1:
Positionen for den mørke springform ændres, skubbes
diagonalt ind.
Æblekage med låg, rille 2:
Ændr positionen for den mørke springform.
Kage i springform af metal:
Bages med over-/undervarme % på nederste rille. Brug
universalbradepanden i stedet for risten og stil springformen på
denne.

Småkager lavet med en sprøjte:
Mad, der sættes i ovnen samtidigt, behøver ikke at være færdig
på samme tid.
Ret

Tilbehør og ildfaste fade

Rille

Ovnfunktion

Temperaturan- Varighed,
givelse i °C
minutter

Småkager lavet med en sprøjte

Universalbradepande

3

%

150-170

20-30

Emaljebageplade + universalbradepande**

1+3

:

140-160

35-45

Small Cakes

Universalbradepande

3

%

150-170

25-35

Small Cakes, forvarmning

Emaljebageplade + universalbradepande**

1+3

:

140-160

30-40

Kiks

Springform

2

%

160-180

30-40

Æblekage med låg

Universalbradepande + 2
springforme Ø 20 cm***

1

%

190-210

70-80

2 riste* + 2 springforme
Ø 20 cm***

1+3

:

170-190

65-75

* Ekstra riste fås som ekstraudstyr ved kundeservice eller i faghandlen.
** Ved bagning på to riller skal universalbradepanden altid skubbes ind i den øverste rille.
*** Stil kageformene diagonalt forskudt på tilbehøret.

Grilning

Hvis De lægger madvarer direkte på risten, skal De også sætte
universalbradepanden ind i rille 1. Her opsamles væden, så
ovnen ikke bliver så tilsmudset.

Ret

Tilbehør og ildfaste fade

Rille

Ovnfunktion

Grilltrin

Varighed,
minutter

Bruning af toast
Forvarm i 10 min.

Rist

4

(

3

½-2

Oksekødsburger, 12 stk.*
uden forvarmning

Rist + universalbradepande

4+1

(

3

25-30

* Vendes efter Z af tiden
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Den nye tørretumbler
Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens.
Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle
tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de
forlader vores fabrik.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservice.
Miljøvenlig bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling
af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU.
Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør,
reservedele og service findes på www.siemens-home.bsh-group.com

Tørring

Forberede installation se side 8

Anvendelse i henhold til formål
ʋ kun til husholdningsbrug
ʋ kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand.

Anvend aldrig tørretumbleren, hvis den er
beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Hold børn under 3 år på sikker afstand af
tørretumbleren.
Lad ikke børn udføre rengøring eller
vedligeholdelse af tørretumbleren uden at være
under opsigt.
Lad ikke børn være uden opsigt sammen med
tørretumbleren!
Hold husdyr borte fra tørretumbleren!
Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af
personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner og af personer med
manglende erfaring eller viden, hvis de er under
opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig
person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op
til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Kun med tørre hænder!
Hold kun i stikket!

Sæt netstikket i
kontakten

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

... og tilpas individuelt
Statusindikatorer

Rens altid fnugfiltret efter tørringen!
1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen.
2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret).
Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller
tilstoppet, og tør det godt!
4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads.

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning “Uldkurv” (afhængigt af model).

Vasketøj, udtagning
Den automatiske antikrøl-funktion bevæger tromlen med bestemte tidsintervaller.
Vasketøjet bliver løsnet og holdt blødt i en time (hvis ekstrafunktionen Antikrøl er valgt, i to timer afhængigt af model).

Alle taster er sensitive, en let
berøring er nok!

Tryk på tasten  start

3
Serviceklap

Fnugfilter

Tromle
Serviceindikatorer

Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand a side 4/6. ¡ (Filter)

Tøm kondensvandbeholder. È (Beholder)

ʋ  (Skåne)
Finjustering af
tørreresultatet

Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler ', som f.eks.
polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.
Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin
0, 1, 2, 3
(1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix Skabstørt
og superLyn 40’ a forindstilling = 0. Efter finindstillingen af et
af disse programmer bibeholdes indstillingen også for de andre.
Yderligere oplysninger a side 5/6.

Programslut så snart indikatorlampen b Î (tøjet løsnes/færdig) lyser.
Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

Luftindtag

Tørringen kan afbrydes kortvarigt for at efterfylde eller tage vasketøj ud, men derefter skal tørringen
fortsættes eller afsluttes!

2

Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder
sig bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året!
– Lad tørretumbleren køle af.
– Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under
serviceklappen.
1. Frigør serviceklappens låsning.
2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.
4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.

Finjustering af tørreresultatet

Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!
Tromlen og lugen kan være meget varme!

Tørring

1.
2.
3.
4.

3

5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt.
Lad vandet dryppe godt af.
6. Rengør tætningerne.
7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen,
håndtaget skal vende nedad!
8. Drej de to låsearme tilbage igen.
9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb.

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne
måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig
et tyndt lag kalk på fugtfølerne.

Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt.
Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen.
Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen.
Tryk på tasten  start.

4

Pas på, at beskyttelsesfiltret og luftkøleren ikke bliver beskadiget!
Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ikke hårde/
skarpkantede genstande!

Fugtfølere

Indstilling af tørringsgrad

1 x mod højre Tryk vedvarende på  (Skåne),
og drej 5 x mod højre

Tør af med en blød, fugtig klud.
Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og
tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde!
Rens beskyttelsesfiltret 5 - 6 gange om året,
eller hvis ¡ (Filter) blinker efter rensning af fnugfiltret.

Luftkøler / beskyttelsesfilter

– Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres a højere
centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også
strygelet tøj.
– Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke a programoversigt,
side 7.
– Sørg for god udluftning i rummet under tørringen.
– Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes.
– Hold luftkøleren ren aPleje og rengøring, side 6.

Stil på Fra

1

–
–
–
–

Miljøbeskyttelse / sparetips

Tørretumbleren må kun bruges med
isat fnugfilter!

Kun ved slukket tørretumbler!

Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler

– Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat.
– Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker
(f.eks. et håndklæde).
– Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv.
sammen.
– Tør ikke strygelet vasketøj for længe a risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor
tørretumbleren.
– Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes a side 7 Programmer Uldfinish
(afhængigt af model).
– Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt et stykke tid
aderved bliver restfugtigheden ensartet fordelt.
– Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. a Finjustering af
tørreresultatet, side 5/6.
– Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring.
a Brug ikke programmet Ekstra skabstørt.
– Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler a stivelse efterlader en
belægning, der påvirker tørringen negativt.
– Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i
tørretumbler.
– Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker
vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Stil programvælgeren på Fra.
Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Ekstrafunktioner

Rengøring og pleje

Tips om tørring

Slukke tørretumbler

1
2

Tørring / Strygetørt / Skabstørt / Antikrøl funktion vises efter hinanden.
Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt signal
- andre situationer.

Følg producentens plejeanvisninger!
( Tørring ved normal temperatur.
'cTørring ved lav temperatur a vælg også  (Skåne).
) Må ikke tørres i tørretumbler.
Følg ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) a krølning!
– Dryppende vådt vasketøj a højt energiforbrug!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.

Rense fnugfilter

Betjeningspanel

Fjern alle genstande fra lommerne.
Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, når vasketøjet lægges i!

Vælg tørreprogram ...

Programvælger

Tromle-belysning
(afhængigt af
model)

Finjustering af tørreresultatet

Plejemærker på tekstiler

Kondensvandbeholder

Sorter vasketøjet + læg det i

Indhold

Anvisninger om vasketøj ...

Tøm altid beholderen efter tørringen!
1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet ud.
3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb.
Hvis indikatorlampen È (Beholder) blinker a Hvad skal man gøre, hvis..., side 10.

Kontroller
tørretumbleren

Vælg program + indstil
Side
Forberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Indstilling af programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
Anvisninger om vasketøj . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Finjustering af tørreresultatet . . . . . . . . . . . . 5/6
Rengøring og pleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Frostsikring / transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ekstra tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hvad skal man gøre, hvis... / kundeservice . . 10
Sikkerhedsanvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tømme kondensvand

Tryk på  (Skåne),
til det ønskede trin
er nået

1. Luk lugen op, og rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru
overflade.

Stil på Fra

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!
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Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

WT44E1L7DN

–
–
–
–
–
–

Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model).
Kontroller tørretumbleren for transportskader!
Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
Pas på skarpe kanter!
Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader,
hvis vandet fryser!
– Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen!

1.

Opstilling af tørretumbler
– Netstikket skal altid være tilgængeligt.
– Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast
underlag!
– Hold luftindtaget på tørretumbleren frit.
– Hold området omkring tørretumbleren rent.
– Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af
skruefødderne.
Anvend et vaterpas.
Skruefødderne må under ingen omstændigheder
fjernes!

ʠ

Tag alle tilbehørsdele ud af
tromlen.
Tromlen skal være tom!

Mål (DxBxH)

Bomuld
Skabstørt*

Strygetørt*

Rent og plant

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne a side 11.
– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse.
Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten!
– Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (a side 9) skal
stemme overens!
– Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt.

Apparatet er udstyret med et EUäSchukoästik (sikkerhedsstik) og kan
anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun
godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type
CEE7/7-S med et jordben.

Typ E

Den centrifugeringshastighed,
som blev anvendt til vasketøjet
1400 rpm
1000 rpm
800 rpm
1400 rpm
1000 rpm
800 rpm

Varighed**
7 kg
106 min
124 min
143 min
82 min
98 min
112 min

Strygelet
Skabstørt*

Energiforbrug**
3,5 kg
65 min
76 min
88 min
50 min
60 min
69 min

7 kg
3,60 kWh
4,20 kWh
4,80 kWh
2,59 kWh
3,28 kWh
3,96 kWh

3,5 kg
42 min
51 min

3,5 kg
1,97 kWh
2,30 kWh
2,63 kWh
1,42 kWh
1,80 kwh
2,17 kwh

ʠ
ʠ
ʠ

3,5 kg
1,35 kWh
1,65 kWh

ʠ

800 rpm
600 rpm
* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN 61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012
Program

Tøjmængde

Energiforbrug

Programvarighed

 Bomuld Skabstørt

7 kg/3,5 kg

4,2 kWh/2,3 kWh

124 min/76 min

ʠ

Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.

Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model)
WZ
Monteringssæt til vaskesøjle
20310 Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal

Tørretumbleren må ikke
benyttes ved frostfare!

ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt. WZ 20300: Med udtrækkelig bordplade.
Indbygning
WZ
20290 Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand.

Forberedelse

7

ʠ
ʠ
ʠ

0,10 W
1,00 W

Følgende “standard-bomuld-program” (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad
angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal
Typ K
apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det
sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedelsnr. 616581).

1.
2.
3.
4.
5.

ʠ
ʠ

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Elektrisk tilslutning

Frostsikring / transport

Se typeskilt

Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller
skydedør, som kan forhindre eller blokere for
åbning af tørretumblerens luge! Dette sikrer,
at børn ikke kan blive spærret inde i
maskinen og komme i livsfare.

2.

60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)

Vægt
Ca. 45 kg
Maks. fyldningsmængde
7 kg
Kondensvandbeholder
Ca. 4,2 l
Tilslutningsspænding
Tilslutningseffekt
Sikring
Omgivende temperaturer
Produktnummer
Fabrikationsnummer
Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.
Effektforbrug i slukket tilstand
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)

Program

Tømning af kondensvandbeholder, side 4.
Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
Tryk på tasten  start a kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen.
Stil programvælgeren på Fra.

ʠ
ʠ

Forhøjning
WZ
20500 Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.

ʠ

Tilslutningssæt for kondensvand til afløb
WZ
20160 Kondensvandet bliver ledt direkte til afløbet gennem en slange.

8

Sikkerhedsanvisninger

Hvad skal man gøre, hvis...

Tekniske data

Hold luftindtaget frit

*1273517*

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY
9703 / 9001273517

*kun til programmer Bomuld og Strygelet
**Tørreresultater kan vælges individuelt a Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model).
Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Anbefaling: Separat tørring!

Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre.
Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt
fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.
maks. 2 kg
superLyn 40’

Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet).
max. 3 kg
Mix Skabstørt

Fortørrede, sarte tekstiler med flere lag, af akrylfibre eller til enkelte små stykker vasketøj.
Også til eftertørring.
maks. 3 kg
Tidsprogram varmt 20’

Til tøj med tykke områder med flere lag stof.
ccccccccc@
*Ekstra skabstørt

Til tøj med ét lag.
ccccccccc@
Skabstørt

Vasketøjet er egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå folder).
c÷@c
*Strygetørt

maks. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske fibre og blandingsstoffer, strygelet bomuld.
**Strygelet

**Bomuld

PROGRAMMER

maks. 7 kg

TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER

Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.

crulles
@cikke stryges
 stryges let
cstryges
Efter tørring skal vasketøjet...

Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tøjet skal kunne tåle tørring i tørretumbler.

Programoversigt se også side 5

Installering
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Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd. Vi finder altid en
passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav tillid til producentens
kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede
serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste
Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger:
– DK 44 89 89 85
Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med
kundeservice (se på indersiden af lugen).
Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.
Er netstikket i kontakten? Er der valgt program?
Indikatorlampe  start lyser
Kontroller sikringen for stikkontakten.
ikke.
Display og indikatorlamper
Energispare-modus er aktiveret a separat Vejledning for
(afhængigt af model) er slukket, energispare-modus.
og tasten start blinker.
Indikatorlampen È (Beholder), Tømning af kondensvandbeholder a side 4.
Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes.
og tasten  start blinker.
Indikatorlampen ¡ (Filter), og Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand a
side 4/6.
tasten  start blinker.
Tørretumbleren starter ikke.
Er der trykket på tasten  start?
Er lugen lukket? Er der indstillet et program?
Omgivende temperatur over 5 °C? Den optimale omgivende
temperatur ved tørring er mellem 5°C og 35°C.
Der løber vand ud.
Indjuster tørretumbleren til vandret.
Rens luftkølerens tætning.
Lugen åbnes af sig selv.
Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb.
Er påfyldningsmængden overskredet?
Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det op,
og træk det i form.
Valg af ikke-tilpasset program a side 7.
Vasketøjet er ikke helt tørt eller Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i
er stadig for fugtigt.
virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan
undslippe.
Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden
at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt.
Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere
tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette.
Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet.
Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan
vasketøjet ikke blive gennemtørt.
Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan
forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt.
Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var
overskredet.
Er tørretiden for lang?
Rengør fnugfiltre under rindende vand a side 4.
Utilstrækkelig lufttilførsel a sørg for luftcirkulation.
Luftindsugningen er muligvis blokeret a hold
indsugningsåbningen fri a side 8.
Omgivende temperatur over 35 °C a luft ud. Den optimale
omgivende temperatur ved tørring er mellem 5°C og 35°C.
Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget.
Fugtigheden i rummet stiger
Udluft rummet bedre.
markant.
Strømafbrydelse.
Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det
ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet
kan være meget varme.
En eller flere indikatorlamper for Rengøring af fnugfilter og luftkøler a side 4/6.
programstatus blinker.
Kontroller opstillingsbetingelser a side 8.
Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen.

Nødstilfælde –
Tørretumbleren –
må KUN...
–
Tørretumbleren –
må ALDRIG... –
Fare
–
–
–
–

Nettilslutning

–
–
–
–

Drift

–
–
–
–
–
–
–
–

Installation

–

Tøjet er krøllet.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
Defekter

–
–
–

Reservedele

–

Bortskaffelse

–
–
–

Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen.
anvendes til husholdningsbrug indendørs.
anvendes til tørring af tekstiler.
anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet.
ændres teknisk eller funktionelt.
Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren.
Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren.
Hold husdyr borte fra tørretumbleren.
Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere
aeksplosionsfare!
Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på a tørretumbleren kan vælte!
Fastgør løse ledninger a fare for snubling!
Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare.
Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, fordi
der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden.
Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort.
Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke:
Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen.
Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
Berør ikke netstikket med fugtige hænder a fare for elektrisk stød!
Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.
Netledningen må ikke beskadiges a fare for elektrisk stød!
Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes
for tørretumbleren!
Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med
opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner,
pletfjerner, rensebenzin etc.) a brand-/eksplosionsfare!
Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle
kemikalier til rengøring.
Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren
a eksplosionsfare!
Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt tøjet
hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe.
Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/
-gummi a elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan
beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.
Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i
tørretumblerens luftindtag afare for tilskadekomst!
Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at
sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det.
Sluk tørretumbleren efter programslut.
Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften.
Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn
på sikker afstand a fare for forbrænding!
Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra
tøjet!
Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en
defekt - må kun repareres af kundeservice.
Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning
må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare.
Ved udskiftning af glødepæren i den indvendige belysning skal netstikket
ubetinget trækket ud af stikkontakten a fare for elektrisk stød!
Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og
tilbehør.
Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen
af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn a fare for kvælning!
Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt.
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Tørretumbler
WT44E1L7DN
siemens-home.bsh-group.com/welcome

da Brugs- og monteringsvejledning
Følg sikkerhedsanvisningerne på side 11!

Læs først denne vejledning og den separate Vejledning
for energibesparelse, inden tørretumbleren tages i brug!

Register
your
product
online

Den nye tørretumbler
Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens.
Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle
tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de
forlader vores fabrik.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservice.
Miljøvenlig bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling
af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU.
Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør,
reservedele og service findes på www.siemens-home.bsh-group.com

Forberede installation se side 8

Anvendelse i henhold til formål
ʋ kun til husholdningsbrug
ʋ kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand.

Anvend aldrig tørretumbleren, hvis den er
beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Hold børn under 3 år på sikker afstand af
tørretumbleren.
Lad ikke børn udføre rengøring eller
vedligeholdelse af tørretumbleren uden at være
under opsigt.
Lad ikke børn være uden opsigt sammen med
tørretumbleren!
Hold husdyr borte fra tørretumbleren!
Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af
personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner og af personer med
manglende erfaring eller viden, hvis de er under
opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig
person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op
til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Kun med tørre hænder!
Hold kun i stikket!

tørr

Sæt

Sorter vasketø
Fjern alle genstande fra lommerne.
Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, når vasketøjet lægges

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning “Uldkurv” (afh
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... o
Statusindikatorer

Programvælger

Ekstrafunktioner

Alle taster er sensiti
berøring er nok!

Try

Tørretumbleren må
isat fnugfilter!

Serviceindikatorer

Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand a side 4/6. ¡ (Filter)

Tøm kondensvandbeholder. È (Beholder)

1

ʋ  (Skåne)
Finjustering af
tørreresultatet

Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tek
polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.
Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin
(1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix Sk
og superLyn 40’ a forindstilling = 0. Efter finindstilling
af disse programmer bibeholdes indstillingen også for d
Yderligere oplysninger a side 5/6.
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Tørring

Tømme kondensvand
Tøm altid beholderen efter tørringen!
1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet ud.
3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb.
Hvis indikatorlampen È (Beholder) blinker a Hvad skal man gøre, hvis..., side 10.

Kontroller
retumbleren

t netstikket i
kontakten

Kondensvandbeholder
Tromle-belysning
(afhængigt af
model)

øjet + læg det i

Rense fnugfilter

Betjeningspanel

Rens altid fnugfiltret efter tørringen!
1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen.
2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret).
Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller
tilstoppet, og tør det godt!
4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads.

i!

hængigt af model).

gram + indstil

ælg tørreprogram ...

og tilpas individuelt

Slukke tørretumbler
Stil programvælgeren på Fra.
Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

1
2

Vasketøj, udtagning
Den automatiske antikrøl-funktion bevæger tromlen med bestemte tidsintervaller.
Vasketøjet bliver løsnet og holdt blødt i en time (hvis ekstrafunktionen Antikrøl er valgt, i to timer afhængigt af model).

ive, en let

yk på tasten  start

3

å kun bruges med
Serviceklap

Fnugfilter

Tromle

Programslut så snart indikatorlampen b Î (tøjet løsnes/færdig) lyser.
Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

Luftindtag

kstiler ', som f.eks.

n
0, 1, 2, 3
kabstørt
gen af et
de andre.

Tørringen kan afbrydes kortvarigt for at efterfylde eller tage vasketøj ud, men derefter skal tørringen
fortsættes eller afsluttes!
Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!
Tromlen og lugen kan være meget varme!

Tørring

1.
2.
3.
4.

3

Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt.
Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen.
Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen.
Tryk på tasten  start.
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Anvisninger om vasketøj ...

Finjustering af tørreresultatet

Plejemærker på tekstiler

Tørring / Strygetørt / Skabstørt / Antikrøl funktion vises efter hinanden.
Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt signal
- andre situationer.

Følg producentens plejeanvisninger!
( Tørring ved normal temperatur.
'cTørring ved lav temperatur a vælg også  (Skåne).
) Må ikke tørres i tørretumbler.
Følg ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) a krølning!
– Dryppende vådt vasketøj a højt energiforbrug!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.

Rengøring og pleje

Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler
–
–
–
–

Tips om tørring
– Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat.
– Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker
(f.eks. et håndklæde).
– Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv.
sammen.
– Tør ikke strygelet vasketøj for længe a risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor
tørretumbleren.
– Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes a side 7 Programmer Uldfinish
(afhængigt af model).
– Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt et stykke tid
aderved bliver restfugtigheden ensartet fordelt.
– Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. a Finjustering af
tørreresultatet, side 5/6.
– Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring.
a Brug ikke programmet Ekstra skabstørt.
– Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler a stivelse efterlader en
belægning, der påvirker tørringen negativt.
– Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i
tørretumbler.
– Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker
vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Luftkøler / beskyttelsesfilter

1. Frigør serviceklappens låsning.
2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.
4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.

– Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres a højere
centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også
strygelet tøj.
– Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke a programoversigt,
side 7.
– Sørg for god udluftning i rummet under tørringen.
– Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes.
– Hold luftkøleren ren aPleje og rengøring, side 6.

Finjustering af tørreresultatet

Pas på, at beskyttelsesfiltret og luftkøleren ikke bliver beskadiget!
Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ikke hårde/
skarpkantede genstande!
5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt.
Lad vandet dryppe godt af.
6. Rengør tætningerne.
7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen,
håndtaget skal vende nedad!
8. Drej de to låsearme tilbage igen.
9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb.

Fugtfølere

Indstilling af tørringsgrad

1 x mod højre Tryk vedvarende på  (Skåne),
og drej 5 x mod højre

Tør af med en blød, fugtig klud.
Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og
tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde!
Rens beskyttelsesfiltret 5 - 6 gange om året,
eller hvis ¡ (Filter) blinker efter rensning af fnugfiltret.

Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder
sig bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året!
– Lad tørretumbleren køle af.
– Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under
serviceklappen.

Miljøbeskyttelse / sparetips

Stil på Fra

Kun ved slukket tørretumbler!

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne
måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig
et tyndt lag kalk på fugtfølerne.
Tryk på  (Skåne),
til det ønskede trin
er nået

1. Luk lugen op, og rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru
overflade.

Stil på Fra

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!
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Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

WT44E1L7DN

–
–
–
–
–
–

Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model).
Kontroller tørretumbleren for transportskader!
Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
Pas på skarpe kanter!
Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader,
hvis vandet fryser!
– Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen!

1.

Opstilling af tørretumbler
– Netstikket skal altid være tilgængeligt.
– Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast
underlag!
– Hold luftindtaget på tørretumbleren frit.
– Hold området omkring tørretumbleren rent.
– Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af
skruefødderne.
Anvend et vaterpas.
Skruefødderne må under ingen omstændigheder
fjernes!

Tag alle tilbehørsdele ud af
tromlen.
Tromlen skal være tom!

Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller
skydedør, som kan forhindre eller blokere for
åbning af tørretumblerens luge! Dette sikrer,
at børn ikke kan blive spærret inde i
maskinen og komme i livsfare.

Rent og plant
Hold luftindtaget frit

*1273517*

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY
9703 / 9001273517

*kun til programmer Bomuld og Strygelet
**Tørreresultater kan vælges individuelt a Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model).
Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Anbefaling: Separat tørring!

Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre.
Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt
fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.
maks. 2 kg
superLyn 40’

Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet).
max. 3 kg
Mix Skabstørt

Fortørrede, sarte tekstiler med flere lag, af akrylfibre eller til enkelte små stykker vasketøj.
Også til eftertørring.
maks. 3 kg
Tidsprogram varmt 20’

Til tøj med tykke områder med flere lag stof.
ccccccccc@
*Ekstra skabstørt

Til tøj med ét lag.
ccccccccc@
Skabstørt

Vasketøjet er egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå folder).
c÷@c
*Strygetørt

maks. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske fibre og blandingsstoffer, strygelet bomuld.
**Strygelet

**Bomuld

PROGRAMMER

maks. 7 kg

TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER

Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.

crulles
@cikke stryges
 stryges let
cstryges
Efter tørring skal vasketøjet...

Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tøjet skal kunne tåle tørring i tørretumbler.

Programoversigt se også side 5

Installering

2.

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne a side 11.
– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse.
Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten!
– Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (a side 9) skal
stemme overens!
– Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt.

Elektrisk tilslutning
Apparatet er udstyret med et EUäSchukoästik (sikkerhedsstik) og kan
anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun
godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type
CEE7/7-S med et jordben.

Typ E

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal
Typ K
apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det
sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedelsnr. 616581).

Frostsikring / transport

Tørretumbleren må ikke
benyttes ved frostfare!

Forberedelse
1.
2.
3.
4.
5.
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Tømning af kondensvandbeholder, side 4.
Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
Tryk på tasten  start a kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen.
Stil programvælgeren på Fra.
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Hvad skal man gøre, hvis...

Tekniske data

ʠ

Mål (DxBxH)

60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)

Vægt
Ca. 45 kg
Maks. fyldningsmængde
7 kg
Kondensvandbeholder
Ca. 4,2 l
Tilslutningsspænding
Tilslutningseffekt
Sikring
Omgivende temperaturer
Produktnummer
Fabrikationsnummer
Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.
Effektforbrug i slukket tilstand
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)

Se typeskilt

ʠ
ʠ
ʠ
ʠ
ʠ

0,10 W
1,00 W

Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.)
Den centrifugeringshastighed,
som blev anvendt til vasketøjet

Program
Bomuld
Skabstørt*

Strygetørt*

1400 rpm
1000 rpm
800 rpm
1400 rpm
1000 rpm
800 rpm

Varighed**
7 kg
106 min
124 min
143 min
82 min
98 min
112 min

Energiforbrug**
3,5 kg
65 min
76 min
88 min
50 min
60 min
69 min

7 kg
3,60 kWh
4,20 kWh
4,80 kWh
2,59 kWh
3,28 kWh
3,96 kWh

3,5 kg
1,97 kWh
2,30 kWh
2,63 kWh
1,42 kWh
1,80 kwh
2,17 kwh

ʠ
ʠ
ʠ

Strygelet
Skabstørt*

3,5 kg
3,5 kg
800 rpm
42 min
1,35 kWh
600 rpm
51 min
1,65 kWh
* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN 61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

ʠ

Mest effektive program til tekstiler af bomuld
Følgende “standard-bomuld-program” (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad
angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.
Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012
Program

Tøjmængde

Energiforbrug

Programvarighed

 Bomuld Skabstørt

7 kg/3,5 kg

4,2 kWh/2,3 kWh

124 min/76 min

ʠ

Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF.

Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model)
WZ
Monteringssæt til vaskesøjle
20310 Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal
ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt. WZ 20300: Med udtrækkelig bordplade.

ʠ
ʠ

Indbygning
WZ
20290 Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand.
Forhøjning
WZ
20500 Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.

ʠ

Tilslutningssæt for kondensvand til afløb
WZ
20160 Kondensvandet bliver ledt direkte til afløbet gennem en slange.
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Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd. Vi finder altid en
passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav tillid til producentens
kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede
serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste
Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger:
– DK 44 89 89 85
Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med
kundeservice (se på indersiden af lugen).
Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.
Er netstikket i kontakten? Er der valgt program?
Indikatorlampe  start lyser
Kontroller sikringen for stikkontakten.
ikke.
Energispare-modus er aktiveret a separat Vejledning for
Display og indikatorlamper
(afhængigt af model) er slukket, energispare-modus.
og tasten start blinker.
Indikatorlampen È (Beholder), Tømning af kondensvandbeholder a side 4.
Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes.
og tasten  start blinker.
Indikatorlampen ¡ (Filter), og Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand a
side 4/6.
tasten  start blinker.
Tørretumbleren starter ikke.
Er der trykket på tasten  start?
Er lugen lukket? Er der indstillet et program?
Omgivende temperatur over 5 °C? Den optimale omgivende
temperatur ved tørring er mellem 5°C og 35°C.
Der løber vand ud.
Indjuster tørretumbleren til vandret.
Rens luftkølerens tætning.
Lugen åbnes af sig selv.
Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb.
Tøjet er krøllet.

Er påfyldningsmængden overskredet?
Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det op,
og træk det i form.
Valg af ikke-tilpasset program a side 7.
Vasketøjet er ikke helt tørt eller Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i
er stadig for fugtigt.
virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan
undslippe.
Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden
at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt.
Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere
tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette.
Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet.
Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan
vasketøjet ikke blive gennemtørt.
Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan
forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt.
Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var
overskredet.
Er tørretiden for lang?
Rengør fnugfiltre under rindende vand a side 4.
Utilstrækkelig lufttilførsel a sørg for luftcirkulation.
Luftindsugningen er muligvis blokeret a hold
indsugningsåbningen fri a side 8.
Omgivende temperatur over 35 °C a luft ud. Den optimale
omgivende temperatur ved tørring er mellem 5°C og 35°C.
Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget.
Fugtigheden i rummet stiger
Udluft rummet bedre.
markant.
Strømafbrydelse.
Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det
ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet
kan være meget varme.
En eller flere indikatorlamper for Rengøring af fnugfilter og luftkøler a side 4/6.
programstatus blinker.
Kontroller opstillingsbetingelser a side 8.
Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen.
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Sikkerhedsanvisninger
Nødstilfælde –
Tørretumbleren –
må KUN...
–
Tørretumbleren –
må ALDRIG... –
Fare
–
–
–
–

Nettilslutning

–
–
–
–

Drift

–
–
–
–
–
–
–
–

Installation

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Defekter

–
–
–

Reservedele

–

Bortskaffelse

–
–
–

Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen.
anvendes til husholdningsbrug indendørs.
anvendes til tørring af tekstiler.
anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet.
ændres teknisk eller funktionelt.
Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren.
Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren.
Hold husdyr borte fra tørretumbleren.
Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere
aeksplosionsfare!
Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på a tørretumbleren kan vælte!
Fastgør løse ledninger a fare for snubling!
Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare.
Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, fordi
der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden.
Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort.
Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke:
Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen.
Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
Berør ikke netstikket med fugtige hænder a fare for elektrisk stød!
Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.
Netledningen må ikke beskadiges a fare for elektrisk stød!
Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes
for tørretumbleren!
Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med
opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner,
pletfjerner, rensebenzin etc.) a brand-/eksplosionsfare!
Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle
kemikalier til rengøring.
Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren
a eksplosionsfare!
Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt tøjet
hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe.
Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/
-gummi a elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan
beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.
Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i
tørretumblerens luftindtag afare for tilskadekomst!
Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at
sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det.
Sluk tørretumbleren efter programslut.
Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften.
Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn
på sikker afstand a fare for forbrænding!
Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra
tøjet!
Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en
defekt - må kun repareres af kundeservice.
Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning
må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare.
Ved udskiftning af glødepæren i den indvendige belysning skal netstikket
ubetinget trækket ud af stikkontakten a fare for elektrisk stød!
Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og
tilbehør.
Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen
af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn a fare for kvælning!
Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt.
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Tørretumbler
WT44E1L7DN
siemens-home.bsh-group.com/welcome

da Brugs- og monteringsvejledning
Følg sikkerhedsanvisningerne på side 11!

Læs først denne vejledning og den separate Vejledning
for energibesparelse, inden tørretumbleren tages i brug!

Register
your
product
online

Formålsmæssig anvendelse

Vaskemaskinen
Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses
husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker
sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug.
Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og
korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør,
reservedele og services under: www.siemens-home.com
Kontaktdata til den nærmeste kundeservice findes her eller i listen
over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model)
– DK

ʋ kun beregnet til husholdningsbrug,
ʋ til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal
vaskes i hånden, i vaskevand,
ʋ til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner.
ʋ Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende
erfaring eller viden, hvis disse iagttages eller er blevet
undervistaf en ansvarlig person.
.

– Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved
vaskemaskinen!
– Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
– Børn må ikke udføre rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
– Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!

44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljøvenligt.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv
2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).
Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af
kasserede apparater i alle EU-lande.

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Miljøbeskyttelse / energisparetips
– Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
– Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
– De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De
aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale
balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.
– Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets
hårdhed.
– Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges
centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af
tørretumbleren.

Korrekt installation i henhold til separat
opstillingsvejledning.

slidstærke tekstiler

Skyl

med efterf. centrifugering

Centrifugering/
Udpumpning

af håndvaskede tekstiler,
af skyllevand

Kontroller maskinen
– Maskinen må aldrig tages i brug, hvis
den er beskadiget!
– Kontakt kundeservice!

Stik netstikket i stikkontakten

Følg producentens vaskeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.
I henhold til type, farve, tilsmudsning og temperatur.
Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde a side 7.
Overhold 'Vigtige anvisninger' a side 6!
Ilæg små og store tøjstykker sammen!
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og
gummitætningen.

sarte tekstiler, der tåler vask

Mix

forskellige vasketøjstyper

Hygiejne

slidstærke tekstiler

Strygelet

strygelette tekstiler

1

h (Skylning Plus)

Lukke vandhanen

Luge

ʑ

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop
a Anvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

Betjeningspanel
Håndtag til åbning
af lugen

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt
producentens angivelser.
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og
læg den ind i vasketromlen.

Luk op for vandhanen

Programvælger

Sæbeskuffe
med rum I, II, ~

Påfyldning af vaske- og plejemidler

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

– Fjern evt. fremmedlegemer - fare for
rustdannelse.
– Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det
overskydende vand kan tørre.

s
på displayet

Slukke

ʑ

Vigtige anvisninger
Skån tøjet og maskinen
– Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.

standardprogrammet. Maksimal kapacitet
a Programoversigt, side 7.
Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder
med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skylleresultatet.

–
–
–
–
–
–

Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede
funktioner.
TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på
Start .
Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste
programstart også efter maskinen slukkes!
I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres
eventuelt igen efter programstart.

Forskelligt snavset vasketøj

Børnesikring

Sæt programvælgeren på Fra.

Display
Funktions- / optionsknapper

(Start) 

Tøm lommerne.
Fjern metaldele (clips etc.)
Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
Børst sand ud af lommer og opslag.
Fjern gardinkroge, eller kom dem ind i et net/vaskepose.
Vask nyt tøj separat.

let snavset

meget
snavset

Vask uden forvask.
Evt. pletter forbehandles.
Tryk på Bomuld ~ Øko.
Fyld mindre tøj i maskinen.
Tryk på Bomuld ~ Øko.
Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Start 

Stivning

Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af
børnesikringen.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i
skyllemiddelkammer ~ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Farvning/Affarvning
Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg
farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Ekstra funktioner a Individuelle
indstillinger, side 5.

1

Programslut, hvis ...
der ... på displayet vises §Ê.

Afbryde et program

3

Uld Håndvask ÿüüüüüüüüüüüü
uld, der tåler håndä/maskinvask
Finvask/Silke

Individuelle indstillinger
funktioner a også Programoversigt, side 7.
ʑ Ekstra
i(Speed Perfect)
Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til

Sortering og ilægning af vasketøj

Indstilling og tilpasning af program

Bomuld

Tage vasketøjet ud
Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.

Kammer ~: Skyllemiddel, stivelse

Programmer
Detaljeret programoversigt a side 7.

Vask

Før den første vask

Lad maskinen vaske en gang uden tøj a side 9.

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel,
blegemiddel, pletfjerner

Indhold

Side
Formålsmæssig anvendelse ...........................................................1
Programmer.........................................................................................1
Indstilling og tilpasning af program ...............................................3
Vask .................................................................................................3/4
Efter vask ............................................................................................4
Individuelle indstillinger ................................................................5/6
Vigtige anvisninger .......................................................................... 6
Programoversigt ................................................................................7
Sikkerhedsanvisninger .....................................................................8
Forbrugsværdier ................................................................................8
Før første vask/pleje ..........................................................................9
Henvisninger på displayet ...............................................................9
Vedligeholdelse .............................................................................. 10
Hvad nu hvis ... ............................................................................... 11

Forberedelse

Serviceklap

Tryk på  (Start)
- - - - - ³¯¯*

(centrifugeringshastighed)

³¤ - ¤

(Færdig om)

Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller
---Programslut efter ...

Statusvisninger

Visninger til programforløbet:

tüümüü cü§Ê

Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut

süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

Børnesikring a side 5

2

Ved programmer med høj temperatur:
– Lad vasketøjet køle af: Vælg Skyl.
– Tryk på (Start) .
Ved programmer med lav temperatur:
– Vælg Centrifugering / Udpumpning.
– Tryk på (Start) .

Ændre program ...

2

... hvis Du ved en fejltagelse har valgt et forkert program:
– Vælg program igen.
– Tryk på (Start) . Det nye program starter fra
begyndelsen.

Programvælger til tænd/
sluk af maskinen samt til
valg af program. Den kan
drejes i begge retninger.

Vask

3

4

5

6

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739 München GERMANY
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

– Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
– Sæt ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige
hænder.

Livsfare

Ved kasserede apparater:
– Træk netstikket ud.
– Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
– Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret
inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

WM12B166DN

Læg ikke vasketøj i maskinen! Tænd for vandhanen. Fyld følgende i kammer II:
– Ca. 1 liter vand
– Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i
overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)
Sæt programvælgeren på Bomuld 60 °C, og vælg (Start) . Sæt programvælgeren på Fra
ved programslut.
– Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!
– Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler!

Pleje

Kabinet, betjeningspanel

Fare for kvælning

– Lad ikke børn lege med emballage og folie.

– Fjern straks rester af vaskemiddel.
– Tør af med en blød, fugtig klud.
– Rengøring med vandstråle forbudt.

Fare for forgiftning

– Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

Rengøring af sæbeskuffe ...

Fare for eksplosion

– Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner rensebenzin, kan
forårsage en eksplosion, når det er lagt ind i maskinen.
Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.
Glasset i lugen kan blive meget varmt.
Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
Stå ikke oven på vaskemaskinen.
Brug ikke den åbne luge som støtte.
Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

9511 / 9001069593

Program

Tøjmængde

Strøm***

Fare for elektrisk stød!
Aquastopäsikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk
ventil).

0.30 kWh

68 l

2@h

Bomuld 30 °C

6 kg

0.95 kWh

68 l

2@h

Vasketromle

Bomuld 40 °C*

6 kg

1.60 kWh

68 l

2@h

Bomuld 60 °C

6 kg

2.45 kWh

76 l

2@h

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

Bomuld 90 °C

3 kg

0.70 kWh

46 l

1Bh

2,5 kg

0.40 kWh

44 l

1h

Finvask/Silke 30 °C

2 kg

0.30 kWh

37 l

Bh

Uld Håndvask 30 °C

2 kg

0.20 kWh

43 l

Bh

Skyl 40 °C*

Afkalkning

Tøjmængde

Bomuld Øko 40°C/60 °C **

6/3 kg

Energiforbrug pr. år
153 kWh

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:
Luk vandhanen!
Vælg et program (dog ikke Centrifugering, Udpumpning).
Tryk på (Start) . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud.

5. Rens sien:
Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste,

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

ʑ

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht.
angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores
internetside eller via kundeservice (a side 1).

ʑ

Tag slangen af på bagsiden af apparatet,
tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

ʑ

Henvisninger på displayet afhængig af model

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.
Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne
vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.
Program

1.
2.
3.
4.

§: ³Å

Tænd helt for vandhanen (koldt vand).
Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast.
For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien a side 10.

§: ³µ

Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen
a side 10.
Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved
vandlåsen a side 10.

§: ´

Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice!

Vandforbrug pr. år
10560 l

** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).
*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og
tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstrafunktioner.

ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ

Sien i vandtilførselslangen

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

6 kg

Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud.
1. Luk serviceklappen op med en skruetrækker, og tag den af.
2. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
3. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset
(pumpens vingehjul skal kunne drejes).
4. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det fast.
5. Sæt serviceklappen på, og luk den.

Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud.
1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på
tilslutningsstedet.

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

Bomuld 20 °C

ʑ
ʑ

Pumpe

Afløbsslange i vandlås

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag
sæbeskuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på
styretappen).
5. Skub sæbeskuffen ind.

Vand*** Program-varighed***

Hvad nu hvis ...

For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask:
Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning.

Forbrugsværdier

40 °C

til sarte, vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin,
syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
2 kg
tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning,
Uld ÿüHåndvask
30 °C
eller maskinvask
længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
Ekstra programmer
Skyl, Centrifugering/Udpumpning
* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen i(speed Perfect).
 Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.

i(Speed Perfect), hc(Skylning Plus); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen
i(speed Perfect), h (Skylning Plus);
ingen centrifugering mellem skylninger
2,5 kg Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler
40 °C

Fare for elektrisk stød

Fare for tilskadekomst –
–
–
–
–
–

Vedligeholdelse

Før den første vask

– Læs alle papirer, som leveres sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og
opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
– Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Finvask/Silke

Strygelet

Mix

i(speed Perfect), h (Skylning Plus)

i(speed Perfect)*, h (Skylning Plus)

i(speed Perfect)*, h (Skylning Plus)

20, 30, 40, 60, 90 °C 6 kg
3,5 kg* slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld
60 °C
eller hør
40, 60 °C
6 kg
strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller
30, 40 °C
3 kg
blandede fibre
Bomuld
Hygiejne
Bamuld Øko

Ekstra funktioner: anvisninger
Tøjtype
maks.
°C
Programmer

–> Se forbrugsværdierne side 8, og følg anvisningerne på side 6!

Programoversigt

Sikkerhedsanvisninger

– Fare for skoldning!
Lad vaskevandet køle af!
– Luk for vandhanen!

ʑ

Der løber vand ud.

–
–
–
Intet vandindløb.
Vaskemiddel ikke skyllet –
ind.
–
–
Lugen kan ikke åbnes.
–

Fastgør afløbsslangen korrekt skift den ud.
Spænd forskruningen på tilløbsslangen.
Er (Start)  ikke valgt?
Er vandhanen åbnet?
Er sien tilstoppet? Rengør sien a side 10.
Har tilløbsslangen et knæk/er i klemme?
Børnesikring aktiv. Vent i ca. 2 minutter.

Programmet starter ikke. –
–
Vaskevandet bliver ikke –
pumpet ud.
–
Vandet i tromlen kan ikke –
ses.
Centrifugering for dårlig. –
Vasketøj vådt/for fugtigt.

Er der valgt (Start) ?
Er lugen lukket?
Rens pumpen a side 10.
Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Ingen fejl - vandet er under det synlige område.

Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen,
fordi vasketøjet er i ubalance.
Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
Gentagne startforsøg på – Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt.
centrifugering.
Restvand i kammer 0 for – Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
skyllemiddel.
– Rengør evt. indsatsen a side 9.
Ubehagelig lugt i
– Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et
vaskemaskinen.
vaskemiddel til kogevask til dette.
Der kommer skum ud af – Er der brugt for meget vaskemiddel?
sæbeskuffen.
Hvis der kommer skum ud af sæbeskuffen:
Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld
blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller
dun-tekstiler!).
– Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer
– Er vaskemaskinens fødder fikseret?
og maskinen "vandrer"
Fastgør apparatets fødder a Opstillingsvejledning.
under centrifugering.
– Er transportsikringen fjernet?
Fjern transportsikringen a Opstillingsvejledning.
Indikatorlamperne
– Strømsvigt?
fungerer ikke under
– Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
driften.
– Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer
– Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at
længere end normalt.
fordele vasketøjet flere gange.
– Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en
ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel
– Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som
på vasketøjet.
ikke kan opløses i vand.
– Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vask.
Hvis Du ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:
– Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.
– Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice a Opstillingsvejledning.

Vaskemaskine
WM12B166DN
siemens-home.com/welcome

da Brugsanvisning
Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!

süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Børnesikring aktiv, deaktivering a side 5.
Andre
visninger

7

8

Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem
igen, kontaktes kundeservice.

9

Læs først denne vejledning og den separate
opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

10

11

Register
your
product
online

Formålsmæssig anvendelse

Vaskemaskinen
Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses
husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker
sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug.
Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og
korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør,
reservedele og services under: www.siemens-home.com
Kontaktdata til den nærmeste kundeservice findes her eller i listen
over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model)
– DK

ʋ kun beregnet til husholdningsbrug,
ʋ til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal
vaskes i hånden, i vaskevand,
ʋ til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner.
ʋ Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende
erfaring eller viden, hvis disse iagttages eller er blevet
undervistaf en ansvarlig person.
.

– Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved
vaskemaskinen!
– Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
– Børn må ikke udføre rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
– Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!

44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljøvenligt.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv
2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).
Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af
kasserede apparater i alle EU-lande.
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Miljøbeskyttelse / energisparetips
– Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
– Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
– De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De
aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale
balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.
– Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets
hårdhed.
– Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges
centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af
tørretumbleren.

Korrekt installation i henhold til separat
opstillingsvejledning.

Kontroller maskinen
– Maskinen må aldrig tages i brug, hvis
den er beskadiget!
– Kontakt kundeservice!

Luk

Stik netstikket i stikkontakten
Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

v

Luk op for vandhanen
Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel,
blegemiddel, pletfjerner

Indhold
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Forberedelse

Kammer ~: Skyllemiddel, stivelse

Programmer
Detaljeret programoversigt a side 7.
Bomuld

slidstærke tekstiler

Skyl

med efterf. centrifugering

Centrifugering/
Udpumpning

af håndvaskede tekstiler,
af skyllevand

Programvælger

Display
Funktions- / optionsknappe

Uld Håndvask ÿüüüüüüüüüüüü
uld, der tåler håndä/maskinvask
Finvask/Silke

sarte tekstiler, der tåler vask

Mix

forskellige vasketøjstyper

Hygiejne

slidstærke tekstiler

Strygelet

strygelette tekstiler

- - - - - ³¯¯*

(centrifugeringshastighed)

³¤ - ¤

(Færdig om)

Statusvisninger

1

Valg af centrifugeringshastighed
---Programslut efter ...
Visninger til programforløbet:

tüümüü cü§Ê

Vaskning, Skylning, Centrifugering

süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

Børnesikring a side 5

2

Vask

Før den første vask

Lad maskinen vaske en gang uden tøj a side 9.

Tage vasketøjet ud
Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.
I henhold til type, farve, tilsmudsning og temperatur.
Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde a side 7.
Overhold 'Vigtige anvisninger' a side 6!
Ilæg små og store tøjstykker sammen!
k lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og
gummitætningen.

– Fjern evt. fremmedlegemer - fare for
rustdannelse.
– Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det
overskydende vand kan tørre.

Sæbeskuffe
med rum I, II, ~

Lukke vandhanen

Luge

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop
a Anvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

Betjeningspanel
Håndtag til åbning
af lugen

Påfyldning af vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt
producentens angivelser.
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og
læg den ind i vasketromlen.

Slukke
Sæt programvælgeren på Fra.

Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstilling og tilpasning af program
(Start) 

Ekstra funktioner a Individuelle
indstillinger, side 5.

1

Programslut, hvis ...
der ... på displayet vises §Ê.

er

Afbryde et program

3
Serviceklap

Tryk på  (Start)

(* afhængig af model) eller

Ved programmer med høj temperatur:
– Lad vasketøjet køle af: Vælg Skyl.
– Tryk på (Start) .
Ved programmer med lav temperatur:
– Vælg Centrifugering / Udpumpning.
– Tryk på (Start) .

Ændre program ...

2

... hvis Du ved en fejltagelse har valgt et forkert program:
– Vælg program igen.
– Tryk på (Start) . Det nye program starter fra
begyndelsen.

Programvælger til tænd/
sluk af maskinen samt til
valg af program. Den kan
drejes i begge retninger.

Vask

g, Programtid eller -slut

3

4

Individuelle indstillinger
funktioner a også Programoversigt, side 7.
ʑ Ekstra
i(Speed Perfect)
Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til
h (Skylning Plus)

ʑ

ʑ

Vigtige anvisninger
Skån tøjet og maskinen
– Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.

standardprogrammet. Maksimal kapacitet
a Programoversigt, side 7.
Øget vandniveau og ekstra skylning, forlænget vasketid. Til steder
med meget blødt vand eller til yderligere forbedring af skylleresultatet.

–
–
–
–
–
–

Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede
funktioner.
TIL/FRA: Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på
Start .
Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste
programstart også efter maskinen slukkes!
I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres
eventuelt igen efter programstart.

Forskelligt snavset vasketøj

Børnesikring
s
på displayet

Tøm lommerne.
Fjern metaldele (clips etc.)
Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
Børst sand ud af lommer og opslag.
Fjern gardinkroge, eller kom dem ind i et net/vaskepose.
Vask nyt tøj separat.

let snavset

meget
snavset

Vask uden forvask.
Evt. pletter forbehandles.
Tryk på Bomuld ~ Øko.
Fyld mindre tøj i maskinen.
Tryk på Bomuld ~ Øko.
Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Start 

Stivning

Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af
børnesikringen.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i
skyllemiddelkammer ~ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning/Affarvning
Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg
farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

5

6

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739 München GERMANY
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

Fare for elektrisk stød

– Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
– Sæt ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige
hænder.

Livsfare

Ved kasserede apparater:
– Træk netstikket ud.
– Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
– Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret
inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning

– Lad ikke børn lege med emballage og folie.

Fare for forgiftning

– Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

Fare for eksplosion

– Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner rensebenzin, kan
forårsage en eksplosion, når det er lagt ind i maskinen.
Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

WM12B166DN

Fare for tilskadekomst –
–
–
–
–
–

Glasset i lugen kan blive meget varmt.
Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
Stå ikke oven på vaskemaskinen.
Brug ikke den åbne luge som støtte.
Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

Forbrugsværdier
Program

9511 / 9001069593

Bomuld 20 °C

Tøjmængde

Strøm***

Vand*** Program-varighed***
68 l

2@h

6 kg

0.30 kWh

Bomuld 30 °C

6 kg

0.95 kWh

68 l

2@h

Bomuld 40 °C*

6 kg

1.60 kWh

68 l

2@h

Bomuld 60 °C

6 kg

2.45 kWh

76 l

2@h

Bomuld 90 °C

3 kg

0.70 kWh

46 l

1Bh

2,5 kg

0.40 kWh

44 l

1h

Finvask/Silke 30 °C

2 kg

0.30 kWh

37 l

Bh

Uld Håndvask 30 °C

2 kg

0.20 kWh

43 l

Bh

Skyl 40 °C*

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.
Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne
vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.

40 °C

til sarte, vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin,
syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
2 kg
tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning,
Uld ÿüHåndvask
30 °C
eller maskinvask
længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
Ekstra programmer
Skyl, Centrifugering/Udpumpning
* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen i(speed Perfect).
 Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.

i(Speed Perfect), hc(Skylning Plus); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen
i(speed Perfect), h (Skylning Plus);
ingen centrifugering mellem skylninger
2,5 kg Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler
40 °C

– Læs alle papirer, som leveres sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og
opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
– Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Program

Tøjmængde

Bomuld Øko 40°C/60 °C **

6/3 kg

Energiforbrug pr. år
153 kWh

Vandforbrug pr. år
10560 l

** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).
*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og
tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstrafunktioner.

Finvask/Silke

Strygelet

Mix

i(speed Perfect), h (Skylning Plus)

i(speed Perfect)*, h (Skylning Plus)

i(speed Perfect)*, h (Skylning Plus)

20, 30, 40, 60, 90 °C 6 kg
3,5 kg* slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld
60 °C
eller hør
40, 60 °C
6 kg
strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller
30, 40 °C
3 kg
blandede fibre
Bomuld
Hygiejne
Bamuld Øko

Ekstra funktioner: anvisninger
Tøjtype
maks.
°C
Programmer

–> Se forbrugsværdierne side 8, og følg anvisningerne på side 6!

Programoversigt

Sikkerhedsanvisninger

7

8

Vedligeholdelse

Før den første vask
Læg ikke vasketøj i maskinen! Tænd for vandhanen. Fyld følgende i kammer II:
– Ca. 1 liter vand
– Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i
overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)
Sæt programvælgeren på Bomuld 60 °C, og vælg (Start) . Sæt programvælgeren på Fra
ved programslut.
– Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!
– Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler!

Pleje

Kabinet, betjeningspanel

Pumpe
Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud.
1. Luk serviceklappen op med en skruetrækker, og tag den af.
2. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
3. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset
(pumpens vingehjul skal kunne drejes).
4. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det fast.
5. Sæt serviceklappen på, og luk den.
For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask:
Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning.

– Fjern straks rester af vaskemiddel.
– Tør af med en blød, fugtig klud.
– Rengøring med vandstråle forbudt.

Afløbsslange i vandlås
Sæt programvælgeren på Fra, træk netstikket ud.
1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på
tilslutningsstedet.

Rengøring af sæbeskuffe ...
... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.
1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag
sæbeskuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på
styretappen).
5. Skub sæbeskuffen ind.

Sien i vandtilførselslangen
Fare for elektrisk stød!
Aquastopäsikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk
ventil).
1.
2.
3.
4.

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Vasketromle

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:
Luk vandhanen!
Vælg et program (dog ikke Centrifugering, Udpumpning).
Tryk på (Start) . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
Sæt programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud.

5. Rens sien:
Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste,

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

Afkalkning

– Fare for skoldning!
Lad vaskevandet køle af!
– Luk for vandhanen!

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht.
angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores
internetside eller via kundeservice (a side 1).

Tag slangen af på bagsiden af apparatet,
tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

Henvisninger på displayet afhængig af model
§: ³Å

Tænd helt for vandhanen (koldt vand).
Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast.
For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien a side 10.

§: ³µ

Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen
a side 10.
Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved
vandlåsen a side 10.

§: ´

Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice!

süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Børnesikring aktiv, deaktivering a side 5.
Andre
visninger

Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem
igen, kontaktes kundeservice.

9
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Hvad nu hvis ...

ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ

Der løber vand ud.

–
–
–
Intet vandindløb.
Vaskemiddel ikke skyllet –
ind.
–
–
Lugen kan ikke åbnes.
–

Fastgør afløbsslangen korrekt skift den ud.
Spænd forskruningen på tilløbsslangen.
Er (Start)  ikke valgt?
Er vandhanen åbnet?
Er sien tilstoppet? Rengør sien a side 10.
Har tilløbsslangen et knæk/er i klemme?
Børnesikring aktiv. Vent i ca. 2 minutter.

Programmet starter ikke. –
–
Vaskevandet bliver ikke –
pumpet ud.
–
Vandet i tromlen kan ikke –
ses.
Centrifugering for dårlig. –
Vasketøj vådt/for fugtigt.

Er der valgt (Start) ?
Er lugen lukket?
Rens pumpen a side 10.
Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Ingen fejl - vandet er under det synlige område.

Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen,
fordi vasketøjet er i ubalance.
Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
Gentagne startforsøg på – Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt.
centrifugering.
Restvand i kammer 0 for – Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
skyllemiddel.
– Rengør evt. indsatsen a side 9.
Ubehagelig lugt i
– Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et
vaskemaskinen.
vaskemiddel til kogevask til dette.
Der kommer skum ud af – Er der brugt for meget vaskemiddel?
sæbeskuffen.
Hvis der kommer skum ud af sæbeskuffen:
Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld
blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller
dun-tekstiler!).
– Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer
– Er vaskemaskinens fødder fikseret?
og maskinen "vandrer"
Fastgør apparatets fødder a Opstillingsvejledning.
under centrifugering.
– Er transportsikringen fjernet?
Fjern transportsikringen a Opstillingsvejledning.
Indikatorlamperne
– Strømsvigt?
fungerer ikke under
– Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
driften.
– Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer
– Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at
længere end normalt.
fordele vasketøjet flere gange.
– Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en
ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel
– Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som
på vasketøjet.
ikke kan opløses i vand.
– Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vask.
Hvis Du ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:
– Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.
– Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice a Opstillingsvejledning.

Vaskemaskine
WM12B166DN
siemens-home.com/welcome

da Brugsanvisning
Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!

Læs først denne vejledning og den separate
opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!
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8. Emhætte

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Airteam A/S
Gunnar Clausens Vej 34B
8260 Viby J

Leverandør:

JGNordic Silverline
Eli Christensens Vej 90
7430 Ikast

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Billede 4

Vaskbare Alu. Fedtfiltre

VEDLIGEHOLDELSE
Bemærk
Inden man gør emhætten ren, skal alt strøm til emhætten være slukket. Hiv
stikket ud eller afbryd strømmen fra relæet.
Fedtfiltret er den del af emhætten som opsnapper alt støv, mados og olie
som emhætten suger. Derfor kan der sidde rester som skal rengøres.
Fedtfiltret kan vaskes med alm. opvaskemiddel under varmt varm eller evt.
vaskes i opvaskemaskinen ved max 60 grader.
Tryk på håndtaget og tag filtret ud. Billede 4. Rengør emhættens stål
overflade med enten en alm. fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes
hos din lokale forhandler. Det er med til at give stålet længere levetid, pænere
overflade og beskyttelse mod ridser og mærker (evt. spørg forhandleren).
Bemærk, ved brug af maskine opvask, kan det medføre til misfarvning af
fedtfilteret. Dette forringer ikke funktionsevnen på fedtfilteret og det er ikke
nødvendig med udskiftning af denne.

BETJENING

ON / OFF

Lampe knappen
ON / OFF

Tænd og sluk knappen

Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten.
Når emhætten forlader fabrikken står metalspjældet i åben position. For at
lukke skal du trykke på ON/OFF knappen. Selvom metalspjældet er i OFF
position vil den aldrig være lukket helt til. Der vil altid være sug igennem
emhætten, så længe motoren i bygningen kører.
Når emhættens metal spjæld og lampe knappen er på ON position, vil
dioden lyse.

Tjek om den centrale motor boligen er udstyret med
kører. Kontakt evt. den ansvarlige for bygningen.

Kontroller aftrækstudsen. Aftræksstudsen må ikke
være tilstoppet. Evt kontroller returspjældene
lukker og åbner korrekt.

Kontroller pærerne ikke er sprunget

Kontroller fedtfiltret. Fedtfilteret må ikke være
tilstoppet. Ved normale omstændigheder skal
fedtfilteret rengøres ca. 1 gang i måneden

Kontroller lys knappen står ON

Kontroller emhætten står på ON

Kontroller at der er strøm tilførsel til emhætten.
Strømmen skal være 220-240V

Effektiv brug:
For optimal brug af emhætten
? Ved montering af flexslange brug min. 125 mm eller 150 mm afgang
(anbefalet). Lav så få knæk/bøjninger som muligt, da det ellers vil
reducere sugeeffekten.
? Vær opmærksom på rengøring af fedtfilter, da tilstoppet fedtfilter vil
have en negativ effekt på sugeevnen
? Vinduer og døre tilstødende op til emhætten skal holdes lukket for at
ikke at forstyrre undertrykket.

Emhætten suger ikke

Lampen virker ikke

Sugeevnen er lav
Luften kan ikke trænge igennem
(i tilfælde af ingen skorsten

Hvis emhætten ikke virker
Før servicemontør tilkaldes
Sikre dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag
ikke noget indgreb som kan skade apparatet.
Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør Tabel 1
Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGN på www.jgnordic.dk.
Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret
servicemontør. Serienummeret står i emhætten.. Husk altid at opgive dette
nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele.
Henvendelse kan også ske hos www.jgnordic.dk under service.
I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGN/Silverline sig ret til
uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter.JGN tager forbehold
for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning ved bestilling af service eller
reservedele.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Feeding Voltage
Motor Isolation Class
Isolation Class

220-240 V 50Hz
F
CLASS I

9. Udsugnings- og indblæsningsventil

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

Pr. halve år, evt. i forbindelse med service af anlæg.

Vedligeholdelsesinterval:

En kontrolventil og rist er vedligeholdelsesfrie, men kan rengøres.

Vedligeholdelse:

Produkterne kan rengøres efter behov, enten ved støvsugning eller med en fugtig
klud. Ved anvendelse af rengøringsmiddel, brug da en mild type, da komponenterne
er malet.

Rengøringsanvisning:

Udsugnings-ventil ( KSU/AIRY ) kan blive støvet, da der suges små støvpartikler op.
Derfor kan det være en god ide, at tøre disse ventiler af, i forbindelse med
hovedrengøring.
Indblæsnings-ventil ( KIR/AIRY ) kan danne beskidte ringe, rundt om ventilerne, da der
tilføjes recirkuleret luft fra lejligheden, hvor der findes små støvpartikler.
( Udsugning fra badeværelse, og emhætte )
De beskidte ringe om ventilen, er ikke andet end støv, og kan derfor nemt fjernes ved
rengøring med en fugtig klud.

Entreprenør:

Airteam A/S
Gunnar Clausens Vej 34B
8260 Viby J

Leverandør:

Lindab A/S
Skanderborgvej 244
8260 Viby

Bemærkninger /
henvisninger:

Alle kontrolventiler, er indstillet og indreguleret og låst.
Der må derfor IKKE justeres på disse, da data fra indreguleringsrapporten ellers bliver
ugyldige.
OBS : Ventilerne må aldrig dækkes til.

lin d a b | kontrolventiler

Ventil
KIR

15

lin d a b | k o n t r o l v e n t i l e r

Ventil
KSU

28

10. Ventilationsanlæg

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Airteam A/S
Gunnar Clausens Vej 34B
8260 Viby J

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

III

airteam

Gunnar Clausens Vej 34B
8260 Viby J
70 20 35 88

- når indeklima er vigtigt

ecifikationer
;400678 - Godsbanen 1A4, Aalbor
e: Airteam RDCD 3.5 AT
Filterklasse:
G4 / MS
Pro·ektleder: Stefan T e
Udarbejdet af:

Stefan Tyge

Drift og vedligeholdelsesvejledning
Airteam boligventilationsaggregat
RDCD 3.5 AT
Beskrivelse

Airteam RDCD 3.5 er et moderne ventilationsaggregat til
komfortventilering af boliger. Aggregatet er opbygget med
modstrømsveksler, der sikrer en høj udnyttelsesgrad på
varmegenvindingen.
Airteam RDCD 3.5 har filtre, der effektivt filtrerer den friske luft
og den udsugede luft fra boligen. Filtrene og vedligehold af
disse, er vigtige faktorer for, at opretholde et sundt indeklima i
boligen.
Airteam RDCD 3.5, er forsynet med indbygget automatik, som
regulerer anlæggets luftmængde og tilstande. Den manuelle
betjening foregår på et trådløst betjeningspanel.
- Se bygningsdelskort 02 - VMN Betjeningspanel.
Den indbyggede automatik udfører afisning af
modstrømsveksleren, når der er koldt udenfor. Ved
udetemperaturer under 0 ° C vil der periodevis slukkes for
indblæsningsventilatoren, for herved at undgå is i modstrømsveksleren.

Teknisk data

Model:
Installeret effekt:
El-tilslutning:
Nominel luftmængde:
Kapacitet:
Filterklasse:
Betjeningspanel:

Hovedkontor:
Gunnar Clausens Vej 34B

OOJ

RDCD 3.5 AT
83 W
230 V med jord.
250 m 3/h
100 Pa
Se specifikke oplysninger i toppen af siden
VMN-02LM11

8260 Viby

OOJ

tlf: +45 70 20 35 88

OOJ

CVR: 20 95 32 33

[il

www.airteam.dk

III
Sådan anvendes ventilationssystemet

Ventilationssystemet betjenes på et betjeningspanel med fire knapper. Betjeningspanelet
kommunikerer trådløst med den centrale automatik i aggregatet.
Funktioner:
Lav ventilationsrate
A - Ude af huset drift
Normal ventilationsrate
B - Hjemme drift
C - Tidsindstillet drift
Høj ventilationsrate, tidsbestemt.
(1 tryk= 30min., 2 tryk= 60min., 3 tryk= 90min.)
Maksimal ventilationsrate, 100%.
D - Booster drift
E - Statuslampe (LED)
OBS: A og B er indstillet til overholdelse af Bygningsreglementets krav.

V1sue li e s1gna er via status I ampen 'E' Status vises efter akt'1vermg af en af knapperne.
Statusindikationer
Konstant
Grøn
OK
1 blink
Lavt batteriniveau betjeningspanel
Skift batteri. Se side 2.
Orange
2 blink
Beskidte filtre
Udskift filtre. Se side 2
Orange
1 blink
Ventilator fejl
Kontakt airteam for service
Rød
Respons ved tryk på knap
Registrering af tryk på knap
1 blink
Grøn
Funktionsændring er udført
2 blink
Grøn
1 blink
Rød
Kommunikationsfejl
Prøv igen. Ved gentagne fejl
kontakt airteam for service

Vedligeholdelse
Udskiftning af batterier i det trådløse
betjeningspanel
1 - Løsn knapperne fra enheden med en flad
skruetrækker.
2 - Løsn klipsene og afmonter enheden fra
monteringspladen.
3 - Udskift batterierne på bagsiden af enheden.
a. Fjern det gamle batteri.
b. Indsæt nyt batteri.
(Statuslampe lyser kort orange)
4 - Monter enheden på monteringspladen.
5 - Tryk knapperne fast på enheden.
Batteritype: CR2032 (forhandles
Batterilevetid: Ca. 6 år.

Version 00 - 01/2017

i byggemarkeder, dagligvarebutikker mv.)

III
Udskiftning af filtre
1 - Gamle filtre udtages fra aggregatet ved at trække i
plasthåndtagene markeret på skitsen.
2 - Nye rene filtre indsættes ved at presse dem ind, hvor
de er markeret på skitsen. Vær opmærksom på, at filtre
er presset helt ind efter udskiftning.
3 - De brugte filtre bortskaffes som brændbart materiel,
enten ved aflevering på genbrugsplads eller med
husholdningsaffald.
4 - Efter filterskift skal filteralarmen nulstilles. Dette
gøres ved, på samme tid, at trykke knapperne A og D på
betjeningspanelet i fem sekunder.

�

Under filterskift må anlægget gerne forblive i drift, men
anlægget må ellers ikke være i drift uden filtre. Hvis der
er emhætte tilsluttet til anlægget, skal emhætten være
slukket under filterskift.
Filterklasse: Se specifikation i toppen på side 1.
Det anbefales, at udskifte filtre hver 6. måned eller når betjeningspanelet melder
"beskidte filtre".

Nye filtre forhandles online hos www.Filterhuset.dk

Rengøring af aggregat
Aggregatet aftørres udvendigt med en tør klud efter behov.
Rengøring betjeningspanel
Betjeningspanelet aftørres med hårdt opvredet klud med lidt opvaskemiddel efter behov.

Advarsel
Frontlåge må kun demonteres af uddannet
personale. Der er fare for elektrisk stød ved
230V og der er fare ved roterende dele i
ventilationsaggregatet.
Anlægget skal altid være i drift, da afbrydelse
medfører risiko for kondens og skimmelvækst.
Service
For servicering kan servicetekniker rekvireres hos airteam. Nærmeste serviceafdeling
findes på www.airteam.dk
Filtre forhandles online på www.Filterhuset.dk
Version 00 - 01/2017

11. EL-komponenter

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

KT Elektric A/S
Porsevej 6
9000 Aalborg

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

2018

Drift & Vedligehold
GODSBANEN 14-18
KT ELEKTRIC

D&V
INDHOLDSFORTEGNELSE
Projektet ............................................................................................................................................................ 2
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BILAG 2 – Røgalarm ........................................................................................................................................... 7
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1

D&V

Projektet
Projekt bestående af 100 stk. lejeboliger hvori der udføres elinstallationer. Arbejdet
udføres for Byggefirmaet Raundahl & Moesby som Totalentreprenør, med start Maj
2016.
Projektet er projekteret af Ingeniør’ne, ændringer samt rettelser er ligeledes
godkendt af Ingeniør’ne.
KT-Elektric udfører EL projekt samt byggestrøms installationer.

Projektleder: Jørgen Vittrup Hedemann, jvh@ktelektric.dk, Tlf: 40 60 00 73
Formand: Martin Brask Jørgensen, mbj@ktelektric.dk Tlf: 22 60 87 31

2

D&V
Belysninger
Generelt om belysning:
Den generelle belysning på projektet er udført med Glamox som leverandør. Teknik
kælder samt tavle/målerrum er af mærket Fagerhult.
- Belysningen i kælder er styret med korrespondance afbrydere, placeret i hver
ende af teknikkælderen.
OBS! De akustiske Detektorer aktiveres ved lyd eller ved ændring af trykket i
rummet. Derfor er det vigtigt at døre imellem gang og trapperum holdes
lukket når disse ikke benyttes.
- Armaturer i trappeopgange er af typen Glamox. Lyset styres via Akustiske
sensorer i trapperum eller signal fra porttelefon.

- Belysningen på gangarealerne er ligeledes Glamox. Lyset er styret via
akustiske detektorer i gangene eller signal fra porttelefon.

- Belysningen på trappegangene/gangarealerne tændes via lejlighedens
porttelefon på samtlige etager i 1 minut.

- Lys under altanerne, ved døre til terræn samt udvendige lamper på tag
terrasser styres over kontaktur og er tændt i perioden skumring +/- 15
minutter. Dvs. lyset er tændt fra 15 minutter før solen går ned og slukker 15
minutter før solen står op.
- Lys i cykelparkeringen er konstant tændt.
- Lys i tavlerum/el målerrum tændes via pir sensor placeret i loftet.

3

D&V

Lejlighed
Installationen i hver enkelt lejlighed er opbygget omkring gruppetavlen som er af
type Schneider Electric placeret i teknikskab med RCD-relæ og automatsikringer for
lys samt kraftinstallation.
Installationen indvendig i lejlighederne er lavet med kabler. Det afsluttende
dåsemateriale er fra LK.
Installationen er opbygget iht. Projekt / tegninger og funktions samt SKS-testet.
Brugeren skal være opmærksom på test af HPFI-relæ, samt sætte sig ind i
opmærkning på sin tavle, således der ved en udkobling, kan forsøges at indkoble en
evt. udløst automatsikring.
HPFI testes efter Bilag 4.
Der er til hver lejlighed også opsat et fortrådet Ritto porttelefonanlæg. Se Bilag 3
Specielt for Type A Lejligheder: Der er opsat en centralt placeret røgalarm af Type
Freund 7010BE i køkken/alrum som forsynes på 230V samt har integreret batteri.
Se Bilag 2
Specielt for Type B Lejligheder: Der er opsat en centralt placeret røgalarm af Type
FOSS LIFE i køkken/alrum samt begge værelser som forsynes på 230V samt har
integreret batteri. Røg alarmerne er serie forbundet og vil ved detektering alarmere
i alle rum. Se Bilag 2.
I køkken er placeret et IHC Wireless tryk for tænding af lys under overskabe. Se
bilag 4

4

D&V
BILAG 1 – HPFI Test/Tavle

5

D&V

6

D&V
BILAG 2 – Røgalarm
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D&V

8

D&V
BILAG 2 – Røgalarm
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D&V

8

D&V
BILAG 3 - Porttelefon Ritto
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D&V

10

D&V
BILAG 4 - IHC Wireless
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12. VVS

Indbygningsår:

2017-2018

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Ib Andersen VVS A/S
Karlskogavej 14
9200 Aalborg SV

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Slimline

- krom

Køkkenarmatur

- 1-grebs

Varenummer: B8594AA

- keramisk kartouche

VVS: 705832104

- vandsparefunktion

- lav tud

- 22 mm luftblander
- 226 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8"
- med bordring

Børma Slimline Køkkenarmatur – B8594AA/705832.104
Type: Etgrebsarmatur til køkken, med keramisk kartouche med vandsparefunktion, kan monteres med eller uden bordring.
Overflade: Krom
Mål: Tudfremspring 226 mm, tudhøjde 138 mm
Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn= 0,2 l/s. Støjgruppe 1.

Geberit vandlåse
til køkkenvaske

Kvalitetssikring

Vandlås til køkkenvask, universalvandlås
Geberit nr. 152.837.11.1
VVS-nr. 188941.050
Universalvandlås til enkeltvask.
Ø50 mm afgangsrør.

Reservedele:
Pakningssæt 5 stk. komplet til
universalvandlås
Geberit-nr. 298.672.00.1
VVS-nr. 189081.140
Slangeforskruning, enkel
Geberit-nr. 258.236.00.1
VVS-nr. 189081.150

Vandlås til køkkenvask, rumsparemodel, 1-3 afløb
Enkelt afløb
Geberit nr. 152.887.11.1
VVS-nr. 188947.050
Dobbelt afløb
Geberit nr. 152.748.11.1
VVS-nr. 188945.150

Universalvandlås til enkeltvask.
Pladsbesparende model med
mulighed for afløb helt inde ved
bagvæg. Ø50 mm afgangsrør.

Geberit A/S · Lyshøjen 2 · DK-8520 Lystrup
Telefon 86 74 10 86 · Fax 86 74 10 98
www.geberit.dk

Slangeforskruning, dobbelt
Geberit-nr. 152.767.11.1
VVS-nr. 188963.030

Vedligeholdelse:
Rengøring med almindeligt
rengøringsmiddel

13. Badeværelse

Indbygningsår:

2017

Eftersynsinterval:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Vedligeholdelse:

Se bilag

Rengøringsanvisning:

Se bilag

Entreprenør:

Badelement A/S
Levysgade 14, st.
8700 Horsens

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Vægﬂise
Fabrikat:

Imola Ceramica

Type:

Koshi 30A

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

300 x 300 x 8,5 mm
034 - Almond (lys beige)
Porcelænsfliser med mat overflade

Bestillingsnr.:

Vare nr.

Koshi 30A
110965

Leverandør:

Colour ceramica A/S
Toftevænget 2
6710 Esbjerg
Tlf. +45 7581 4034

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Efter opsætning fjernes fugeslør og evt. cement rester med f.eks. Lip
klinkerens eller et tilsvarende produkt.
Til daglig rengøring anbefales Lip Sanitets rens eller et tilsvarende produkt.
Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner.
Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør efter med
en tør fnugfri klud.

Vedligeholdelsesinterval:

Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.
Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan
skade fugerne.

Fuger:

Fugen imellem fliserne er belægningens ”svageste” punkt.
Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at
påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700.
Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan
anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Gulvﬂise
Fabrikat:

Imola Ceramica

Type:

Koshi 30A

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

300 x 300 x 8,5 mm
Almond
Porcelænsfliser med mat overflade

Bestillingsnr.:

Vare nr.

Koshi 30A

Leverandør:

Colour ceramica A/S
Toftevænget 2
6710 Esbjerg
Tlf. +45 7581 4034

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Efter opsætning fjernes fugeslør og evt. cement rester med f.eks. Lip
klinkerens eller et tilsvarende produkt.
Til daglig rengøring anbefales Lip Sanitets rens eller et tilsvarende produkt.
Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner.
Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør efter med
en tør fnugfri klud.

Vedligeholdelsesinterval:

Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.
Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan
skade fugerne.

Fuger:

Fugen imellem fliserne er belægningens ”svageste” punkt.
Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at
påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700.
Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan
anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Toilet
Fabrikat:

Cassøe

Type:

Aqualux skagen væghængt

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

VVS Nr. 613175,060

Leverandør:

Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. +45 9712 7400

380x 505 x 360 mm (h x d x b)
Hvid
Porcelæns væghængt

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Brug toiletbørsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen.
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, det skader porcelænet i det
lange løb.

Vedligeholdelsesanvisning:

Til at fjerne fedthinder eller opløse de snavsede belægninger, der opstår
ved daglig brug, anbefales det at rengøre sanitetsporcelænet jævnligt med
et basisk middel.
Har der allerede samlet sig en større mængde snavs og kalkaflejringer,
anvend afkalkningsmiddel som eksempelvis 30% eddikesyre, citronsyre
fortyndet 1:5 eller fosforsyre fortyndet 1:10. Lad virke i 10-15 minutter.
Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe
låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.

Vedligeholdelsesinterval:

Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast.

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Toiletsæde
Fabrikat:

Cassøe

Type:
Beskrivelse:

Aqualux toiletsæde skagen
Farve:
Hvid
Andet:
Blød plast
Med soft close

Bestillingsnr.:

VVS nr. 615386,100

Leverandør:

Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. +45 9712 7400

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Der anvendes varmt vand med mild sæbe til både sæde og beslag/
hængsler. Skyl efter med rent vand og tør efter med viskestykke.

Vedligeholdelsesanvisning:

Toiletrens må ikke anvendes på toiletsædet og beslag/hængsler.
Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe
låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.
Brug aldrig klorin, det kan gulne materialet

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Cisterne
Fabrikat:

Grohe

Type:

Universalcisterne

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 38989.000
VVS. nr. 617143210

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

520 x 465 x 145 mm (h x b x d)
Hvid
Indbygningscisterne.
3/6 L skyl
Inspektionslem med beskyttelsesblok

Vedligeholdelse:
Rengøring:

-

Vedligeholdelsesanvisning:

Se vedhæftede

Vedligeholdelsesinterval:

-

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Cisterne
GD 2
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY
99.0619.031/ÄM 235593/03.16
www.grohe.com
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Bygningsdelskort

Cisterne

D

EST

LV

SK

& +49 571 3989 333

& +372 6616354

& +372 6616354

& +420 277 004 190

impressum@grohe.de

grohe@grohe.ee

grohe@grohe.ee

grohe-cz@grohe.com

A

F

MAL

T

& +43 1 68060

& +33 1 49972900

& +1 800 80 6570

& +66 2610 3685

info-at@grohe.com

marketing-fr@grohe.com

info-singapore@grohe.com

info-singapore@grohe.com

AUS
Argent Sydney
& +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
& +(03) 9682 1231

B

& +32 16 230660
info.be@grohe.com

BG

& +359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU

& +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

& +1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

& +41 448777300
info@grohe.ch

CN

& +86 21 63758878
CY

& +357 22 465200

FIN

CZ

& +47 22 072070

& +90 216 441 23 70

teknocalor@teknocalor.fi

grohe@grohe.no

GroheTurkey@grome.com

GB

& +45 44 656800
& +34 93 3368850
grohe@grohe.es

UA

& +31 79 3680133

& +38 44 5375273

info-uk@grohe.com

vragen-nl@grohe.com

info-ua@grohe.com

GR

& +30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

& +36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK

& +852 2969 7067
info@grohe.hk

I

& +39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

& +91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS

& +354 515 4000
jonst@byko.is
J

& +81 3 32989730
info@grohe.co.jp
KZ

& +7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

grohe@grohe.dk

E

NL

& +44 871 200 3414

grohe-cz@grohe.com

DK

TR

& +358 10 8201100

info@grome.com

& +420 277 004 190

N

LT

& +372 6616354
grohe@grohe.ee

NZ

& +09/373 4324
P

& +351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL

USA

& +1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN

& +84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

& +48 22 5432640

AL

BiH

biuro@grohe.com.pl

ME

MK SLO SRB

RI

& +62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO

& +40 21 2125050
info-ro@grohe.com

HR

KS

& +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com
Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:
& +357 22 465200
info@grome.com

ROK

& +82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP

& +63 2 8041617
RUS

& +7 495 9819510

IR

OM UAE YEM

& +971 4 3318070
grohedubai@grome.com
Far East Area Sales Office:
& +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

info@grohe.ru

S

& +46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP

& +65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

www.grohe.com
2014/03/21

Bygningsdelskort

Betjeningsplade
Fabrikat:

Grohe

Type:

Skate Cosmopolitan

Beskrivelse:

Størrelse:
Materiale:
Overflade:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 38732 000
VVS Nr. 61.6988.374

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

197 x 156 x 12 mm (l x b x d)
ABS plast
Blank krom.
2-skyls betjening
Til vandret og lodret montage

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen, som bliver mat og ridset. Rens kun
med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Man kan også bruge Grohclean, som er Grohes miljøvenlige rensemiddel.
Grohclean er sammensat specielt til en skånsom pleje af overfladen.
Grohclean kan købes hos deres forhandler.

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Regelmæssigt.

Reservedelsliste:

Se vedhæftede.

Bygningsdelskort

Betjeningsplade

Pos.-nr

Produktbeskrivelse

Ordre-nr.

Enheder pr. eske

1

top plate w. push button

42371 000

1

2

Skrue

66362 00M

2

3

Holderamme

43207 000

1

43085 00M

4

*Tilgængelig ved forespørgsel
4

Befæstigelsessæt

*Tilgængelig ved forespørgsel

Bygningsdelskort

Spejl
Fabrikat:

Enkeltlags spejl

Type:

5 mm

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

-

Leverandør:

Den lokale glarmester

iht. tegning
klar
Opklæbet

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller
TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.

Vedligeholdelsesanvisning:

Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

Nyt spejl

Bygningsdelskort

Spejl

INOR
Universal cleaner
Only for use with the

Composition:
INOR contains: less than 5% anionic surfactants, non-ionic
surfactants, fragrance. Other ingredients: isopropanol and
dye.
pH-value: approx. 9.
Performance:
All-purpose cleaner that is gentle on materials. Cleans
without streaking or clouding. Removes even greasy and
oily stains. Slightly foaming, fresh fragrance. Very kind to
the skin.
Special advantage: The INOR cleaning solution can be
used up completely with the QUICK & EASY system.
Application notes:
Suitable for all washable, smooth and shiny surfaces made
of plastic, varnish, ceramic and metal. Very well suited to
glass surfaces. Do not use on unsealed wood and acrylic
glass.
Usage:
Only to be used in combination with the QUICK & EASY
spray head Art. No. 06006. The dose is metered out
automatically by means of the trigger. This means it is
impossible to apply the incorrect amount. Spray onto the
surface to be cleaned and wipe with a TANA soft cloth or
TANA professional cloth.
Art.-Nr.: 03933

system

Simply replace empty INOR bottle with a new one. To do
this, open the unlocking device, remove the empty
bottle, insert a full bottle and lock in place. The empty
water bottle can be removed in the same way, simply
refilled with tap water, inserted and locked back into
place.
Do not breathe spray.
Ecology:
This product is subject to regulations governing the
environmental compatibility of washing and cleaning
agents and the associated regulations on the biological
degradability of the raw materials used.
Comprehensive information about the environmental
characteristics of this product is available on request.
Give only completely emptied packaging to special
waste disposer.
This product is designated for industrial use.
Product code: GU 50

UBA 0947 0468

Waste Key: 070608

[PO

TANA-&+(0,(*0%+,QJHOKHLPVWU-'- 0DLQ]

:(51(5 0(57=352)(66,21$/9(575,(%6*0%+1HXDOPHUVWU-

Tel.: +49--964-)D[--964-ZZZWDQDGH

A- +DOOHLQ7HO--)D[-6345--ZZZWDQDDW

Bygningsdelskort

Spejl

Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)
Quick and Easy Inor
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
Leverandør:

PR-nummer:
Revideret den: 05-04-2005 / DL
Erstatter den: 05-11-2004
Anvendelse: Rengøringsmiddel til professionel brug i industri- og
handelsbranchen. Mekanisk doseringssystem. Klar brugsblanding
5%.

Tana-Chemie GmbH
Postfach 43 40
D-55033 Mainz
Tlf.: 49613196403 Fax: 0049 6131 964 2414

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
200-661-7
268-934-3
270-407-8

Stoffer
Propan-2-ol
Amider, C12-18-, N,N-bis-(hydroxyethyl)C14-16-Alkan hydroxy og C14-16-alken sulfonsyre,
natrium salt

Klassificering
F;R11 Xi;R36 R67
Xi;R38 R41
Xi;R36/38

w/w%
10-30
1-5
1-5

Note
1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning .
Yderligere information
Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager
behandlingen.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: se punkt 11. Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen
kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke
brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Bygningsdelskort

Spejl

Bygningsdelskort

Bordplade og hylde
Fabrikat:

Marmorline.

Type:

Solid surface.

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:

Bestillingsnr.:

Speciel fremstillet, se vedhæftede tegning for bestilling.

Leverandør:

Ved genfremstilling af bordpladen kan man kontakte www.marmorline.dk
og få speciel fremstillet en tilsvarende.

Iht. tegning
Iht. tegning

Vedligeholdelse:
Rengøring:

I det daglige:
Til den daglig rengøring tørres bordpladen over med en blød klud og
rent vand. De fleste pletter og fedt kan fjernes med vand og flydende
opvaskemiddel. Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør blød klud
for at undgå kalkaflejringer.
Grovere rengøring:
Til vanskelige pletter kan der bruges en mild skurecreme og en hvid
skuresvamp til bordplade med silkemat finish. Rengør hele overfladen med
en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med rent vand og med
efterfølgende tørres overfladen efter med tørre blød klude.
Denne fremgangsmåde anbefales også med mellemrum over hele pladen,
dette fjerner småridser og kalkpletter og giver pladen et flot nyt look.
Håndvasken:
Den daglige rengøring anbefales som anført ovenfor. Ved vanskelige
pletter, kan vasken fyldes op med varmt vand (ikke kogende) og tilsæt en
opvasketaps og la det stå i nogle timer eller natten over. Vask herefter med
en børste, skyl og tør efter med en blød klud.

Bygningsdelskort

Bordplade og hylde
Vedligeholdelsesanvisning:

Grovere rengøring og fjerding af småridser efter behov.
Vi anbefaler at bruge en speciel rengøringspakke med skuremiddel og
slibepads, som er udviklet til corian bordplader, kan købes i den lokale
køkkenforretning der forhandler corian.
Kemikalier:
Hvis bordpladen kommer i kontakt med stærke kemikalier såsom acetone,
mineralsk terpentin, afløbsrens o.l. skal dette omgående tørres op og
efterfølgende rengøres med vand og flydende opvaskemiddel for at undgå
skader på overfladen.

Vedligeholdelsesinterval:

Det er helt naturligt at bordpladens overflade vil syne lettere mat og slidt
efter 5-10 års brug, kan det være tid til en oppolering af overfladerne.

Reservedel:

Ny bordplade

Bygningsdelskort

Cad tegninger:

Badekabine tegninger

Blandingsbatteri til håndvask
Fabrikat:

Grohe

Type:

Eurosmart

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 33265.002

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

146 mm
Krom
Et-grebs armatur
Indstillelig volumenbegrænser
Løftestang med bundventil
Fleksible tilslutningsslanger

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset.
Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke
garanteres, at disse behandler armaturet skånsomt.
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det
af og gnides tørt.
Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som
er Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til
en skånsom pleje af armaturet overflade.

Vedligeholdelsesanvisning:

Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike, indtil kalken er opløst.
Almindelige afkalkningsmidler, som f.eks. indeholder mineralsyre (saltsyre
eller eddikesyre) skader mere end de gavner.
Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårhedsgrad.

Reservedelsliste:

Grohclean (bestillings nr. 18 078)
Se også vedhæftede.

Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til håndvask

Pos.-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Produktbeskrivelse
Greb
Kappe
Patron
Styrestang
Mousseur
Monteringsæt t/ Zedra / Minta
Aﬂøbsgarniture 1 1/4"
Topnøgle
Montagenøgle til håndvask-, bidet - og batterier
Kuglestang 350 mm

Ordre-nr.
46897000
46492000
464600001
46374000
06329000
48159000
46671000
28910000
19332000
19017000
07341000

Enheder pr. eske
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bygningsdelskort

Stopventil
Fabrikat:

Broen

Type:

Arco

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

VVS nr. 74.4416.023

Leverandør:

Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

1/2 x 10 mm
Krom
-

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset.
Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og
gnides tørt.

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Vandlås
Fabrikat:

Ghidini

Type:

Pungvandlås. Art nr. 529S

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

VVS nr. 75.0001.010

Leverandør:

Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

11/4” x 11/4”
Krom
Pungvandlås

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og
gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesanvisning:

Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder.
Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper. Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupper et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle
efter.
Brug helst ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald
kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse

Vedligeholdelsesinterval:

Gøres dette jævnligt, vil mange kendte problemer blive løst. Mindst en
gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Pungvandlås, VVS nr. 75.001.010
Forkromet afløbsrør, 32 x 300 mm, VVS nr. 75.0115.010
Forkromet høj roset, 32 mm, VVS nr. 75.0335.010

Bygningsdelskort

Bad underskab
Fabrikat:

HTH

Type:

iht. tegnig og specifikation

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

iht. tegnig og specifikation

Leverandør:

HTH Høkkenforum Horsens
Vejlevej 68 D
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 2311

iht. tegnig og specifikation
iht. tegnig og specifikation
iht. tegnig og specifikation

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Låger der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade.
Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt
opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud.

Vedligeholdelsesanvisning:

Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en
klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks.
1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle
Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i
handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter.
Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med
vand.
Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk
m.m. bør straks aftørres og tørres over efter hvert bad

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov.

Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til brus
Fabrikat:

Grohe

Type:

Grohtherm 800

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 34561.000

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

305 mm
Krom
Termostatisk
Integreret blandingsspærre
Reguleringsgreb
Safe stop ved 38 oC
Indbyggede kontraventiler

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset. Da
gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke garanteres, at disse behandler armaturet skånsomt. Rens kun armaturet med lidt
sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som er
Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til en
skånsom pleje af armaturet overflade.

Vedligeholdelsesanvisning:

Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Reservedelsliste:

Grohclean kan købes hos deres installatør
Se også vedhæftede.

Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til brus

Pos.-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Produktbeskrivelse

Termostat compact patron 1/2"
Keramisk overdel 1/2"
Kontraventil t/ termostatbatterier
Topnøgle
Specialnøgle

Ordre-nr.
47981000
47743000
47439000
47980000
45346000
47189000
0713000M
19332000
19377000
47175000

Enheder pr. eske
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bygningsdelskort

Brusesæt
Fabrikat:

Grohe

Type:

New Tempesta brusesæt II

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 27598.000
VVS Nr. 737765.104

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

600 mm glidestang
Krom
1750 mm bruseslange

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset. Rens kun
med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Kalkpletter kan undgås ved at tørre af efter hver brug. Hvis der alligevel
skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som er Grohes
miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til en skånsom
pleje af overfladen.

Vedligeholdelsesanvisning:

Bruseren renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike,
indtil kalken er opløst.
Almindelige afkalkningsmidler, som f.eks. indeholder mineralsyre (saltsyre
eller eddikesyre) skader mere end de gavner.
Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårhedsgrad.

Reservedelsliste:

Brusestang: 600 mm, Grohe nr. 27523.000
Håndbruser II: Grohe nr. 27597.000
Relexaflex slange: 1750 mm, Grohe nr. 28154.000
Grohclean kan købes hos deres installatør
Bygningsdelskort

Glas
Fabrikat:

iht. tegninger

Type:

iht. tegninger

Beskrivelse:

Størrelse:

iht. tegninger

Farve:
Andet:

iht. til tegninger

Bestillingsnr.:
Leverandør:

iht. tegninger
Den lokale glarmester

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller
TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.

Vedligeholdelsesanvisning:
Vedligeholdelsesinterval:

Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende
(ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.
Efter behov.

Reservedelsliste:

Iht. tegninger og specifikationer

Bygningsdelskort

Cad tegninger:

Badekabine tegninger
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Dørstop
Fabrikat:

Harald Nyborg

Type:

7053

Beskrivelse:

Størrelse:
Materiale
Overflade:
Andet:

Bestillingsnr.:

7053

Leverandør:

Harald Nyborg A/S
A. Jakobsens Vænge 21
5220 Odense SØ
+45 6395 9595

ø 19 x 75 mm.
Rustfri stål
Slebet
Til montering på væg

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med en blød klud.

Vedligeholdelsesanvisning:

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og
gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.
Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som
indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset.

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov.

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Toiletpapirholder
Fabrikat:

Carlsbad

Type:

7591

Beskrivelse:

Størrelse:
Materiale:
Overflade:

Bestillingsnr.:

7591

Leverandør:

Harald Nyborg A/S
A. Jakobsens Vænge 21
5220 Odense SØ
+45 6395 9595

ø16/10 mm, 140 x 90 mm
Rustfri stål
Slebet

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med en blød klud

Vedligeholdelsesanvisning:

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og
gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Krog
Fabrikat:

Carlsbad

Type:

7612

Beskrivelse:

Størrelse:
Materiale:
Overflade:
Andet:

ø16 mm
40 mm med pind
Rustfri stål
Slebet
2 stk. pr pakke

Bestillingsnr.:

7612

Leverandør:

Harald Nyborg A/S
A. Jakobsens Vænge 21
5220 Odense SØ
+45 6395 9595

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med en blød klud

Vedligeholdelsesanvisning:

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og
gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Spot
Fabrikat:

RC Advice

Type:

V1214B-white

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Leverandør:

RC Advice
Langgade 33A, 8700 Horsens
roman@tjdanmark.dk
Tlf.+45 2049 0088

ø82 x 127 mm
Hvid
230V GU 10tilt
Farvetemperatur varm hvid.
IP 44

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Rengør med en blød klud.
Kan evt. bruges lidt sæbe og en fugtig klud. Sæben fjernes med rent vand
og spotten gnides tør.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov.

Bygningsdelskort

El artikler i badekabine
Fabrikat:

LK

Typer:

iht. specifikation og tegninger

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

iht. specifikation og tegninger

Leverandør:

Lemvigh-Müller A/S
Hjulmagervej 2B
7100 Vejle
Tlf. +45 3695 5602

iht. specifikation og tegninger
iht. specifikation og tegninger
iht. specifikation og tegninger

Vedligeholdelse:
Rengøring:

El artikler kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med
rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.

Bygningsdelskort

Kontrolventil
Fabrikat:

ALTECH

Type:

KUV-100

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Leverandør:

Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

ø100 mm
Hvid, RAL 9016
Udsugningsventil med lavt lydniveau

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Støv fjernes med en støvsuger og en fugtig klud

Vedligeholdelsesanvisning:

Støv fjernes med en støvsuger og en fugtig klud.
I midten af kontrolventilen sidder en justerbar kegle således der er muligt
at regulere luftmængden ved blot at dreje på keglen
Beboer må IKKE regulere luftmængde på kontrolventilen, da indregulering
er fortaget før byggeriets aflevering.
Såfremt beboer indregulere vil/ kan det få indflydelse på hele anlæggets
funktion.

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Bygningsdelskort

Gulvaﬂøb
Fabrikat:

Unidrain

Type:

iht. tegning og specifikation

Beskrivelse:
Afløbsarmatur:

Type: iht. tegning og specifikation

Leverandør:

Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
3520 Farum
Tlf. +45 3910 1030 (kundeservice)

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og ren.
Risten demonteres med jævne mellemrum for rengøring

Vedligeholdelsesanvisning:

Se vedhæftede

Vedligeholdelsesinterval:

Unidrain bør rengøres jævnligt. Det sikrer at afløbssystemet holder længe,
fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i brusenichen.

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Gulvaﬂøb

*XOYDÀ¡E

Vedligeholdelse
Unidrain bør rengøres jævnligt. Det sikrer at afløbssystemet holder
længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se
flot ud i brusenichen. Unidrain består af fire dele som enten er af
sprøjtestøbt plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål (AISI 304).
Der er desuden en trævlesi i rustfrit stål, som er valgfri.

Rengør rist, afløbsarmatur og evt.
trævlesi

Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med
en blød klud eller børste dyppet i lunken sulfovand eller anden mild sæbe.
Brug ikke ståluld. Poler rist og armatur i samme retning som stålet er slebet.
Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbrug: Lad det
sidde et par minutter og skyl med rigeligt rent vand.

Rengør rustfrit stål
jævnligt

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets
overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Filmen opstår når
kromet i stålets legering går i forbindelse med den ilt der er i luft og vand.
Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks.
hvis der sidder urenheder på stålet. Der kan også opstå korrosion hvis stærke
syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindrer ilt adgang til stålet,
så filmen ikke kan blive dannet.

Rengør vandlåsen
hvis vandet løber
for langsomt ud,
eller afløbet er
stoppet

Tag med en finger eller et værktøj fat om palen i midten af vandlåsen. Træk i
palen, tryk samtidigt på den ene ende af vandlåsen, og træk vandlåsen op
med den anden ende først.
Skil vandlåsens overdel og underdel ad. Skyl delene i varmt vand, brug
eventuelt lidt sulfo. Til kalkaflejringer på vandlås og trævlesi kan man bruge
skurecreme og en grov plastsvamp.
Overdel og underdel samles igen. Vandlåsen er samlet korrekt når de to dele
er ’klikket’ på plads. Der skal være ca. en fingerbreddes afstand mellem
overdel og underdel, så vandet kan løbe ud. Smør vandlåsens pakning med
lidt sulfo eller sæbe.
Skub vandlåsen tilbage i gulvafløbet. Vær omhyggelig med at den sidder
vandret. Vandlåsen er korrekt samlet og sidder korrekt, hvis vandet løber
igennem afløbet uden hindring.

Tegn på at vandlåsen ikke er korrekt
samlet, eller ikke
sidder korrekt

•

Der løber ikke vand igennem.

Løsning: Overdelen er trykket for hårdt ned. Tag vandlåsen op og kontroller
at delene er korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem
overdel og underdel.
•

Der kommer dårlig lugt op fra afløbet.

Løsning: Vandlåsen er ikke helt nede i sit leje, eller ligger ikke lige. Monter
vandlåsen igen.

Unidrains vandlås opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ud fra
EN-1253, som er den fælleseuropæiske standard for gulvafløb.

- Danmark juli 2008 -
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Bygningsdelskort

Fugemasse
Fabrikat:

PCI

Type:

Nanofug, Cementfuge

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

3128/5 (4 kg)
3108/7 (15 kg)

Leverandør:

BASF Construction
Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1
6230 Røde kro
Tlf. +45 7466 1511

3 mm
Cementgrå nr. 31
til gulv

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel.

Vedligeholdelsesanvisning:

Hvis fugerne bliver mørke:
(Tegn på mug i badeværelse, skyldes utilstrækkelig ventilation).
Rengør med et alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med et
klorholdigt middel. Skyl efter. Kan delvis afhjælpes ved imprægnering af
fugerne med FB9700.

Vedligeholdelsesinterval:

Imprægneringen bør gentages når fugerne begynder at opsuge fugt igen.

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Fugemasse
IMPRÆGNERING FB 9700
TIL UGLASEREDE FLISER OG FUGER
Imprægnering til fliser og fuger
Vandbaseret imprægnering til fuger og uglaserede fliser.

Anvendelsesområder
Anvendes for at forhindre vand, olie og fedt i at trænge ned i overfladen.
Imprægneringen giver gulvet en smudsafvisende og slidstærk overflade
og mindsker behovet for daglig rengøring.
Før behandling rengøres gulvet omhyggeligt for fugerester og cementslør.
Inden imprægneringen påføres gulvet skal dette være fuldstændigt tørt.
På mindre overflader påføres imprægnering med klud eller svamp.
På større overflader hældes impræningsmidlet på gulvet og stryges
jævnt ud med en moppe. Om nødvendigt kan behandlingen gentages
efter ca. 30-60 minutter.
Når fugerne begynder at suge vand (bliver mørkere) er det tid til at gentage
behandlingen. Det er vigtigt at rengøre fliser og fuger grundigt inden
imprægnering.

Forbrug
1 liter til ca. 25-30 m2.

Øvrig information
Imprægnering skal beskyttes mod frost og store temperatur udsving.
Skal opbevares i lukket original emballage.
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Bygningsdelskort

Silikonefuge
Fabrikat:

PCI

Type:

Silcofug E

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

2698/4

Leverandør:

BASF Construktion
Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1
6230 Rødekro
Tlf. +45 7466 1511

Cementgrå nr. 31
Brugt ved væg

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Sæbevand ca. 1 gang om ugen.

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Forventet holdbarhed: ca. 5 år derefter skal fugen skiftes

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Glasﬁlt
Fabrikat:

Flügger

Type:

Glasfilt 43050, 50g vådrum

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

5701573 43050 2

Leverandør:

Flügger A/S
Løvenørnsgade 12
8700 Horsens
Tlf. +45 7561 0022

Hvid
Til vådrum
Opklæbet vådt i vådt med 2 gange vådrumsgrunder
2 gange maling

Vedligeholdelse:
Rengøring:

-

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Maling - væg
Fabrikat:

Caparol

Type:

Vådrumsspartel 735
Vådrumsgrunder 736
Vådrumsmaling 738

Beskrivelse:

Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Vådrumsspartel 735
Vådrumsgrunder 736
Vådrumsmaling 738

Leverandør:

BECK & JØRGENSEN A/S
ROSENKÆRET 25-29
2860 SØBORG
TLF. 39 53 03 11

Hvid
til væg

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Da vådrum ofte er det mest udsatte rum i et byggeri, er det af største
vigtighed, at vådrummet vedligeholdes korrekt. Malede overflader i
vådrum efterses mindst en gang årligt. Afhængig af slid må der forventes
vedligeholdelsesintervaller på mellem 2 og 5 år ved almindelig brug.
Til almindelig rengøring benyttes et universalrengøringsmiddel som f.eks.
B&J Grundrengøring 110. Til rengøring benyttes en blød svamp/børste.
Selve rengøringsprocessen bør foretages nedefra og op, så man undgår,
at rengøringsmidlet løber ned af den tørre flade og forårsager striber i
malingsfilmen. Ved større rengøring, hvor man ønsker at fjerne kalk- og
sæberester, skal der bruges en kalkfjerner – f.eks. eddikesurt vand. Efter
brug af kalkfjerner vaskes fladerne med et universalrengøringsmiddel og
eftervaskes med rent vand.

Bygningsdelskort

Maling - væg
Vedligeholdelsesanvisning:

Genbehandling
Intakte overflader
• Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet
med vand i forholdet 1:3.
• Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. B&J
Grundrengøring 110.
• Efterskylning med rent vand.
• Slibning og afstøvning af overfladen.
• Maling til dækning med Vådrumsmaling 738.
• Vådrummets nymalede overflade må tages i brug efter 3 døgn.
Ikke-intakte overflader
• Skader, der ødelægger overfladen, skal repareres straks.
• Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32 % blandet
med vand i forholdet 1:3.
• Afvaskning med et universalrengøringsmiddel f.eks. B&J
Grundrengøring 110.
• Efterskylning med rent vand.
• Slibning og afstøvning af overfladen.
• Huller og revner udspartles med Acryl Fugemasse eller
Vådrumsspartel 735.
• Reparationer grundes 2 gange med ådrumsgrunder 736.
• Hele fladen males med minimum 2-3 gange med Vådrumsmaling
738

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Maling
Fabrikat:

Caparol

Type:

Latex Santin 20

Beskrivelse:

Spartlet og malet 2 gange
Farve:
Hvid med forhøjet glans, RAL 9010
Andet:
til loft

Bestillingsnr.:

Latex Santin 20, RAL 9010

Leverandør:

Rockidan as
Industrivej 31
6200 Åbenrå
Tlf.: +45 7461 3366

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Aftørres

Vedligeholdelsesanvisning:

Males

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Badekabinevægge
Fabrikat:

Krydsarmeret pimpstensbeton

Beskrivelse:

Størrelse:
Rumvægt:
Andet:

Boreanvisning

Før boring i badekabinens vægge skal man på badekabinetegningerne
kontrollerer, at der ikke er installationer indstøbt i væggen i det område
man vil bore. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 10 cm på begge
sider af installationen. Møder man ved boring modstand skyldes dette, at
boret har truffet armeringsjern i væggen. Boringen skal afbrydes, og en ny
position for hullet skal findes.

Boring for ophæng
på væggene.:

60 mm og 80 mm
1800 kg/m3
Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte
badekabinetegninger.

Der anvendes plast plugs, som fa. Fischer, med en passende skrue.
Borstørrelsen vælges efter plugfabrikantens anvisninger.
Boredybden må maximal være 35 mm ved 60 mm vægge.
Der må ikke anvendes slagboremaskine.
Væggens bæreevne er ved 8 mm plast plugs, fa. Fischer,
15 kg pr. plugs.

Bygningsdelskort

14. Altan
Indbygningsår:

2018

Eftersynsinterval:

1 gang årligt

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Vedligeholdelse:

Galvaniserede stål kræver ingen egentlig vedligeholdelse, men skal efterses for skader
1 gang årligt. Ved skade, se bilag.
Terrassebrædderne (Cumaru); Træets naturlige farve og glød bevares/vedligeholdes
ved årlig rengøring og oliering, med en træolie med farvepigment, der er beregnet til
hårdttræ udendørs. Hyppigheden afhænger af, hvor udsat træet er for vind og vejr.
Under terrassebrædderne, er stålrammen fuget i hhv. gavle og front, for at sikre at
vandret føres ind på sinuspladen (sinuspladen føres vandet ned i vandrenden).
Fugerne efterses 1 gang om året. Der bør undersøges om der er tegn på at fugerne
slipper eller danner revner. Er der tegn på dette skal fugen vedligeholdes. Se bilag.
For at sikre, at regnvand udledes korrekt (via udspyr), skal vandrende renses 1 gang
årligt.

Rengøringsanvisning:

Galvaniserede stål rengøres i rent vand.
Terrassebrædderne rengøres ved at spule med vand, påføre dem terrasse-rens med en
børste og derefter skrubbe overfladen på langs. Afslutningsvis skylles brædderne
grundigt.
Ved oliering skal brædderne vaskes forinden og tørre op i minimum et døgn, inden
oliebehandling.
Fuger rengøres efter behov, iht. bilag. Terrassebrædder demonteres for at komme
ned til fugen.
Afløb i altan rengøres ved demontering af det yderste terrassebræt.
Glas vaskes efter behov, på tilsvarende måde som almindelige vinduer.

Entreprenør:

Bobach Stålentreprise A/S
Rørdalsvej 198
9220 Aalborg øst

Leverandør:

-

Bemærkninger /
henvisninger:

Se bilag

Drift og vedligeholdelse af
varmforzinkede dele

Drift og vedligeholdelse
af varmforzinkede dele
Zinkoverfladerne på varmforzinkede ståldele vil normalt være vedligeholdelsesfrie i hele zinkbelægningens levetid.
Figur 6

4.5 Zinkbelægningens levetid
Zinkbelægningernes levetid i korrosionskategori C1 - C5 baseret på minimum lokal zinklagstykkelse
ifølge DS/EN ISO 1461
Zinklagtykkelse jf. DS/EN ISO 1461 1)
Godstykkelste t

Zinklagtyk-			
kelse2) (µm)

C1

Korrosionskategori DS/EN ISO 12944-2
Holdbarhed i år
C2
C3
C4

C54)

Stål, 6 mm ≤ t

70

100+

100 - 100+

33 - 100

17 - 33

8 -17

Stål, 3 ≤ t < 6 mm

55

100+

79 - 100+

26 - 79

13 - 26

7 - 13

Stål, 1,5 ≤ t < 3 mm

45

100+

64 - 100+

21 - 64

11 - 21

5 - 11

Stål, < 1,5 mm

35

100+

50 - 100+

17 - 50

8 - 17

4-9

Støbegods 6 mm ≤ t

70

100+

100 - 100+

33 - 100

17 - 33

8 - 17

Støbegods t < 6 mm

60

100+

86 - 100+

29 - 86

14 - 29

7 - 14

Stål, særkrav 3) 6 mm < t

100

100+

100+

48 - 100+

24 - 48

12 - 24

Stål, særkrav 3) 6 mm < t

150

100+

100+

71 - 100+

36 - 71

18 - 36

Stål, særkrav 3) 6 mm < t

200

100+

100+

98 - 100+

48 - 95

24 - 48

1) De angivne minimumlagtykkelser gælder for ophængningsgods
2) Krav om særlig stor zinklagtykkelse, der kun kan opfyldes, når stålet har nærmere specificeret siliciumindhold
3) Minimum lokal zinklagtykkelse jf. DS/EN ISO 1461
4) I kategori C5 kan det være nødvendigt at foretage mailing efter varmforzinkning, hvis der ønskes lang holdbarhed

Tabellen ovenfor viser de forventede levetider af forskellige zinklagtykkelser i forskellige korrosionsklasser.
Alt efter de miljømæssige forhold og tykkelsen vil zinklaget blive tæret
bort efter en årrække. Levetiden af konstruktionen vil derfor være bestemt
af det tyndeste zinklag på konstruktionen.
Mekaniske påvirkninger som deformationer, slag og slid kan beskadige
zinklaget og mindske konstruktionens levetid.
Tidspunktet for kontrol og besigtigelse bliver bestemt af de mekaniske
påvirkninger på konstruktionen, zinklagtykkelsen og korrosionsklassen.

11.2 Stålkonstruktioner uden mekaniske påvirkninger
Tidspunktet for den første tilstandskontrol bliver fastsat ud fra konstruktionens laveste zinklagtykkelse og den forventede levetid – som beregnet i
tabellen oven for. Ud fra resultatet af den første kontrol, bliver de efterfølgende kontroller fastsat med kortere tidsintervaller.

11.3 Stålkonstruktioner med mekaniske påvirkninger
Mekaniske påvirkninger kan beskadige zinkoverfladen. Det kan eksempelvis ske i form af afskalninger eller afskrabninger af zinkoverfladen, så
selve ståloverfladen bliver blotlagt for korrosion.
Gennemfør derfor en tilstandskontrol med regelmæssige, kortere tidsintervaller, det vil sige normalt mellem et og fem år. Efter hver kontrol bør
eventuelle skader naturligvis udbedres.

11.0

Drift og vedligeholdelse af
varmforzinkede dele

11.4 Tilstandskontrol og besigtigelse
Tilstandskontrol og besigtigelse bør omfatte følgende:
Visuel bedømmelse af zinkoverfladen samt registrering og optegnelse af
rustgennemslag og skader.
I særligt aggressive miljøer bør der gennemføres kontrolmåling af zinklagtykkelsen på de særligt udsatte områder.
Med baggrund i disse punkter bør der laves en tilstandsrapport, der angiver
behovet for vedligeholdelsesarbejder eller reparationer – og tidspunkt for
næste kontrol.

11.5 Vedligeholdelsesarbejder
Vedligeholdelsesarbejder kan omfatte følgende punkter:
1. Pletreparation af mekaniske skader, afskalninger, afskrabninger
eller lokale, mindre rustgennemslag.
2. Delvis nedtagning og genbehandling af dele af konstruktionen.
3. Komplet nedtagning og ombehandling af hele konstruktionen.
4. Levetidsforlængende overfladebehandling med maling.

11.6 Pletreparation
Pletreparation med zinkrig maling bliver først og fremmest brugt til at udbedre mindre mekaniske skader eller mindre rustgennemslag. Reparationen
kan udføres direkte på opstillingsstedet uden at nedtage eller demontere
konstruktionen.
Brug en zinkrig maling med mindst 96% zinkindhold i tørre film til arbejdet.
Rengør først overfladen grundigt, og påfør herefter et eller flere lag maling, så
den samlede lagtykkelse kommer op på omkring 100 mym. Følg altid anvisningerne fra producenten af malingen.
Reparation af større pletter eller afskalninger kan på stedet udføres ved hjælp
af metallisering eller metalsprøjtning.

11.7 Delvis genbehandling
Delvis genbehandling bliver udført på konstruktioner, hvor zinkbelægningen
på afgrænsede og afmontérbare dele er begyndt at tære bort, mens zinkbelægningen på den resterende konstruktion er intakt og med en rimelig
restlevetid. Konstruktionsdele, der kan afmonteres, kan derefter sendes til
genbehandling hos varmforzinkeren.

11.8 Fuldstændig genbehandling
Man kan udføre fuldstændig genbehandling på konstruktioner, hvor zinkbelægningen over store dele er tæret bort. Det forudsætter at konstruktionen
kan skilles ad, demonteres og sendes til genbehandling hos varmforzinkeren.
Efter genbehandling vil konstruktionen fremstå med en fuldstændig ny
overflade-behandling, og levetiden vil være som på den oprindelige konstruktions overfladebehandling.
Kan konstruktionen ikke skilles ad og demonteres, kan levetiden af overfladebehandlingen forlænges. Det gøres ved – på stedet – at sandblæse, evt. metallisere og derefter malebehandle enten hele eller dele af konstruktionen.

11.9 Optøning af is og sne
Står den varmforzinkede konstruktion et sted hvor man skal fjerne is og
sne af hensyn til sikkerhed og færdsel, tilråder vi at undgå de almindelige
optøningsmidler som vejsalt og urea.
Brug i stedet CLEARWAY CMA OPTØNINGSGRANULAT, der består af Calcium
Magnesium Acetat. Midlet er lige så effektivt som vejsalt, men skader ikke
vejbelægningen, metalkonstruktionerne, vegetationen eller miljøet.

11.0

Vejledning vedr. reparation af bare pletter

Reparationsprocedure:

1. Skader i zinkbelægningen, hvor ståloverfladen er blottet, skal repareres.
2. Enkeltskader mindre end 10 cm2 repareres med zinkstøvmaling.
3. Det samlede skadesareal på 1 enkelt emne må ikke overstige 0,5 % af emnets
Samlede overfladeareal.

Reparationsmetode med zinkstøvmaling:

1. Afskalningen eller skadestedet afrenses til metallisk renhed ved slibning m/groft sandpapir.
2. Den omgivende zinkbelægning slibes til overfladen er mat og ren.
3. Maskinslibning anvendes ikke i nærheden af zinkbelægningen, da man derved kan komme
Til at fjerne zinkbelægningen omkring skaden, så denne forstørres.
4. Slibestøv fjernes omhyggeligt.
5. Der påføres zinkstøvmaling, evt. af flere gange.

14.09.2010
Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg – tlf. 97 22 01 44.

Vedligeholdelse af MS fuger
I byggeriet i Danmark anvendes i dag MS fuger i stor stil. Dette medfører større og større
interesse for, hvordan denne slags fuger skal vedligeholdes.

MS polymere
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor tilhører den nye generation af MS-polymere
fugemasser, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser.
Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan
optage bevægelser på op til +/- 25 %.
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude
som inde. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor
man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens
overmalbarhed og forenelighed.
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan
overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Rengøring af fuger
MS polymere har tendens til at være svagt klæbrige i overfladen i forhold til de meget blanke
siliconer. Herved oplever man at overfladen er mindre smudsafvisende end en silicone, og
derved har behov for hyppigere rengøring.
Ved rengøring af vinduer og døre er det derfor oplagt at tørre fugemassen over samtidig, så den
igen står ren i overfladen. Hertil kan det anbefales at bruge selv samme opløsning, som når der
pudses vinduer; en velegnet sæbeopløsning med en sjat sprit.
Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud.
Skulle fugerne være meget beskidte kan det være en fordel at tage en klud med ren sprit, og
gnide direkte herpå, men dog kun kortvarigt, hvorefter der renses grundigt af med vand.
Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de
opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.
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Vedligeholdelse/rengøring af hærdet glas.

Generelt bør der altid bruges rigeligt med rent vand
Vandet tilsættes eventuelt et afspændingsmiddel.
Andre metoder bør kun komme i anvendelse hvis brug af rigelig vand ikke er tilstrækkeligt.
Der bør absolut ikke anvendes aggressive så som alkalie, flussyre holdige og lign. materialer idet
disse beskadiger glasoverfladen.
Cement og kalkholdigt slam eller rester skal fjernes øjeblikkeligt idet disse også beskadiger
overfladen og senere vil være umuligt at fjerne
Skrabende værktøj, ståluld og lign. er ikke egnet til rengøring, idet de kan efterlade ridser. I stedet
bør der anvendes et opløsende middel f.eks. Sprit, Acetone, rensebenzin og lign. når man ønsker
at fjerne f.eks. lim rester fra rude mærkater, farve eller andre pletter.
Ved anvendelse af opløsningsmidler skal man være opmærksom på at der ikke kommer materialer
på isætningsmaterialet. Sprit opløser f.eks. Butyl bånd således at der efter kort tid ikke er
vedhæftning mod glasfladen.
Efter rengøring med opløsningsmidler skal der altid efterfølge en rengøring
med rigelig mængde vand.
Vindues rens (Glas rengørings midler) kan anvendes, men hvis der ikke sker en
omhyggelig aftørring vil der med tiden opstå en generende hinde på glasoverfladen som vanskelig
kan fjernes.

Med venlig hilsen
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