
 

 

 

 

 

 

Velkommen som lejer 

hos SAMPENSION KP DANMARK A/S  

 

  

Rampelyset 1, Roskilde 



 

norhjem administration a/s er administrator 

af den bolig du netop er flyttet ind i eller 

netop er i færd med at indrette dig i. 

Når man får ny bolig, måske den første bolig 

helt for sig selv, vil der naturligvis være nogle 

spørgsmål som skal besvares. Du er altid 

velkommen til at kontakte os på telefon  

98 17 17 27 eller via mail info@norhjem.dk. 

Kontoret holder åbent mandag-torsdag kl. 

8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-14.00. 

Hvis du har mere specifikke spørgsmål kan 

du på vores hjemmeside www.norhjem.dk 

finde den rigtige medarbejder at ringe eller 

skrive til, så får du hurtigere det svar du 

søger. 

 

FIND ALLE OPLYSNINGER ET STED 

I denne lille velkomstfolder får du både de 

generelle regler, der gælder i alle 

ejendomme som norhjem administration a/s 

administrerer ligesom de mere specifikke 

regler og muligheder i netop den ejendom 

du bor i bliver beskrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

EJENDOMMEN 

RAMPELYSET 1, ROSKILDE 

 

TV 

TV signalet får du gennem YouSee. De 

tilbyder forskellige pakker til forskellige 

priser.  YouSee kan kontaktes på telefon      

80 80 40 40 eller via deres hjemmeside 

www.yousee.dk. Hvis der opstår problemer 

med antennesignalet skal YouSee kontaktes. 

 

INTERNET 

Det er muligt at bestille internet gennem 

YouSee. De tilbyder forskellige hastigheder 

til forskellige priser. YouSee kan kontaktes 

på telefon 80 80 40 40 eller via deres 

hjemmeside www.yousee.dk. Hvis der opstår 

problemer med internetsignalet skal YouSee 

kontaktes. 

 

EL 

El betaler du direkte til forsyningen. Der er 

frit elvalg i Danmark, så du bestemmer selv 

hvilket forsyningsselskab du tilmelder dig 

hos. Det er vigtigt at du tilmelder dig 

forsyningen den dag du overtager 

lejligheden. 

 

RENOVATION 

 

Den daglige renovation skal fyldes i 35 L 

mailto:info@norhjem.dk
http://www.norhjem.dk/
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www.yousee.dk


 

affaldsposer og lukkes. Den skal herefter 

bringes ned i affaldsmolokkerne på 

affaldspladsen ved parkeringspladsen. Her 

findes der desuden affaldsmolokker til papir- 

og pap. Det er ikke tilladt at sætte sit affald 

uden for sin dør. Affaldsposer eller andet må 

ikke henstilles på gangarealer i 

ejendommen. De skal bringes direkte ned i 

molokkerne. Bliver der konstateret 

affaldsposer på gangarealerne, vil disse blive 

fjernet af den driftsansvarlige og man kan 

forvente at blive opkrævet for den afholdte 

tid. Det er af hensyn til brandsikkerheden at 

der ikke må stå noget på gangene. Dette 

gælder også dørmåtter. 

Storskrald kan puttes i 

storskraldscontaineren ved siden af 

molokkerne. 

 

HUSDYR 

Det er ikke tilladt at holde nogen som helst 

former for husdyr i ejendommen.  

 

BRANDALARM 

Hvis din brandalarm bipper med intervaller 

af ca. 10 sek. betyder dette at der skal skiftes 

batterier. Alarmen benytter 9V batterier. 

 

BRAND ELLER VANDSKADE 

Opstår der brand i ejendommen kontaktes 

112. Det er desuden vigtigt at du informerer 

os om at ejendommen brænder eller har 

brændt. Det gøres på vores hovednummer 

telefon 98 17 17 27 eller udenfor kontorets 

åbningstid på vores nødtelefon 70 27 60 27. 

Alle ejendommens beboere samles på højen 

mellem parkeringspladsen og Noden, 

således brandvæsenet har god plads til at 

udføre slukningsarbejdet. 

 

VASKERI  

Ejendommens vaskeri findes i stueetagen. 

Vaskeriet er drevet Saniva. 

Tørring af tøj må kun ske på badeværelset i 

lejlighederne. 

 

PARKERING 

Der er fri parkering for ejendommens 

beboere på parkeringspladsen bag 

ejendommen. Parkering skal ske ved brug af 

det udleverede parkeringskort.  

CYKELPARKERING 

Der tilhører flere steder cykelparkering på 

ejendommen. Cykelparkering findes ved 

siden af depotrummene, overfor 

postkasseanlægget samt overfor 

fælleskøkkenet. 

 

  



 

FÆLLES RETNINGSLINJER 

 

RYGNING 

Alle vores ejendomme er røgfrit område. Det 

gælder for de indvendige fællesarealer. 

Ryges der på de udvendige arealer, rydder 

man selv op efter sig. Ryges der i egen 

lejlighed skal man forvente en merudgift til 

maling af lejligheden ved fraflytning, da 

dette vil kræve brug af spærremaling mod 

nikotin. 

 

RENOVATION 

Det er vigtigt altid at følge vejledningen i 

brugen af ejendommens renovations-

ordning. Husk altid at en container skal 

kunne lukkes også efter du har placeret dit 

affald i den. Hvis den ikke lukkes vil 

renovationsselskabet ikke tømme den, men 

værst af alt så tiltrækker det rotter når en 

container står åben. 

 

FÆLLESKØKKENER 

Fælleskøkkenerne kan bruges af alle i 

ejendommen, men man skal selv sørge for at 

rydde op og gøre rent efter brug. 

 

INDBOFORSIKRING 

Det er vigtigt at du tegner en 

indboforsikring, da denne vil kunne dække, 

hvis ruden i din lejlighed går i stykker. Har du 

ikke en indboforsikring vil det være dig selv 

som skal betale for udskiftningen. Det er 

desuden en indboforsikring som dækker 

skader på dit inventar ved f.eks. indbrud, 

vandskader eller andet. 

 

DINE NABOER 

Du kender det godt, det er dejligt at komme 

hjem efter en lang dag i skole, på job eller 

endda begge dele. Det er det så ikke hvis 

naboen holder stor fest, med masser af 

gæster og høj musik. Derfor skal du huske at 

informere dine naboer når du vil holde fest, 

så ved naboen at der ikke er stille. Det ville 

du jo gerne selv have vidst. Så vis din nabo 

det hensyn, som du mener din nabo skal vise 

dig. 

 

INDFLYTNING 

Du har overtaget lejligheden med ny 

istandsatte lofter, vægge, træværk og gulve 

samt i rengjort stand. 

Hvis du alligevel har noget at bemærke med 

hensyn til lejligheden, beder vi dig venligst at 

skrive en mail til os senest 14 dage efter, at 

du har overtaget lejemålet.  

For god ordens skyld skal vi gøre 

opmærksom på, at ikke alle dine 

bemærkninger behøves at være egentlige 

mangler i boligen, og at sådanne ikke 

nødvendigvis vil blive udbedret. 

Vi opbevarer imidlertid dine bemærkninger 

sammen med lejekontrakten, så du ikke 



 

kommer til at betale for udbedring af de 

punkter der accepteres, men ikke udbedres i 

bo-perioden.  

 

ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING 

Når du engang ønsker at flytte fra din 

lejlighed, skal du være opmærksom på, at du 

har 3 måneders opsigelse, og at du skal være 

fraflyttet 14 dage før lejemålets ophør. Dvs. 

hvis lejligheden er opsagt til den 30. 

november, skal du fraflytte lejligheden 

senest den 15. november. Når du flytter ud, 

skal der afholdes et flyttesyn, hvor der bliver 

noteret, hvad der skal istandsættes i 

lejligheden, og hvem der skal betale for det.  

Det typiske der skal laves, når man fraflytter, 

er maling af vægge og lofter, afslibning og 

lakering af gulv samt rengøring efter 

håndværkerne.  

 

Hvis man er ryger og har røget i lejligheden, 

kan det være nødvendigt, at male med 

specialmaling først, for at lukke nikotinen 

inde. Dette vil betyde en dobbelt udgift på 

maling af lejligheden, da det skal gøres to 

gange i stedet for en.  

 

Hvis man har lavet ridser i gulvet, som går 

ned i træet under lakken, er det nødvendigt, 

at lave en afhøvling af gulvet. Dette kan 

medføre en pris, som er op til ca. 60 % 

højere end en blot en afslibning af gulvet. 

Det er vigtigt, at man undgår at lave 

brændemærker i gulvet, da det er en 

bekostelig affære, at udskifte et enkelt eller 

flere gulvbrædder.  

Det er en rigtig god idé, at sørge for at 

lejligheden er fuldstændig rengjort ved 

fraflytning, herunder også afkalkning af fliser 

og armatur i bad, rengøring af ovn og 

emhætte inkl. filteret. Hvis disse ting ikke er 

ordnet, skal du betale for, at det bliver 

rengjort.  

Det er desuden meget vigtigt, at man passer 

godt på sine nøgler, da disse er meget dyre 

hvis man mister dem. Mister man en nøgle, 

er man nødt til at omkode alle nøglerne, 

hængelåsen samt låse i lejlighed og 

postkasse, da der ellers vil være en nøgle i 

omløb, som passer til alle disse steder.   

På din flytteopgørelse hensættes der typisk 

et beløb til varmeregnskabet. Beløbet bliver 

tilbageholdt og tillagt din aconto indbetaling 

for det sidste varmeregnskab du deltager i. 

Dette gøres for at undgå efterbetalinger hos 

fraflyttere. 
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Kære beboer

Vi, ønsker dig tillykke med din nye bolig, og håber den lever op til dine

forventninger.

Beboermappen er tænkt som et redskab, der skal gØre din hverdag

nemmere.

Beboermappen er en instruktionsbog, der enkelt beskriver hvordan du skal

vedligeholde de enkelte materialer og udstyr, samt instruktion i daglig

brug af de tekniske anlæg.

Mappens indhold er gældende for en gennemsnitsbolig i ejendommen.

Placeringaf ventiler, målere mv. kan variere fra foto.

Vi håber hermed, at du vil få størst mulig glæde af din nye bolig, som vi
har bestræbt os pä at gøre praktisk i det daglige brug.

Med venlig Hilsen

Essex Koncernen





Vicevært for Essex Park Roskilde

Essex ejendomsfunktionær, Freddy Jørgensen tlf. 20 81 85 09

Reklamationer:

Skulle der opstå problemer efter indfl¡ningen, skal de kontakte Essex Development A/S, som så vil
udfulde en reklamationsseddel, som fremsendes til den aktuelle entreprenør.

Entreprenøren vil derefter tage stilling til, om reklamation kan anerkendes.

De vil fä skriftlig besked herom og kan reklamationen anerkendes vil De også modtage et tidspunkt
for udbedring.

Reklamationer er:

Fejl mangler der kan konstateres i forbindelse med driften af lejligheden, så som stikkontakter der

evt. holder op med at virke og lignende.

Reklamationer er ikke:

Fejl og mangler på overflader da disse er overdraget ved afleveringen.

Ved uberettiget udkald, af håndværker, opkræves 450,-pr.påbegyndt time.

Ved reklamationer kontaktes :

Essex Development A/S, Projektchef Kristian Barlebo tlf. 86 1220 20

ungbo_the
Streg

ungbo_the
Streg





Undgå fugtskader - luk vinduet oP!
I Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugitig som

følge affx madlavning, vask, badning og vanding af
potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugt-
skader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirknin-
ger (husstøvmider).
"l Mange tror, at en lejlighed "ventilerer sig selv", men
det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge
for, at der udluftes tilstrækkeligrt til at fjerne den fugt,
der opstår i lejligheden.

I I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ven-
tilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad
gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal

være åbne og holdes rene for at virke effektM. Ofte
findes også udeluftventiler i eller nær ved vinduerne.
Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem
køkken og bad. Dlsse ventiler bør altid holdes åbne.

I I ældre ejendomme med "trækruder" - små ventila-
tionsruder - kan det være nødvendigt altid at have dem
på klem for at få nok friskluft.
I HUSK: LUFI 5Ä MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER
DUG PÅ RUDERNE.

I Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren
ikke føre til fugrtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldig-
vis koster opvarmning af rimelige mængder friskluft
ikke de store penge.

I Der opstår færrest fugtproblemen hvis alle rum
holdes nogenlunde ensartet opvarmede.
I I nyopførte lejligheder kan der forekomme bygge-
fugt. Udluft derfor saerligt meget i det første ån tid
efter indflytning i en ny lejlighed.

I Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætnings-
lister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt
at der er behov for flere udluftninger end før.

I lsær hvor der ryges, er det en god idé altid at holde
udeluftventiler åbne eller at lade "trækruder" stå på

klem.

I Kontak i øvrigt straks vicevært eller inspektør hvis

der opstår fugitproblemer. Fejl er lettest at afh¡ælpe,
hvis der gribes ind med det samme.

I ¡IuSIC EÍ GODT INDEKLIMA FORUDSÆTTER GOD

VENTILATION.

I Luft ud et par gange om dagen elfer
benyt udelufwentiler, hvis sådanne findes.
I Hvis ruderne begynder at dugge så:ørg for
mere udluftning
I Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke
benyttes.
I Anbring ikke skabe eller større møbler helt
tæt op mod en ydervæg - rumluften skal kunne
cirkulere bagom, ellen kan der komme mugplet-
ter

1*

I Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet
hver morgen.
I Vend madrasserne af og til.
I Lad ikke soverum være helt uopvarmede'
I Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre
udluftning ti¡ det fri eller eventuelt til boligens
andre rum.

I

I Tîlstop eller luk aldrig aftræksåbning eller
udsugningsventil.
I lut helt op for udsugningsventil eller lad
køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft
under madlavning.
I Læg lå9 på gryder under madlavning, så kom-
mer der ikke så megen fugrtighed ud i køkkenet.
I Luft godt ud under og efter madlavning.

i køkken

I Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller
udsugningsventil.
I Undgå så vidt mulig tøjvask og især tøjtørring
i lejligheden - men kan det ikke undgås, så benyt
baderummet ogsørg for god udluftning.
I Luft godt ud efter badning,
I Alkast af varm og fugÉig luft fra tønetumble'
¡enbør føres direke til det fri.

I
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Friskluftventiler i vinduer og udvendige døre

Fripfluftventilen er indbygget i karmen, og gør det muligt at lufte ud, uden at skulle åbne vinduet /
døren. Du åbner ventilen ved at give den et fast tryk på markeringen i den ene ende eller begge

ender.

Friskluftventilen kan være placeret i enten overkarm eller sidekarm.

Lad dem stå åbne.

Hold ventilen ren.

Ventilen må ikke blokeres

Ventilation:

For at sikre et godt indeklima skal der være et luftskifte i boligen. l,¡erte foregår med et centralt

udsugningsanlæg via emhætten og via udsugningsventilen i badeværelset.

Det er vigtigt, at åbne friskluftventilerne så der kan komme luft ind til erstatning af den udsugede

luft, således, at der ikke opstår undertryk i boligen.

Udluftnine.

Selvom der foregår luftskifte som beskrevet ovenfor, er det vigtigt at lufte ud som beskrevet i
kapitlet "undgå fugtskader". Se faneblad 3.





Lamelparket - Pleje og vedligeholdelse

Trçgulve skal naturligvis - akkurat lige som alle andre gulve - rengøres og plejes for at ældes med

ynde. I modsætning til, hvad mange måske tror, er det ganske enkelt at holde trægulve rene og

pæne.

Her er et par gode råd at have i baghovedet:

Til hverdag behøver du blot støvsuge gulvet eller tørre det med en tør moppe. Tør af og til gulvet

med en hårdt opvredet klud eller let fugtet moppe. Brug ikke for meget vand, når du gør gulvet rent

og efterlad ikke blankt vand på gulvet. Pletter kan nemt fiernes med et mildt rengøringsmiddel.

Stop snavset allerede ved indgangen! Tør skoene af på en grov måtte udenfor, så du ikke slæber

vand, sne og grus med ind. En tekstilmåtte inden for døren er en god ekstra beskyttelse mod fugt og

snavs

I køkken og entre, hvor der er risiko for vandspild, kan der behøves en ekstra lakering eller oliering

efter lægning. Beskyt geme gulvet med et tæppe på udsatte steder som fr. ved skrivebordet eller i

entreen.

Sæt dupper på møblerne, så du undgår unødige mærker og ridser.

Brug aldrig metaldupper på trægulve

Gulvene beskyttes af overfladebehandlingen og tåler at blive spildt pä.Tør blot grundigt op med det

saÍlme.

De fleste pletter klares nemt med et rengørings- og plejemiddel til lakerede trægulve eller

opvaskemiddel i lunkent vand. Nogle pletter kan dog kræve lidt skrappere behandling.
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G 1.0
Overf ladebehand ling / plejeprodu kter

Rengøring og ved ligeholdelse
Generel information for gulve

Botig/Erhverv/SPort

Generelt

Junckers færdigbehandtede parketgulve leveres klar til brug efter lægning,

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne fortænges ved omhyggetig rengøring og
vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendetse kræver, at der rengøres ofte elter at der kan forekomme væske-
spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.

Rengoring og vedligeholdelse

Daglig/Ugentlig
Daglig rengøring foretages ved støvsugning etler aftørring med en hårdt opvredet k[ud.
I titfætde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe. Vandfor-
bruget skal være moderat. Anvend aldrig sutfoholdige rengøringsmidter.

vigtigtl
Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller
moppe og rengør¡ngsudstyr med lav vanddosering. Tør spitd og striber af vand op straks så

trægutvet ikke skades.

Periodisk rengøring og vedligeholdelse
Genereile anbefatinger:
4-8 ugers interval Stuer, opholdsrum, soveværelser
2-4 ugers interval Køkkener, entreer, kontorer
I -2 ugers interval Butikker, indgangspartieri offentlige bygninger

Det frarådes at vedtigehotde gulvet med andet end Junckers plejeprodukter.

Yderligere anbefalinger for vedligehotr3etse: Âfsnit G - Tekniske infornratio¡lsblade svarende
til det aktuelle trægutvsprodukt.

Vigtistl
Gutve der har været vedligehotdt med voks eller polish skal maskinafslibes før behandling
med Junckers lak- eller otieprodukter,

Vigtigtl
Brug filt under stole- og bordben for at undgå ridser når møbleme flyttes rundt. Læg til'
strækkelig store måtter i indgângspartier så grus og fugt holdes borte fra gulvet.
Brug egnede beslg/ttelsesunderlag under kontorstole.

Faldrisiko og sikkerhedforanstàltninger

Atte Junckers færdigtakerede gulve som instatleres ifølge de specificerede Tekniske lnfor-
mationer er sikre og anvendetige tit deres formål, så længe overftaden hotdes fri for vand
og anden væskespild, som er efterladt af brugerne.
Hvis lakerede overftader er udsat for spild med væske liggende på overftaden, vil der være
høj fatdrisiko, og gulvarealet vil være risikofytdt at anvende. Overftadens eventuelte ruhed
vit ikke være tilstrækkelig tit at sikre gangegnethed i våd titstand.
I områder, hvor vandspild er forudsigetigt, og ikke kan forventes fjernet inden brug, anbefa-
les det, at påføre gutvet et lag Junckers High Performance Friction+ for at opnå en skrid-
sikker overflade inden ibrugtagning.
Supplerende oplysninger samt ekempler på overflader med faldrisiko: ) F 8.4 - Junckers
High Performance Friction+.
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Teknisk information

Prodwent:
Junckers lndustrier A/5
Værfttrj 4
4600 Køge

Tet: 56 65 18 95
Fd: 56 ó7 37 10
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Teknisk information
a.

JT
,rurcrEEs

,ldÊl¡nirE
Der skal altid mfiteres trykfordetende plader med en gtat side rnod gr.*vanerfladen under
afdækningsfolie, hvor der forekommer trykbelastning, mens gulvet er afdækket. Speciett
for folier som er foldet eller ei forsynet med forstærkninger er dette vigtigt. Undtadetse
kan medføre indtryksmærker i trægulvet.

Folier med påtrykt tekst e[[er farve bør ikke anvendes, da der kan overføres farve til gutvet.
Brug altid folier med høj blødgøringstemperatur, for at undgå, at det ktæber til gulvover-
ftaden på de områder, hvor der har været trykbelastning.

Selvklæbende tape eller reklameskilte:
Da lim på selvktæbende tape er blød og ktæbrig selv ved lave temperaturer og anvendt på
gulve ofte har en meget høj aftrækstyrke, er der risiko for, enten at gulvoverftaden skades
ved fjernelse af tapen, etler at limen efterlades på gutvet som en ktæbrig film.

Pletfjerning

Nye, friske pletter er lettere at fjerne end gamle indtørrede.

Plet

Frugt, juice, mætk, f[øde, te, sodavand,
ø1, vin, kaffe

Chokolade, fedtstof, olie, skosværte,
hælemærker, tjære

Tryksværte eller btæk, læbestift

Blod

Supplerende teknisk information

Rengøring og Vedligehotdetse:
G 2.0 - Otierede Gulve
G 4,O - Lakerede Gulve
G 8.O - Sports Gulve
G 10.0 - Ultramat Lakerecie Gulve
c ll,0 - Soul+Collection

Produkter:
F 8.4 - Junckers High Performance Friction+
F 1O.2 - Junckers Gulvsæbe

Fjern med

Junckers Gulvsæbe

Junckers Gulvsæbe eller terpentin

Junckers Gulvs¿ebe eller sprit

Koldt vand

Tet: 5ó65 1895
Íù: 56 67 37 10
w.juncke6.dk
teknik@j6ckeßdk

G t.0
RerE ring og EdtiSehotdelæ
G€æßt infomation fd gutE
2(DçOZ-I 3 /D(/E¡statter 2(x)6ü- ló

Producent:
Junckeß lndulrier À/S
Værfttrj 4
4ó00 Koge
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latn
JUNCKERS

M 10.0
Lameltrægulve

Rengøring og vedligeholdelse
Lakerede lamelgulve

Bolig / Erhverv

Junckers færdiglakerede lamelgulve

Alle lamelgulve er fra fabrikken færdiglakeret med flere lag slidstærk UV-hærdende lak, som

forsegler træets overflade.

Rengøring

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hárdt opvredet klud.

I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe.
Vandforbruget skal være moderat, Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler.

Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter laker¡ngen.

Mærker efter skosv¿erte og lignende fiernes med renset benzin eller mineralsk terpentin.

Vedligeholdelse

Junckers parketgulve vedligeholdes nemt ved lakering med nedenstående laktype.

Det frarådes at vedligeholde med voks eller polish.

Før lakering
Gulvet skal være rent, tørt og absolut fri for støv, fedt, voks, polish og sæberester.

Før lakering skal gulvet vaskes med Junckers Gulvrens (2 dl t¡l 8-10 liter vand). Herved neu-
tral¡seres sàbereiter efter Junckers Gulvsæbe. Eventuelle knaster og småskader kan udkit.
tes med Junckers Kitpulver, der findes i forskellige nuancer.

Der skal mellemslibes inden lakering, dette gøres med fint sandpapir (nr. 180-220).

Efter lakering
Lakken er tør for let trafìk efter ca. 4 timer ved stuetemperatur. Ftrld slidsfvrke opnås efter 3

døgn. Gutwask og pålaegning af tæpper bør derfor ikke finde sted de første par dage.

Det skåner gulvet at klæbe f.eks. filt under møbelben.

Produkt
Blitsa High Performance Commercial Ultra Matt à L 10.0.

Lakken er en 2-komponent svagt-lugtende slidstærk vandbaseret lak, som leveres ito sær-
skilte beholdere besiående af hhv. lak og hærder. Lakken blandes iforholdet l0 dele lak til 1

del hærder. Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer.

Lakken påføres med pensel med kraftige børster, moharirulle eller luftløs sprøjte.

Rensning af værkløj bør ske straks efter brug med vand og sæbe.

Vigtigtl
Læs nøje brugsanvisningen bag pä lakemballagen, før lakering foretages'

A fTAIURAL FEETING

Teknisk information

:l
JftÆÉ

Producent:
Junckeß lnd0sk¡er A/S
Værftsvej 4
4600 Køge

Tel: 56 65 18 95
Fu: 56 67 37 10
wjunckers.dk
teknik@junckere.dk

lrlGlll
liElil

M 10.0
Rengøring og vedl¡geholdelse
Lakerede lamelgulve
2005-09-13 /DllErstatter 200$09-13
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Badeværelse

Badeværelset er udført af gode holdbare og stort set vedligeholdelsesfri materialer.

Al|e materialer tåler aftaskning med våd klud med almindelige rengøringsmidler uden opløsnings-

eller slibemidldr.

Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.

Til blandingsbatterier, vandhaner og brusebatterier fraråder vi brug af opløsnings- og syreholdige

rensemidler, kalkfierner og rensemidler som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen og

armaturerne bliver matte og ridsede.





Køkkeninventar - Rengøring og vedligeholdelse

Fronter:

Vedligeholdelse af fronter og overflader skal ske med de i husholdningen sædvanlige vand-

opløseli ge rengøringsmidler.

Brug aldrig brun sæbe, sæbespåner, skurepulver, opløsningsmidler, møbelpolitur eller bonevoks,

idet disse produkter kan have en uheldig virkning på overfladerne.

Brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fiernes med opvaskemiddel - uden sulfo, da dette med

tiden giver en fedtet overflade- eller f.eks. flydende Ajax. Fastsiddende pletter fiemes med sprit,

renset benzin eller mineralsk terpentin.

Husk at tørre efter med en opvredet klud.

Beslag:

Husk at vedligeholde de bevægelige dele. Hængsler behøver fra tid til anden en dråbe syrefri olie,

senest et år efter ibrugtagning. Gælder også andre bevægelige metalbeslag.

Bevægelige kunststofdele er vedligeholdelsesfrie.

Bordplader:

Brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fiernes med opvaskemiddel - uden sulfo, da dette med

tiden giver en fedtet overflade - eller f.eks. flydende Ajax.

Pletter, der ikke kan fiernes med vand eller opvaskemiddel, kan ofte fiernes med lige dele klorin og

vand eller meget forsigtigt med lidt acetone. Ved brug af disse midler skal der sørges for udluftning.

Pladen vaskes af med lunkent vand efter behandling.

Undgå skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler, såsom ståluld, rens-let og lign.

Vaske:

Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken

rengøres med skurepulver.

Der kan i handlen også fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske.

Emaljerede vaske må ikke rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen. Hvis der er opstået

misfarvning anbefales rengøring med lige dele klorin og vand.



Drift og vedligehold af hvidevarer

1. Glaskeramiske kogeplader bør min2 gange ugentligt behandles med glaskeramisk plade rens.

Z. t<älefryseskab bør jævnligt vaskes af indvendigt og ca. I gang årligt tages ud af skabet og

rengøres udvendigt og bagpå.

3. Emhætte tørres af med fugtig klud og opvaskemiddel. Filterdug og filterkurv kan lægges i blød i

varmt vand med opvaskemiddel.

Vistigt!

Emhætten er tilsluttet det centrale udsugningsanlæg og vil suge lidt, selvom der er slukket. Dette er

et lovkrav, og det er vigtigl for boligens indeklima. Der må IKKE justeres på emhættens

grundindstilling.

For at undgå at vinduer og døre eventuelt piber lidt, skal friskluftsventilerne i vinduerne altid stå

åbne.

Se mere under "Friskluftventiler", faneblad 4

Vi henviser i øvrigt til fabrikonterne.ç brugsvejledning.

God fornøjelse med Deres nye hvidevarer
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Vedligeholdlelse, serviee og Ì"eparar¿ûon

trnden service, vedligeholdelse eller reparation påbegyndes skal:

ø Spændingen være afbrudt
o Ventilatorhjulet være standset
o Gældende sikkerhedskrav være opfuldt

Ventilatoren skal rengØres efter behov, dog rnindst en gafig om året, for at und-

gå ubalance med unødvendige lejeskader som følge.

Et filter forlænger rengøringsintervailet.
Ventilatorens lejer er vedligeholdelsesfri og skal kun skiftes efter behov.

Ved reng øring af ventilatoren rnå højtryksspuling ikke anvendes.

R.engøring skal ske så forsigtlgt, at ventilatorhjrrlots balancevægte ikke forskub-

bes, eller hjulet iår deformiteter.
T(ontroller at der ikke kornmer mislyde fra ventilatoren.

Gør rïølgemole hvis úernnokontakten udløses

Au-tomatisk terinokontakt tilbagestiller sig selv, efter motoren er afl<ølet (TW).

Vtranuetr termokontakt (type Tts) tiibagestiiles veC at bruge et spidst objekt tii at

trykke på en neclsænket knap på mctoren (ventilatorens udblæsningssicle) etrier

gennem hul i låget.
Manuel terrnokontakt (type SPl) tilbagestilles ved at bryde strømmen i ca. 10-

60 minutter.
Ventilatorer ined separat ledningsudtagfor termokontakten (TI() tilbagestilles

på det eksterne termokontaktmotorbeskyttelsesrelæ. Kontrollet atventilatorhju-

let ikke er blokeret, eller at motorbeskyttelsen er urdløst. Fïvis ventiLatoren efter

kontrol og/eller tilbagestilling af motoibeskyttelsen ikke starter, kontakt ven-

ligst leverandøren.

. VENTILATII oN s GR{;IPF EN o
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Airline [-l-106 og R-1'14 med timer
2541-0640 og 2541-9640

sÀo¡ru ANVENDES EMHÆTTEN
Funktion fig. 1

A - Vrider til spjaeld
B - Trvkknar.¡ til belvsninrr
Ved madlávnina àbnes Íor sljiælclet. Det lukkês
auiornatìsk efle-r rrìaks. 60 rrri¡ìutter Bller ved at dr6je
lirrappen til l-l

Der mà ikke flan-¡beres under emltæl'let1.
Der skatvære ritstrækkei¡g lufttilfoßel ¡ ntnnet, nàr
emhætten er i brug samt¡d¡g ned eletnente| som bn iger
anden energi end el, lx gasktcmfur, gasowt ellèr
brændeovn, atc.
Før produl6et anvendss af børn eller af pet'sonermed

neclsatte mentalo, sensor¡skê eller tysiska evnar, skal de
¡nformeres om, hvad det skal btuges t¡|,

VEDLIGEHOLDELSE / Rêngøring
Emh¿etten aftor-ros ilìêcl en fugtig klud og
oÞvaske[riddel. Filtret bor rengores ca. 2 galtge otn
nråneden vod nonrral brug. Filterkassen lo$nes vod at
trvkke pä l<naÞÞerne på forkanten. Fihro1 lk)slìes og
íilierduqen lrernes ved at løsne filterholderen, fig 2' Læg
liltercjuõen óg fill.erl<urven i blocl i vanît vand med
oÞvaskémiclðel. Filterkasson (mÉ)d filter) l<an oüså v¿ìskes
i òpvasren'askinen. Et par g¿ìngo orrì året ilør erTìheotterì
renoores invelldiu. Aflø¡ deñ incjvendiç¡ nled en våcl klucl
pàfõn opvaske[i"c¡det. Sæt filterl€sseìl tilF,age og tryk
clen op, så den klikker pà plilds.

Brandris¡koen ç)ges, /lv/s e/¡/r,ætÍe.n il:ke rengøres sà ofte
son anbefahlt.

UÐSKIFTNING AF LYSSTOFRøR/LAM PE
Laffìpeglassei løsnes ved at þsvægÉj skycjer'na i ptlerrs

retnino:fio.3. LamDen/rorel kan nu udskiftes.
(LysstóÍrø; sokkel G 23, kronlys nted E1 4 sokkel).

HVIS EMFANGET IKKE FUNGERER.
Service
Kontroller at sikrirrgên er intâkl.
Ring til Systema¡r A,/S Tel: 87 38 75 00

Produlftet er omfattet af gældende
branc he be stem,n el se r.

%Systemrerin
TILBEHØR
Korìsolsæt,

TEKN!SKE DATA
tsroclcle: 60 cnl
Øvrìge mål: se fig. 4.
Fl-tilsluinilro: 230 V tnod tord.
Belysning:- Lysstofrør,sokketG23 11 W

INSTALLATION
Allectn¡ncr af uctblæsn¡nlsluft skal udføres i
overensãtemrne/se meil gældende forskräler ft'a den
relevante mvndiahed.
tJdbttesninosluftletl n1à ¡Rke ledes til aftrækskanal, sotn
ã,tierides ít aítednìr¡g af roggasser fra trnrgsgenstande
sorn bruger anden ehergi end elêkttic¡lët'
fx gzts/olìekatninet-, bræt1deow1e elc.

Monterinq af emhætte
Emhætten-kan Þlaceres Llncler eller indbygget i

ovorskâb, se fig 5. Afstanden nrellem komÍLir og
emhætto skal være rnindst 4Q rjrn Ved gasKomlurer

ocios afstanderl tiì fiìindst 65 crn. Emlì¿etten karì
m"onteres ved hjælp af Konsollsr. soril l(an kobes sorn

tilbehør, fig 6.

l\4onterìngsârlvìsning til tilbehør folger med udstyret.

Elektrisk installation
Èmnættsn leveres mecl leclrr¡ng og stik for tilsltrlrring
til vægafbryder med jord.

Justering
Se separai anvisttitrg.

'Í
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DEK 205-e

Brugsanvisning Glaskeram isk-
kogezone



Kære Kunde
Tak fordi du har valgt et af vore høj- kvalitetsprodukter.
Med dette produkt vil du opleve den perfekte kombination mellem funktionelt
design og den sidste nye teknol;gi.
Brug produktet og bliv overbevist om at dette produkt er udviklet til at give dig

de bedste resultater samtidig med at det er dig, som styrer processerne.

De rudove r har vi sørget for at miljøvenlighed og energibespare lser e r en integre-

ret del af produktet.
Læs denne brugsanvisning grundigt. Detvil hjælpe dig til bruge alle produktets

funktioner perfekt og derved opnå de bedste resultater.

Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning et sikkert sted. Den er god at

have i tvivlstilfælde, og bør følge produktet ved evt. overdragelse til en ny ejer.

Vi ønsker dig held og lykke med dit nye produkt.

Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:

Bemærk! Skal absolut læseslVigtige instrukser om personsikkerhed, samt

oplysninger om, hvordan skader på apparatet forebygges

Generelle oplysninge r og tips

{¿ Oplysn i nger om m iljøbeskyttelse:

a
I.

If Farlig spænding
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Bru gsa nvisning

Sikkerhed

Disse anvisninger bør overholdes, da eventue lle skader i garantiperioden ellers

ikke dækkes.

Anvendelsesformål
o Personer (herunder børn), der ikke selv kan bruge apparatet på forsvarlig vis -

på grund af fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps, eller på grund af

manglende erfaring eller viden - bør kun bruge apparatet under tilsyn eller

vejledning af en ansvarlig person.

o Apparatet må ikke være uden opsyn, når der er tændt for det.

. Apparatet må kun bruges til normal husholdningsmæssig tilberedning af mad

(kogning og stegning).
. Apparatet må ikke bruges som arbejds- e ller frasætningsplads.

¡ Det er ikke tilladt at ombygge eller ændre apparatet.

o Brændbare væsker, letantændeligt materiale eller ting, der kan smelte (f.eks.

folie, kunststof, aluminium) må ikke anbringes eller opbevares på eller tæt ved

a p pa ratet.

Børns sikkerhed
¡ Hold altid småbØrn væk fra apparatet.
¡ StØrre børnmä kun arbejde ved apparatet under en voksensvejledning og op-

syn.

Generelt om s¡kkerhed
¡ Montering og tilslutning af apparatet må kun foretages af en faguddannet og

autoriseret montør.
. lndbygningsapparater må kun indbygges og anvendes i passende standardind-

bygningsskabe og bordplader.
. Ved driftsforstyrrelse r eller skader i glaskeramikken (brud, ujævnheder eller

revner) skal der slukkes for ap'1¿¡¿tet, og forbindelsen til nettet skal afbrydes

for at forebygge risikoen for elektrisk stød.

¡ Reparationer må kun udføres af en faguddannet og autoriseret installatør.



Sikkerhed

Sikkerhed under brug
o Fjern mærkate r og beskyttelsesfolie fra glaskeramikken'

¡ Der er risiko for forbrændinger, hvis der ikke udvises forsigtighed under arbej-

de ved komfuret.
o Kablerfra el-komfurer må ikke kunne komme i nærheden af varme overflader,

f.eks. på komfur e ller kogegrej.

o Overophedet fedtstof og olie selvantænder meget hurtigt. Bemærk!

B ra ndfa re !

. Sluk altid for kogezonerne, når de ikke er ibrug.

Sikkerhed ved rengØr¡ng
. lnden rengøring skal der slukkes f or apparatet, og det skal være kølet af.

¡ Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at rengØre apparatet med damp- eller

højtryksrenser.

U ndgå at beskad ige a ppa ratet
¡ Glaskeramikken kan tage skade, hvis der falder noget ned på den.

o Knubs fra kogegrej kan beskadige kanten af glaskeramikken.

. Hvis et kogekar med defekt bund kØres hen over glaskeramikken, kan den blive

ridset; det gælder også kogekar af støbejern eller støbt aluminium.
¡ Ting der kan smelte og koge over kan brænde sig fast iglaskeramikken og bør

tjernes omgående.
o Undgå, at gryder og pander koger tØrre. Det kan beskadige kogegrejet eller

den glaske ramiske plade.

¡ Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står en tom gryde eller

pande på den.



'' Beskrivelse af a a ratet

Beskrivelse af a ppa rate t

Koge- og betjen i ngsfeltets opbyg n ing

Enkelt-kogezone
IBOO W

Knapper til kogezone
til forreste kogezone

{¿

Enkelt-kogezone
1 200w

Knapper til kogezone
til bageste kogezone

Restva rmeind ikatorer

Knapper til kogezoner

Effekten kan indstilles trinløst mellem 1 og 9.

laveste effekt

højeste effekt

Sluk-stilling

Restva rme¡nd ikato r
Restvarmeindikatoren tændes, så snart en kogezone er varm.

Advarsel! Forbrændingsrisiko ved restvarme. Når der e r slukket for kogezonerne,
varer det nogen tid, inden de er kølet af. Hold øje med restvarmeindikatoren.

Man kan udnytte restvarmen til at smelte madvarer og holde maden varm.

1

I
0



ratet

Betjen ing af a ppa ratet

Når kogezonen tilkobles kan den summe kortvarigt. Dette er noget, der er nor-

malt for alle glaskeramikkogezoner, og har ingen indflydelse på apparatets funk-

tion eller levetid.

lndstille kogetrin

drej med uret

B afa

øge

mindske
drej mod uret 9-1

slukke sæt i sluk-stilling 0

1. Vælg et højt trin til at bringe i kog/brune.

2. Skru ned på et lavere kogetrin, så snart der dannes damp eller fedtstoffet er

varmt.

3. Afslut med at sætte knappen i sluk-stilling

1-9

oI



Koge- og stegetips

Koge- og stegetips

0plysning om akrylamid
lfølge de nyeste videnskabelige unclersøgelser kan kraftig bruning/ristning af -
rp.õi.lt stivelsesholdige - madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af

stoffet akrylamid. Derior anbefaler vi at tilberede maden ved lavest mulig tem-

peratur og undgå kraftig bruning,

Kogeg rej

¡ Godt kogegrej kan man kende på bunden. Bunden skal være så tyk og plan

som muligt.
r Kogegrej af emaljeret stål eller med alu- elle r kobberbund kan give misfarvnin-

gei pã giaskeramikken, der kan være svære eller umulige at få af.

Spar på energien

ü

Sæt altid kogekarret På

kogezonen, inden der tændes for den.

Læg så vidt muligt altid låg på gryder.

Sluk for kogezonen, inden tilberedningen er

slut, så restvarmen udnYttes.

Grydens bund og kogezonen bØr være lige

store.

aI
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Praktiske eksempler på madlavning

Angivelse rne i de følgende tabeller er omtrentlige.

Eftervarme, lndstilling :'Sluk-
ket'

Holde færdige retter varme

Hollandaisesovs,

smelte smør, chokolade, hus-
blas

Soufflé, æggekage

e- og stegeti S

Med låg

Rør jævnligt i maden

Tilberedes med låg

Tilsæt mindst dobbelt så

meget væske som ris;

mælkeretter omrØres
jævnlig under tilbered-

ningen

Grøntsager tilsættes lidt
væde (nogle spiseskeful-

de)

Brug så lidt væde som

muligt, f.eks.: højst 1/+ 
I

vand til 750 g kartofler

0p til 3 I væske plus in-
gredienser

0

Varmetrin

Smeltning

Stivne

Madvarer,
der opsu-
ger væde

Dampning
Grydesteg-

ning

Stegning
ved kraftig

varme

0pkogning
Bruning
Friture-
kogning

efter behov

5-25 min.

10-40 min.

1-2

2-3

3-4

7-8

Mørkogning af ris- og mæl-
keretter

Opvarmning af færdigretter

Da mpni ng af gi'øntsager,

fisk
Grydestegninq af kød

Tilberedning af større
mængder mad, sammenkog-

te retter og :upper

Schnitzler, cordott bleu, ko-
teletter, frikadel ler midda gs-

pølser, lever, opbagt sovs,

æ9, æggekage, æbleskiver

Dampning af kartofler 20-60 min

25-50 min

20-45 min.

60-150 min

4-5 Kogning

6-7
Skånsom
stegning

bages
efterhå nden

Vendes undervejs

Ka rtoffelkroketter, mørbrad -
bøffer, steaks

Vendes undervejs

Opvarmning af s'.ore mængder vand, kogning af pasta, bruning af kød

(gullasck, grydesteg), friturekogning af pommes frites

5-15 min.
pr, pandefuld

I



Rengøring og vedligeholde lse

Ren !Øring og ved ligeholclelse

Forsigtig ! Forbrændingsrisiko ved restvarme.

Bemærk! Skarpe og skurende rengøringsmidler skader apparatet. Rengør appa-

ratet med vand og opvaskemiddel.

Bemærk! Rester af rengøringsnridlrr skader apparatet. Fjern rester med vand og

opvaskemiddel.

Rengør apparatet, hver gang det har været ¡ brug.

. Iør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.

. Iør efter med en ren klud

Fjern fastsiddende snavs

1. Sæt en glasskraber skråt ned mod glaskeramikken.

2. Fjern snavsved at lade skraberens blad glide ind under det.

3. ïør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.

4. Iør efter med en re n klud.

Sukker, sukkerholdig mad ja
Glasskraber*

Kunststof, stanniol ja

Kalk- og vandrande 1a

:- Pudsemiddeltilglaskera-Fedtstænk )a mik eller rustfrit stål*

Metalskinnende misfarvninger ja

*Glasskrabere og pudse middel til glaskeramik eller rustfrit stål fås i hvidevareforretninger

Fastsiddende snavs fjernes med et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stå1.

Skrammer eller mørke pletter iglaslleramikken kan ikkefjernes; men de betyder

ikke noget for apparatets funktion.

1

2

a
I-
a
l.



Hvad skal man gØre, hvis ...

Hvad skal man gøre, hvis... f|f

Det ønskede kogetrin er ikke lndstil kogetrin.

indstillet.
Kogezonerne virker ikke.

Restva rmei ndi katoren viser

ikke noget

Relæet på husets eltavle (sik-

ringsskab) er blevet udløst.

Der har kun været tændt for
kogezonen i kort tid, så den

endnu ikke er varm

Kontroller sikri ng/relæ.

Hvis relæet udløses flere gan-
ge: Tilkald en autoriseret el-in-
stallatør.

Hvis kogezonen er varm: Ring

til kundeservice.

A

Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend Dem

til forhandleren eller til kundeservice.

Advarsel! Reparationer må kun udtøres af en faguddannet installatør. Hvis ap-

paratet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for bru-

geren.

Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker ikke gra-

tis, heller ikke i garantiperioden.

aI



Bortskaffe lse

Bo rtska ffe lse

Emballage

Emballagematerialerne e r nedbiydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er

mærket, f,eks. >PE<, >PS< osv. Borlskaf emballagemateriale på den kommunale

genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.

Udtjent apparat

SymboletX pa produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må be-

handles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation

for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sØrge for at dette pro-

dukt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til atforebygge even-

tuelle negative påvirkninger af miljøet og af persone rs helbred, der ellers kunne

forårsages af forke rt bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommu-

nekontór, affaldsse lskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderli-

gere oplysninge r om genanvendelse af dette produkt.

ü

ü



Monteringsvejle dning

rr

S i kke r hed s h e nv¡sn i n g e r

Bemærk! Skal absolut læses!

De i forbrugslandet gældende love, bestemmelser, retningslinjer og standarder

skal overholdes (sikkerhedsbestemmelser, korrekt og reglementeret genanven-

delse osv.).

Montering må kun udføres af en autoriseret installatør.

Mindsteaistandene til andre apparater, skabe og møble r skal overholdes.

lndbygning skal foretages, så det sikres, at undersiden ikke kan berøres. F.eks. må

Oe r ¡un inãbygges skuifer lige unde r apparatet, hvis det samtidig forsynes med

en beskytte lsesbu nd.

Snitfladerne i bordpladens udskæring skal beskyttes mod fugt med et passende

tætningsmateriale.
Tætnin-gsmaterialet skal slutte tæt, uden revner mellem apparat og bordplade.

Undgå 
"montering 

af apparatet umiddelbart ved siden af døre og under vinduer'

Døre"og vinduer,ã.r tpiinger op, kan ellers rive varme gryder og pander ned fra

kogezonen.

Risiko for elektrisk stød.
o Der er spænding på tilslutningskle mmen til lysnet'

. GØr tilslutningsklemmen til lysnet spændingsfri'

. Følg ti lsl utni ngsdiag ram met.

¡ Ove rhold sikkerhedsforskrifter for el-arbejde'

o Berøringsbeskyttelse skal sikres ved at lade installationen foretage af en auto-

riseret installatør.
¡ Lad den elektriske tilslutning udføre af en autoriseret installatør.

Skader ved elektrisk stød'
¡ LØse og uprofessionelt udførte stikforbindelser kan medføre, at klemmen bli-

ver overophedet.
o Klemmeforbindelser skal udføres fagmæssigt korrekt'

o Kablet skal forsynes med trækaflastning.
. Ved 1- eller 2-faset tilslutning skal der i hvert tilfælde bruges det tilhørende

nettilslutningskabel, Type HO5BB-F Tmax 90"c (elle r højere).

o Hvis apparatets nettilslutningskabel bliver beskadiget, skal det udskiftes med

et sæilig tilslutningskabel (Type H05BB-F Tmax 90"C eller højere). Det bestilles

hos vor kundeservice.

,r



Monterin SVC lednin

I den elektriske installation er der en anordning, der gør det muligt atseparere

apparatet med en kontaktåbninEsvidde på min. 3 t.* flerpolet fra nettet'

fbnet til dette formål er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal tages ud

af fatningen), Fl-kontakt og kontaklor.

Montere selvklæbende tætni ngsliste
¡ RengØr bordpladen omkring udskæringen.

r Den medfølgende tætningsliste er selvklæbende på den ene side; den klæbes

rundt langs unde rside n af kogesektionen, langs yderkante n af den glaske rami-

ske plade.Tætningslisten må ikke strækkes. Samlingen skalvære midt på en si-

de. Èfter afkortniñg (læg nogle mm til) trykkes de to ender mod hinanden i en

stump vinkel.



Montering
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Montering

min. 20 mm

min.
25 mm

mrn.
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Typeskilt

Tvp S5EEDD1 K0
Made in Germany

Modell DEK205-9

Ser.Nr,

230V 50 Hz
3.0 kw l\€

Prod.Nr. 949 592 396

VOSS-ELECTROLUX



Ga ra nti/Ku nd eservice

Danmark

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved

dette produkt.
Se rvice inde nfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux

Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet ,,Service"

Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og ma-

terialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her

i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes

til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhen-

sigtsmæssi g beha nd I i ng, m isbru g, fejlbetjen i ng, forkert ti lsl utni n g eller opsti l-

ling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler,

hvor produktet er købt.



Ga ranti/Ku ndeservice

Prod u kta nsva r

Dette produkt er omfattet af ,,Lov om produktansvar'i Denne lov gælder for ska-

der på andre ting og for personskacer, som skyldesfejl ved selve det installerede

produkt.

Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af

følgende forbehold:
r At produktets installation ikke er udført ioverensstemmelse med vor installa-

tionsa nvisning.
o At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

o At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er

blevet fulgt.
¡ At e n re paration er foretaget af andre end vor autoriserede se rviceorganisati-

on.

r At der er brugt uoriginale reservedele.

o At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere trans-

port f.eks ved flytning eller videresalg.

o Atskaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund

fornuft.

Danmark

Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på

Telefon 70 11 7+00 eller Fax 87 40 36 01

Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon B6 25 02 11 og

Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55

Reservedele og tilbehør kan også btstilles on-line på

http ://www.el ectrol ux.d k



Garanti/Ku ndeservice

Eu ropæisk Ga ra nt¡
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den pe-

riode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på li-

sten tilet andet land på listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold:

o Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises gyldig kvit-

tering for købet, udstedt afden forhandler, som apparatet er købt hos.

o Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder

for den pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland.

o Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden

bruger.
o Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgi-

vet, og det må kun bruges i husholdningen, d'rs. ikke tilerhvervsmæssige formå1.

o Ved installationen skal alle gældende love og :restemmelser i det nye opholdsland overholdes.

Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven.



Ga ra nti/Ku ndeservice

www.electrolux.co m

Alba n ia

Belg iq ue/België/Belgien

Öeská republika

Danmark

Deutschl a nd

Eesti

Espa ña

Fra nce

Great Britain

Hellas

H rvatska

lrela nd

Italia

Latvija

Lith ua n ia

Luxembourg

Magya rország

Nederland

Norge

Österreich

Polska

Portugal

Romania

Schweiz/Su isse/Svizzera

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige

Türkiye

Poccøn

+3554261 450

+32 2 363 04 44

+420 2 61 12 61 12

+45 70 11 74 00

+49 180 32 26 t\22

+37 266 50 030

+34902 11 63 88

www.electrolux.fr

+44 8705 929 929

+30 23 10 56 19 70

+385 1 63 23 338

+353 1 40 90 753

+39 (o) 434 558500

+37 17 84 59 34

+3702780607

+352 42 431 301

+36 1 252 1773

+31 17 24 68 300

+47 81 530222

+43 18 66 400

+48224347 3úO

+351214403939

+4021 451 20 30

+4162 88 99 111

+38 6'1 2/, 25 731

+421 2 43 33 43 22

www.electrolux.fi

+46 (0)771 76 76 76

+90 21 22 93 10 25

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane

Bergensesteenweg 719, 1 502 Lembeek

Budéjovická 3, Praha 4,140 21

Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia

Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg

Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn

Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid

Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 e00

4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki

Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb

Long Mile Road Dublin 12

C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)

Kr. Ba rona iela 1 30/2, LV- 101 2, R iga

Zirmünr¿ 67, LT-09001 Vilnius

Rue de Bitbourg, l,l-1273 Hamm

H-1142 Budapest XlV, Erzsébet királyné útja 87

Vennootsweg 1,2404 CG - Alphen aan den Rijn

Risløkkvn. 2 ,0508 Oslo

Herziggasse 9, 1230 Wien

ul. Kolejowa 5/7, Warszawa

0uinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - 0 35
2774 - 51 I Paço de Arcos

Str. Garii Progresului 2, 54, 040671 R0

lndustriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil

Electrolux Ljubljana d,o.o,
Gerbiðeva 98, 1000 Ljubljana

Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotre-
bièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,

S-105 45 Stockholm

Tarlabaçr caddesi no : 35 Taksim
lstanbul

1 29090 Mocxea, Onrvnøüorøü npocnexr, 1 6,
ËLl ,,OnhMnHK"

+7 495 937 7837



Service 1.,

Ved te kniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse proble-

met ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet ,,Hvad gØr man, hvis ...").

Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af

vore servicepartnere.

For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bru-
ge følgende oplysninger: +- model

- produktnummer (PNC)

- serienumme r (S-No.)

(numrene står på typeskiltet)

- problemets art

- eventuel fejlmedde lelse, der vises på ap-
paratet

- trecifrede bogstav-/talkombinationer i glaskeramikken

Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De

har dem ved hånden.

Model

PNC:

S-No
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2 electrolux

lndhold
Om sikkerhed
Betjening
lbrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd

((

Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.

tips og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sik-
rei, at apparatet bruges korrekt, For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunkti-
oner. Gem denne vejledning og sØrg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver flyt-
tet eller solgt, så alle der bruger apparatet er
fortrolige med dets betjening og sikkerhed,
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting, I

modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader,

Sikkerhed for børn og udsatte personer
. Apparatet er ikke beregnet til at bruges af

personer (herunder børn) med nedsat fy-
sisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, med mindre den, der har an-
svaret for deres sikkerhed, først har instru-
eret dem eller har kontrolleret, at de kan
betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.. Hold alle emballagedele væk fra børn, Der
er fare for kvælning,

. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud
af kontakten, klip netledningen af (så tæt
på apparatet som muligt) og fjern døren,
så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg,

. Hvis dette apparat, der har magnetlås, er-
statter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg
for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer,

Electrolux. Thinking of You.

Se mere om, hvordan vitænker på www.electrolux.com

2 Vedligeholdelse og rengøring
4 Når der opstår fejl
4 Tekniske data
4 lnstallation
5 Skån miljøet

6
B
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Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

at det ikke kan blive en dødsfælde for et
barn,

Generelt om sikkerhed

/\ eemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.

. Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almin-
delig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning,

o Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen,

o Brug ikke andre el-apparater (f,eks. isma-
skiner) inde i køleudstyr, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.

o Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
. Apparatets kølekreds indeholder kølemid-

let isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed, Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens kompo-
nenter kan tage skade under transport og
installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
- Undgå åben ild og antændelseskilder
- Luft grundigt ud i det lokale, hvor appa-

ratet står



electrolux 3

. Det er farligt at ændre apparatets specifi-
kationer elier forsøge at ombygge det på

nogen måde, Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elek-
trisk stød.

A Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal ud-
skiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør.

1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller

beskadiget af apparatets bagpanel. Et

klemt eller beskadiget stik kan blive
overoPhedet og starte en brand'

3, Sørg for, at apparatets netstik er leî at
komme til,

4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kon-

takten sidder løst, Fare for elektrisk
stød eller brand.

6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis

lampedækslet ikke sidder På 
1) den

indvendige pære,
. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor

forsigtighed ved flytning af apparatet'
o Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med

fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger'

. Undgå at udsætte skabet for direkte sollys
i længere tid.

Daglig brug
o Sæt ikke en varm gryde på apparatets

plastdele.
. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i

apparatet, da de kan eksPlodere.
o Sæt ikke maden direkte op mod udluftnin-

gen iapparatets bagvæg, 2)

. Óybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.

. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken,

o Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i

frostrummet, da det skaber tryk i beholde-
ren, så den kan eksplodere og beskadige
apparatet.

1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
3) Hvis beregnet tiltilslutning tilvand

. lspinde kan give forfrysninger, hvis de spi-
ses lige fra fryseren.

Vedligeholdelse og rengøring
o lnden rengøring slukkes der for apparatet'

og stikkeitageê ud af kontakten. Sluk på

ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan
komme til stikkontakten'

o Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.

o Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af, Brug en Plastikskraber'

o Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for af-
rimningsvand, Rens afløbet efter behov'
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand
i bunden af aPParatet,

lnstallation

Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje

følges,

o Pak apparatet ud, og efterse det for ska-
der. Tilslut ikke apparatet, hvis det er be-
skadiget, Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt, Gem i så fald emballagen'

. Det anbefales atvente mindsttotimer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i komPressoren'

o Der skalvære tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det over-
ophedet, Følg installationsvejledningen for
at sikre tilstrækkelig ventilation,

. Så vidt det overhovedet er muligt skal ap-
paratets bagside stå op mod en væ9, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge
fast ivarme dele (kompressor, kondensa-
tor), med risiko for at brænde sig.

. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer
eller komfurer.

o Sørg for, at det er muligt at komme til net-
stikket, når apparatet er installeret.

. Tilslut kun til drikkevandsledning (vand-

værksvan$.3)

Service
. Alt el-arbejde, der kræves tilvedligeholdel-

se af apparatet, skal udføres af en autori-
seret el-inslallaTør.
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o Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele,

Miljøhensyn

{? Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken ikøle-
kreds eller isoleringsmaterialer, Appara-
tet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. lsole-

Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mel-
lemindstilling.

Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostat-
knappen til stilling "O".

Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk,
Apparatet betjenes på følgende måde:
o Drejtermostatknappen mod lavere indstil-

linger for at vælge minimum køling.
. Drejtermostatknappen mod højere indstil-

linger for at vælge maksimal køling,

I reglen er en mellemindstilling mest pas-
sende.

tb tng

lndvendig rengøring
lnden apparatet tages i brug vaskes det ind-
vendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af
nyt apparat. Tør grundigt efter.

ringsskummet indeholder brændbare
gasser:Apparatet skal bortskaffes i hen-
hold til gældende bestemmelser, Nær-
mere oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning, Undgå at beskadi-
ge køleenheden, især på bagsiden ved
siden af varmeveksleren. De materialer i

apparatet, der er mærket med symbolet

Ô , kan genvanvendes.

Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
. Rumtemperaturen. Hvor tit døren åbnes
. Mængden af mad
o Skabets placering.

Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fYldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, saettes termostatknappen på en høi1ere

temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.

Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremid-
del. Det vil skade overfladen.

a
I.

Da bru
lndfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af fri-
ske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.

Vigtigt I så fald kan temperaturen i

køleafdelingen komme under 0'C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.

Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere pe-
riode, hvor det ikke har været anvendt, skal
det køre i mindst 2 timer på højere indstillin-
ger, inden der lægges madvarer ind.



Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling),

Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvor-
når de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden op-
tøning, direkte fra fryseren: I så fald forlæn-
ges tilberedningstiden.

Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnylte pladsen bedre kan de halve
forreste hylder ligge over de bageste.

Nyttige oplysnin r og råd
Normale driftslyde
o Undertiden kan der høres en svag gurglen

eller boblen, når kølemidlet pumpes gen-
nem spiralerne eller rØrene. Det er normalt.

. Når kompressorenkører, pumpes køle-
midlet rundt, og der kommer en snurrende
og pulserende lyd fra kompressoren, Det
er normalt.

electrolux 5

lsætning af hylder i dør
Hylderne idørenkan sættes iforskellig højde,
så der er plads til madvarer af forskellig stør-
relse.
De indstilles på følgende måde:
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på det ønskede sted.

. Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fy-
sisk fænomen. Det er normalt.

. Når kompressoren tænder og slukker kan
der høres et svagt klik fra termostatknap-
pen. Det er normalt.

Energisparetips
. Âbn døren så lidt som muligt, og lad den

ikke stå åben længere end højst nødven-
digt,

\
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o Hvis den omgivende temperatur er hø¡,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompres-
soren køre konstant, så der dannes rim el-
ler is på fordamperen. Hvis det sker, sæt-
tes knappen på en lavere indstilling, så den
automatiske afrimning starter, og strøm-
forbruget dermed falder.

Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
. Sæt ikke dampende varm mad eller drikke

ikøleskabet
o Leg låg på maden eller pak den ind, især

hvis den lugter stærkt
o Placer maden, så luften kan cirkulere frit

rundt om den

Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenpo-
ser og lægges på glashylden over grøntsags-
skuffen.
Det er kun sikkert at opbevarekød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignen-
de: 3ør pakkes ind og kan stilles på alle hyl-
der,
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r),
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller po-
lyætylenposer, så luften holdes bedst muligt
ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares
iflaskehylden idøren.
Bananer, kaftofler, løg og hvidløg behøver ik-
ke at lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind,

Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du ud-
nytter fryseafdelingen bedst muligt:

o Den maksimale indfrysningskapacitet pr,

døgn, fremgår af tyPeskiltet;
o lndfrysningen tager 24 Timer' I dette tids-

rum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;

o Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;

. Del maden op ismå portioner, så den ind-
fryses hurtigt og jævnt. Så kan du også
hurtigt optø netop den mængde, du skal
bruge;

o Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sØrg for, at indpakningen er lufttæt;

o Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger
idem;. Magre madvarer holder sig bedre og læn-
gere end fedtholdige; Salt nedsætter ma-
dens holdbarhed;

o Hvis sodavandsis spises direkte fra frost-
rummet, kan de give forfrysninger;

o Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden;

Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab,
skal du:. Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været

været korrekt opbevaret i forretningen;
. Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst

¡nuligt og lægge dem i fryseren;
. Äbne dørenså lidt som muligt, og ikke lade

den stå åben længere end højst nødven-
digt,. Optøede madvarer nedbrydes meget hur-
tigt og kan ikke nedfryses igen.

o Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

Vedli eholdelse re Ørn

/\ Bemærk Kobl apparatet fra

- strømforsyningen,før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.

[O npparatets kølesystem indeholder klor-

- brinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker,

Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengØres:
. Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lun-

kent vand tilsat neutral sæbe,
o Efterse jævnlig dørpakningerne, ogÍør

dem af, så de er rene og fri for belægnin-
ger.

. Skyl ogIør grundigt af,



Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evL rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller vokspro-
dukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste
eller støvsuger, Det Øger apparatets ydeevne
og sparer strøm,

Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.

Mange rengøringsmidler til køkkener inde-
holder kemikalier, der kan angribe og evt
beskadige de anvendte plastmaterialer i ap-
paratet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat
lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen,

Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i kø-
leafdelingen automatisk, hver gang motor-
kompressoren standser, Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned ien særlig
beholder bag på apparatet (over motorkom-
pressoren), hvor det fordamPer.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i ren-
den i køleafdelingen, Det skaljævnlig renses,
så vandet ikke løber over og drypper ned på
maden iskabet. Brug den medfølgende spe-
cial-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved
leveringen,

electrolux 7

Afrimning af fryser

Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i

frostrummet og rundt om øverste afde-
ling,

Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af rim
er 3-5 mm tykt.

Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind

iflere lag avispapir, og læg dem et koldt
sted.

3. Lad døren stå åben.
4, Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet

grundigt af indvendig, og proppen sættes
i igen.

5. Tænd for apparatet,
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,

og lad apparatet stå på denne indstilling
i to-tre timer.

7. Læg madvarerne på plads igen.

Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstandetil
at skrabe rim af fordamperen. Det kan
beskadige den, Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde optøningen, med mindre de
er anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget under
afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.

aI
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Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
o Tag stikket ud af stikkontakten
o Tag al maden ud

Når der opstår fejl
/i\/.\ Advarsel lnden fejlfinding skal stikket

tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsan-
visning må kun afhjælpes af en autorise-
ret installatør eller anden fagmand.

Apparatet støier Apparatet står ikke fast

Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.

Der er slukket for aPParatet

Pæren lyser ikke.

Kompressoren kører hele
tiden.

Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.

Der løber vand ind i køle-
skabet,

Der løber vand ud af ska-
bet.

Temperaturen i skabet er
for lav.

Temperaturen i skabet er
for høi.

' Afrim a)og rengør apparatet inkl. alttilbehør
. Lad dørenldørene stå på klem for at fore-

bygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed no-
gen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strøms-
vigt.

Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb),

Se efter, om apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet)

Tænd for apparatet.

Stikket er ikke sat rigtigt i kontak-
ten.

lngen strøm til apparatet. Der er
ingen strøm på stikkontakten.

Sæt stikket helt ind i kontakten

Pæren er sprunget.

Temperaturen er ikke rigtigt ind-
stillet.

Døren er ikke rigtigl lukket,

Døren er blevet åbnet for tit.

Prøt attilslutte et andet el-appara-
tet iden pågældende stikkontakt.
Kontakt en aut. installatør.

Se under "Udskiftning af Pære".

Vælg en højere temPeratur.

For høj temperatur , madvarer.

Se under "Lukke døren".

Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.

Lad madvaren køle ned til stue-
temperatur, før den sættes i ska-
bet.

Sænk rumtemperaturen.

Det er helt normalt.

For høj rumtemperatur.

Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.

Afløbet til afrimningsvand er til-
stoppet.

Madvarer blokerer, så vandet ik-
ke kan løbe ned ivandbeholde-
ren.

Rens afløbet

Afrimningsvandet løber ikkefra Sæt afløbet til afrimningsvand på

afløbet og ned ibeholderen oven fordamperbeholderen.
over kompressoren.

Termostatknappen står ikke rig- Vælg en høiere temperatur.
tigt.

Termostatknappen står ikke rig- Veelg en lavere temperatur.
tigt,

Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.

Mulig årsagProblem Løsning



Temperaturen i køleafde-
lingen er for høi.

Temperaturen ifryseaf-
delingen er for høj.

Der dannes for meget rim.

Døren er ikke rigtigt lukket,

For højtemperatur i madvarer

For store mængder mad lagt i På
samme tid.

Der er ingen cirkulaiion af kold luft
i apparatet.

Madvarerne ligger for taet På hi-
nanden.

Maden er ikke rigtigt indPakket,

Døren er ikke rgtig. lukket,

Termostatknappen står ikke rig-
tigt.

electrolux 9

Se under "Lukke dØren".

Lad madvaren køle ned til stue-
temperatur, før den sættes i ska-
bet,

Læg mindre mad i ad gangen.

Sørg for, at der er cirkulation af kold
luft iapparatet,

Læg madvarerne, så den kolde luft
kan cirkulere,

Pak maden rigtigt ind.

Se under "Lukke dØren",

Vælg en høiere temPeratur,

l,.ldskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2, Fjern skruen i lamPedækslet,
3, Fjern lampedækslet (se ill,).
4. Erstat den defekte pære med en ny pære

med samme effekt (maks, styrke fremgår
af lampedækslet).

5. Monter lampedækslet.
6. Stram skruen i lamPedækslet,
7. Sæt stikket i stikkontakten,
B, Åbn døren, Se efter, at lampen lyser,

Tekniske data

Højde

Bredde

Dybde

Temperatursti gni ngstid

De tekniske specifikationer fremgår af type-
skiltet indvendig i apparatet, på venstre væ9,
samt af energimærket,

lnstallation

!=--

Lukke døren
1, Rengørdørpakningerne,
2, Juster dØren, hvis den ikke sluttertæt. Se

under "lnstallation",
3. Udskift evt, defekte dørpakninger, Kon-

takt servicecenteret,

850 mm

550 mm

612 mm

11h

at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt,

MåI

/\ Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"

- omhyggeligt, før apparatet installeres for

4) Hvis nødvendigt.

15w
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Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rum-
temperaturen passer til den opgivne klima-
klasse på apparatets tyPeskilt:

SN +10"C til + 32'C

+16oC til + 32'C

+16oC til + 38"C

+16oC til + 43"C

N

Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet
er i vater, Det gøres med to justeringsfødder
i bunden, under apparatets forkant (2). Juster
evt. foden ved at fjerne skiven (1).

Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra var-
mekilder som radiatorer, kedler, direkte sol-
lys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside. Hvis apparatet
placeres under et overskab, skal der mindst
være en afstand på 100 mm mellem appa-
ratets topplade og skabet. Ellers arbejder det
ikke optimalt. ldeelt bør skabet dog ikke pla-
ceres under overskabe. Apparatet kan sæt-
tes præcis i vater med en eller flere af de ju-
sterbare fødder i bunden af kabinettet.
Hvis skabet skal stå i et lt¡ørne, med hængs-
elsiden mod væggen, skal der mindst være
1O mm til væggen, så døren kan åbnes så
meget, at hylderne kan tages ud,

Vending at dør

Vigtigt Under de følgende operationer er det
en god idé at få en hjælper til at holde godt
fast i skabets døre, mens arbejdet udføres'

Dørenvendes på følgende måde:
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Vlp forsigtigt apparatet tilbage, så kom-

pressoren ikke rører gulvet.
3, Skru begge justeringsfødder af.

E
E
O
O
r-

E
E

r"C)

E
Eç

T

I

4

5

Skru skruerne idørens nederste hæng-
sel ud. Tag hængslet af. Flyt tappen i pi-
lens retning.
Skru skruen ud, og skru den i modsatte
side.
Monter hængslet på modsatte side.
Skru de to justeringsfødder i,

Skru de to skruer på bagsiden ud.

ft nAvarsel Det skalvære muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der skal derfor 6.
være let adgang til stikket efter T.installationen, L



Ç

L Skub toppladen tilbage, og løft den væk
fra fastgørelsesdelene.

10. Skru skruerne i dørens øverste hængsel
ud.

11. Tag hængslet af, Flyt tappen i pilens ret-
ning, Monter hængslet på modsatte si-
de.

12. Stram dørhængslet.
13. Sæt toppladen på.

ii
ø@
YY
ê@
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14. fræk den fremad.
15. Skru de to skruer på bagsiden i.
16, Fjern grebet, og montér det 5) på mod-

satte side.

\@-o

\O-e

17, Sæt skabet på plads, bring det i vater,
og vent mindst fire timer med at slutte
det til elnettet.

Slut med at kontrollere, at:
¡ alle skruer er strammet,
. døren åbner og lukker rigtigt,
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til
kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs.

om vinteren). Hvis dette er tilfældet: Paknin-
gen tilpasser sig efterhånden af sig selv,
Hvis du ikke selv vil vende dØren, kan du
henvende dig til Electrolux Hvidevareservice
A/S. En teknikervilhereftervende døren mod
betaling.

ill

5) Hvis nødvendigt
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Vending al dør til frostafdeling

Elektrisk tilslutning
lnden tilslutning til lysnettet skal det kontrol-
leres, at spændingen og frekvensen på ty-
peskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm,
Apparatet skal tilsluttes jord, Stikket på net-
ledningen har en kontakt til dette formå|. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t
Stærkstrømsreglementet, Spørg en autori-
seret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke over-
holdes,
Apparatet er i overensstemmelse med EU-
direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at be-
skylte brugeren mod farlige elektriske stød i

tilfælde af fejl.
I boliger opført. efter 1 , april 1975 vil alle stik-
kontakter i køkken og eventuelt bryggers væ-
re omfattet af en ekstrabeskyttelse.

I boliger opførLfør 1. april 1975 er ekstrabe-
skyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-
afbryder, som beskytter den stikkontakt,
skabet skal forbindes til,
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkon-
takten er for trebenet stikprop, benyttes en
trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul
isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket

@ ), f'u is stikkontakten kun er for tobenet
stikprop, benyttes en tobenet stikprop, Hvis
brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn-gul isolation klippes så tæt som
muligt på det sted, hvor ledningen går ind i

stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret
el-installatør undersøge, hvordan De nem-
mest får ekstrabeskyttet skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i

forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De
lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbry-
der.

fr

Skån miljøet

Symbolet E på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling

af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sØrge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebyg ge eventuel le negative påvi rkni n g er af

1 80'



electrolux 13

miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
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VELFAC 200i Sidestyret vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til vandret' Vinduesrammen skubbes

nu udad.

Friktionsbremsen kan justeres ved at dreje på skruen i friktions-

bremsen oven på rammen med en 4 mm unbraconøgle (1).

Pudsning. Når vinduet åbnes 90", åbner der sig en pudsespalte i

"hængselsiden". Den udvendige side af ruden kan nu pudses indefra'

Pleie. Glideskinnerne skal holdes fri for støv og snavs fx med en

klud (2 + 3). Glideskinnerne skal min. 1 gang årligt sprayes med

teflonbaseret smøreolie, fx Fine Lube eller tilsvarende (aldrig alm.

smøreoliel)

1.

3.

' ''-/'Å'
..1
ti,,

t

iì
!

Friktionsbremse

Ventilationsstilling

Paskvilgreb

Vinduet er udstyret med:

s.29

s. 28

s.28

se mefe

{

Persiennerude

Friskluftventil

Läsbar åbningsbegrænser

PN-sikringsbeslag

Stormkog

Børnesiking

El-molo¡

Paslarilgreb til cylinderlâs

Paskvilgreb med lås

Paskvilgreb med børnesikring

Vinduet kan være udsþret med:

s. 29

s. 29

s. 29

s. 29

s. 29

s.29

s. 28

s, 28

s. 28

s. 28

se mere
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VELFAC 200i Tophængt vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen

udad.

Hvis vinduet er monteret som brandredningsåbning, vil det, når det

åbnes helt, blive holdt fast i vandret stilling af en pal i venstre side (1).

Før rammen igen kan lukkes, skal palen løftes op af hakket'

\-/
ñ-/

Ventilationsslilling

Paskvilgreb

Vinduet er udstyret med:

s. 28

s.28

se mefe

Låsbar åbningsbegr¿enser

Persiennerude

PN-sikringsbeslag

El-motor

Paskvilgreb til cylinderlås

Paskvilgreb med lås

Paskvilgreb med børnesikring

Vinduet kan være udstyret med:

s. 29

s. 29

s. 29

s. 28

s. 28

s. 28

s. 28

se mêre

Fr isklufrvetrtil s. 29

Persiennerude

Friskluftventil

Vinduet kan vcere udstyret med:

s. 29

s. 29

se mere

Vinduet kan ikke åbnes og skal der{or hverken betjenes, smøres eller

justeres.

Hvis du hellere vil have et vindue, som du kan åbne, kan et fast

vindue som regel bygges om til et oplukkeligt vindue. Kontakt din

tømrermester for nærmere information,

(ì, I
I

i

t.

VELFAC 200i Fast vindue
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VELFAC 100 Indadgående vindue og altandør

@

Greb til indadgående vinduer og
aliandø¡e

Vindue/altandør er udstyret med:

s.26+28

se mere

Vindue/altandør kan være udstyret
med:

s. 29

se mere

I det følgende beskrives den indadgående altandørs funktion, Det

indadgående vindue betjenes tilsvarende,

En side/bundhængt altandør åbnes ved, at du drejer grebet til

vandret (2) og trækker dørrammen indad - det kan åbne op til en 9O'

vinkel. Pas på ai rammen ikke bleeser op, så den slår mod sidekarmen.

Altandøren lukkes ved, at du skubber dørrammen ind mod karmen og

drejer grebet ned lillodret (1),

Hvis du kun ønsker ventilation, drejer du grebet 180'til lodret (3),

hvorefter dørrammen vipper indad og danner en ventilationsspalte

foroven. Altandøren lukkes ved, at du skubber rammen ind mod

karmen og drejer grebet ned til lodret (1 ).

To-fløjede altandøre åbnes ved at dreje grebet 90o og åbne den

gående ramme, Herefter drejes skudriglen 180o foroven ì den stående

rammer før denne kan åbnes,

Pleie, Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører alle bevæge-

lige beslagdele med syrefri olie, mens du sørger for at bevaege delene,

så olien trænger helt ind (4), Hjørnebundhængslet forneden (5) er

fyldt med smøremiddel og skal ikke smøres!

Justering af rammen.

1. højden justeres i hjørnebundhaengslet med 4 mm unbrakonøgle (5)

2, sideveerts justering foretages ved at dreje på den forreste 4 mm

unbrakoskrue i hjørnebundhængslet (64) og/eller ved at dreje skruen

i enden af saksebeslaget i toppen ved karmhjørnet med en 4 mm

unbrakonøgle (74)

Justering af lukketryk. Hvis altandøren lukker for stramt eller for løst

kan lukketrykket justeres på forskellig måde:

1. drej på den bagerste 4 mm unbrakoskrue i hjørnehængslet (OB)

2, drej på den 4 mm unbrakoskrue i saksebeslaget i toppen ved karm-

hjørnet, mens vinduet står ¡ kip (78)

3. drej låserullerne på siderne af vinduet med en torx 15 - rullerne

kan sidde meget fast (8). Drejning med uret løsner, drejning mod uret

strammer

3.,

Sidehængt Bundhængt

5.^
il
i.l

I,l' 
l,.l

@

"9,.
"¿

8.
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VELFAC 600 Facadedør itræ/alu eller træ

*-<

Greb, Hvis du vælger et andet greb til facadedøren,

end det VELFAC tilbyder, skal du sikre dig, at det
passer til boreskabelonen, der sidder på dørens

sidekarm - ellers vil låsekassen blive ødelagt.

Friskluftventil

Døren kan være udstyret med:

s. 29

se mere

Facadedøren åbner op til 180'. Den leveres som standard med 3-

punkts lukning. Lukkepunkterne foroven og forneden i dørens lukkeside

træder kun i funktion, når grebet løftes opad, ligesom du kun kan låse

med nøgle eller vrider, når grebet har været løftet opad. Når du trykker

grebet ned, frigøres alle tre lukkepunkter. Døren fås også i en version

med 1-punkts lukning.

Pleie. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører hængsler, lås

og lukkepunkter med syrefri olie, mens du bevæger delene, så olien

trænger helt ind (1). På indadgående døre bør regnskærmen smøres

med silicone ca, 1 gang årligt, Endvidere bør dørpladens udvendige

side males med diffusionsåben maling hvert tredje år eller efter behov.

Justering, Presset mod tætningslisten kan justeres ved at flytte

på den forreste plade i slutblikkene. Pladen skrues løs vha. en torx

15, og de 2 tapper på overpladen fjernes; derefter kan du justere

dørrammens lukketryk (2).

Dørrammen kan justeres sideværts ved hjaelp af to 3 mm unbrako-

skruer på den ene haengsel-halvdel. Før du kan justere, skal du løsne

skruerne, der holder hængslet fast på karmen (3).

Højden over bundstykket justeres i det midterste hængsel med en

G mm unbrakonøgle (4).

Ved to-fløjede døre åbner du dør 2 ved at udløse kantriglen, der

sidder i siden af døren (5).

1 + 3.2. I--t.+i

I

íi
<-<-

4. 5. A

ç

Der findes også en facadedør i aluminium, der primært bruges som indgangsdør i

butikker, kontorbyggerier, større etageejendomme og institutioner. To-fløjede alu-døre

åbnes ved at udløse kantriglerne foroven og forneden på midterposten (6). Se eventuelt

mere i vores Monlagevejledning, som kan downloades på www.VELFAC.dk under

Erhverv, Teknisk rådgivning.
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Greb og motorlukke
til VELFAC 200i og 400i vinduer og terrassedøre

d

Paskvilg¡eb, standard

lcm

-r

med børnesikrins

t.-' Smøring, Vi anbefaler,

at paskvilsystemets kolver

smøres mindst en gang årligt

med syrefri olie, mens delene

bevæges, så olien trænger

helt ind.

,*
ls
#p

med lås til cylinderlås

o Paskvilgrebet vippes 60" opad, hvorefter vinduet kan

åbnes. Der er en ventilationsstilling indbygget i grebet:

skub vinduet ca. 1 cm udad og luk grebet i igen.
. Paskvilgreb med børnesikring kan kun åbnes, når

knappen under håndtaget trykkes ind, samtidig med at

grebet drejes. Børnesikringen slår automatisk til, når

vinduet lukkes.
. Paskvilgreb med lås kan i lukket tilstand aflåses med

en lille, aftagelig nøgle.
. Paskvilgreb til cylinderlås kan aflåses med en system-

nøgle, der kan indgå i bygningens hovednøglesystem.

t

Þ Anverfer (kun VELFAC 40oi) vælges fortrinsvis, når det

passer godt til bygningens stil - fx i forbindelse med reno-

vering af klassiske bygninger.

Grebet kan strammes eller løsnes ved at dreje øskenen på

vinduet. Anverferen har ingen ventilationsstilling - her kan

du i stedet bruge stormkrog eller stormjern (se s. 29).

ë
-{l

.g
= El-motor (kun VELFAC 200i) betjenes via et panel på

væggen - eller fjernbetjening. Vinduet åbnes med pil-op-

knap cg lukkes med pil-ned-knap. Betjeningen fås i to ver-

sioner: Vinduet bevæger sig, mens knappen holdes nede

- eller ved ét kort tryk på knappen, og stop med knappen i

midten. El-motorens kæde skal holdes ren.

Greb til VELFAC 100 indadgående vinduer og altandØre

stendsrd med lås med børnesikr¡ng

:+ Betjening. Grebet kan stå i tre positioner: lukket, åben eller i ventilationsstilling,
. Greb med lås kan i lukket tilstand aflåses med en lille, aftagelig nøgle,
. Greb med børnesikring kan kun åbnes, når knappen over håndtaget trykkes ned, samtidig med at grebet drejes.

Børnesikringen slår automatisk til, når vinduet/altandøren lukkes.

28





Indvendige døre

Hvidmaled e dørehar en meget taknemmelig overflade. Dørene kræver ingen efterbehandling, er

vand- og smudsafuisende mange år frem i tiden og stort set vedligeholdelsesfri.

TIp: Skulle der med tiden komme en ridse eller et mærke i døren, kan det udbedres med en lakstift,

som passer til dørens farve.

TIp: Med mellemrum kan man friske døren op med møbelpolitur . Det gør at den er bedre beskyttet

mod snavs og fedtpletter

Rengøring:

Det er normalt tilstrækkeligl at bruge en støvklud eller en fugtig klud, eventuelt vredet op i

sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Tør efter med en hårdt opvredet klud'

Hængsler os låse:

Hængsler kan smøres med en dråbe syrefri og fed olie eller vaselineolie' Låse skal som

udgangspunkt ikke smøres, da disse allerede er engangssmurt fra fabrikken'





Vigtigt !

Ophængning på vægge

Ved boring i vægge kan det altid forventes, at der er mulighed for at støde på installationer'

Installationer er typisk trukket lodret fra synlige udtag'

Men kabler og rør kan også være trukket vandret eller diagonalt. Hvis det er muligt er det altid en

god ide at se, hvad der findes på den modsatte side af væggen før man borer, skruer eller sømmer'

Der må ikke bores huller i vægge som er beklædt med fliser, hverken fra badeværelset eller fra

rummet ved siden af.

I andre vægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig som eksempelvis

overskabe i køkken, hylder og mindre reoler, radio- og TV-udstyr.

Lejlighedens ydre vægge er præfabrikerede betonelement vægge. Betonelement vægge har

indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre - og findes typisk i smalle

elementstykker mellem vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da elementemes

bæreevne derved forringes.

De fleste typer dybler og ankre kan anvendes i betonelement r.'ægge. For stort set alle typer

fastgørelsesmidler oplyses der om bæreevnen i beton - og en del leverandører oplyser også om

bæreevnen i letklinkerbeton.

Skillevæggen mellem stue og værelse er gasbeton. Væggen er lidt svagere end betonelement

væggene og dermed lidt lettere at bore i. De fleste typer dybler og ankre kan anvendes
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Side 1 af 1

Energibesparelse - radiatortermostater

"Gratisvarme" sparer på energien!

Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver varme og hæver derfor
temperaturen i rummet, Det kaldes "gratisvarme".

H
Termostaten registrerer grat¡svarmen og lukker for varmen til rad¡atoren, så den bliver
kold. Når der ikke længere er nok gratisvarme, v¡l termostaten automat¡sk åbne, og der
vil igen komme varme i rad¡atoren,

Frostsikring

Hvis du ikker er hjemme i længere tid, kan du roligt indstille termostaten på "x"

Ved denne indst¡lling v¡l termostaten sikrer, at rumtemperaturen aldrig kommer under
7-8"C, hvilket beskytter rummet mod frost,

{
Udluftning

I varmesæsonen bør vinduerne kun åbnes kortvar¡gt for frisk luft.

Hv¡s det er nødvendigt at lufte ud i længere tid, bør termostaten indstilles på 'x".

Tildæk ikke termostaten

Termostaten skal vaere i stand tll at registrere temperaturen i rummet.

Hv¡s den eksempelvis sidder skjult bag tykke gerdiner eller møbler, skal du bruge en
termostat med fjernføler.

>Vælg den rette radiatortermostat

>Korrekt indstilling af temperatur

http://forbrugerinfo.danfoss.dkÆCMÆresentation/CMS.asp?CMSUID=38821142-F... 04-06-2006



Side I af 1

Korrekt indstilling af temperatur

Indst¡l termostaten på indstillingshåndtaget, indtil du opnår den temperatur. du ønsker i rummet, Når du har fundet
temperaturen, behøver du ikke gøre mere - termostaten klarer resten.

I

þ
Indstilling 3 svarer normalt til ca. 20oC.

Indstllling 2 svarer normålt til ca. 17oC.

Indstilling 4 svarer normalt til ca, 23oC.E

http://forbrugerinfo.danfoss.dk/PCMÆresentation/CMS.asp?CMSUlD=8fe945e4-378... 04-06-2006





Håndbruser og blandingsbafferier

Gen'erelt:

Handbruser, blandingsbatteri, vandhaner og andre overflader i krom aftørres med en klud.

Vi fraråder brug af opløsnings- og syreholdige rensemidler og kalkfierner / rensemidler som

indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset.

Håndbruser:

BrusehoverJet er udstyret med Grohe Speed-clean Anit Kalk. Det vil

sige, ved let tilkalkning kan kalken gnides af kunststofknopperne'

Ved kraftig tilkatkning kan hele brusehovedet lægges i en skål med

almindelig husholdningseddike natten over, og skylles igennem.

Undgå at adskille brusehovedet eller at afmontere slangen'

Blandinssbatterier:

Blandingsbatterier i køkken og bad er forsynet med en luftblander, også kaldet en perlator.

Når blandingsbatteriet begynder at sprøjte eller give en ujævn og mangelfuld stråle' er det tid at

rense og afkalke luftblanderen.

Luftblander / Perlator

Luftblanderen / perlatoren skrues af, adskilles' renses fot

småpartikler og lægges i kalk{erner, f.eks. husholdningseddike

Luftblanderen samles derefter og genmonteres. Stram til med

fingrene
Ðrys





Vandlåse

Badeværelse:

Køkkenvask:

Sæt en evt. en skål under vandlåsen.

Adskil vandlåsen ved at løsne2 omløbere.

Rengør vandlåsen evt. med en pind e.1. og
skyld efter med vand. Vandlåsen genmon-

teres. Vær omhyggelig med at fä placeret
pakningerne korrekt ved genmontering.

Kontroller at vandlåsen er tæt.

Sæt en evt. en skål under vandlåsen.

Adskil vandlåsen ved at løsne2 omløbere.

Rengør vandlåsen evt. med en pind e.l. og

sþl efter med vand. Vandlåsen genmonÍeres.

Vær omhyggelig med sat få placeret pakning-

eme korrekt ved genmontering.

Kontroller at vandlåsen er tæt.

$S
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Malede overflader

Følgende malerprodukter er benyttet i lejlighederne:

Vægge: Flügger Flutex 5, RAL 9010

Lofter: Flügger Flutex 5, RAL 9010

Lofter i badeværelse: Caparol Latex Gloss 60, RAL 9010

Fodlister: Flügger Exolit V40, RAL 9010

Gerigter og dørkarm: Flügger Exolit V40, RAL 9010

Væg over køkkenbord: Flügger Dexoplast 25, RAL 9010

Bundfals i vinduer: Flügger Dexoplast 25, RAL 9010

I forbindelse med udførelsen af malerarbejdet, er der i samlingerne mellem væg I væg,vægl loft og

i samlingerne mellem huldækkene (loftet) anvendt en skryl fugemasse, der efterfølgende er

overmalet.

Ligeledes er der fuget med akryl mellem fodlister / Gerigter og væggen. Også J:nne fuge er

eft erføl gende overmalet.

Der kan, når akryl fugemassen tørcer ud, forekomme små fine svindrevner i samlingeme. Disse

revner er uden betydning.

Revnerne forsvinder første gang væggene / lofterne males.

Skulle der opstå større revner, skal du kontakte viceværten.

For rengøring af malede overflader, se venligst "Rengøring af malede overflader" fra Danske

Malermestre.



Rengøring af malede overflader

Godt malearbejde kostet penge
og er dermed en investering,
som bør vedligeholdes.

Renhold er en vigtig del af
vedLigeholdet for ove¡fladernes
levetid, udseende og bruçegen-
skaber, men også for indeklima-
et.

Der er faktisk store gevinster
at hente ved fornuftig vedlige-
holdelse.

Malede overflader
Der er malebehandlingens

opgave at supplere elle¡ ænd¡e

en bygningpdels overflade, så

den få¡ egenskaber, der e¡ hen-
sigrsmæssige for dens funktion.
,{ft efter overfladens art, place-

tir,g og ydre påvirkning kan
malebehandlingen have

Æsr€dskebrräf
som overfladekarakter, kulør og
glans.

Tdr¡riskeftlrrsl
som bestan.lighed mod slid,
stød og slag, vandpåvirkning og
besþnelse mod mug-/skim-
melvæksr.

lvlalebehandlingen kan end-
videre nedsærte smudsmodtage-
ligheden, letre rengøringen, den
bør have god holdbarhed samt.
være enkel ar genbehandle.

Er disse formâl opfyldr, så er
der ogpå giver et godr bidrag til
et sundt formåi, for en af de
r'æsentligsre årsager dl er dårligt
indekLima er støv og mikroorga-
nismer.

Det gør renholdet til en cen-
rral funktion, der er uadskillelig

fra planlægningen af malearbej-
det.

Almíndelig renholdelse
Renholdelse af malede overfla-
der kan opdeles i to funktioner:
1) Rengørìng som led i klargø

nng før genbehandling med
malìng.

2) á.lrnindeligt renhold, dvs.
regelmæssig forebyggende
eller afhj ælp ende rengødng.

Snavs forekom¡ner i to hovedty-

Pef:
1) Pigmennnavs, der består af

faste partikler (støv).
2) Fedtagtig snavs, der bestfu af

fedt, olie og lignende mere

eller mindre flydende sroffer.,

Sammensætningen af snavs

varie¡er både med lokaliteten og
med årstiden, og en "normal
snavs" eksisterer de¡ ikke.

Rengøringsmetoder
Almindeligt renhold opdeles i
følgende ren gøringsmetoder:

1) Tør rengøring
Snun¿ning. Den mest effektive
metode til flernelse af støv er
støvsugning, der samtidig giver
den fordel, at srøvet fiemes fra
lokalet.

Arfttouning. En blød børste
kan ikke binde støveq og selv

om støver fjernes fra den pågæl-

dende overflade, så bliver støvet
i lokalet.

Den tørre støvklud er i så

henseende bedre, idet den
binde¡ en del af støvet.

Bedst er de imprægnerede
papirsewietter, der kan binde
en stor mængde støv.

Tør nopning. Til overfl ader
som for eksempel trægulve - der
ikke tåler vand - e¡ tør mopning
en velegnet metode.

Frytig nopning. Ved at fugte
mopgamet med opløsning af
rengøringsmiddel og/eller vand
øges rengøringseffekten.

2) Vàd rengøring
Hvis snavset sidder fast efter
indtørring, eller hvis der indgär
fedtstoffer, slår de tørre meto-
der ikke til.

Spand, khd og þør¡te. OÍte ses

denne metode fejlagtig anvendr
med én spand indeholdende
vand og rengøringsmiddel.
i' Resultatet bliver i så fald sna-

rere en jævn fordeling af snav-
set på overfladen end en egent-
lig rengøring. Det rigtige er at
anvende to spande. I den ene
opløsningen af rengøringsmid-
del og i den anden rent vand.
Kluden skylles i vandet, vrides
og derefter hældes en passende

mængde rengørinçmiddel på.

Et om¡åde rengøres, og den

snavsede klud sþlles i spanden
med vand og vrides på ny,

Derved bliver opløsningen af
rengøringpmidlet ikke snavser

og bevarer sin rengørende evne,
indtil beholdningen er opbrugr,
Vandet i den anden spand

udskiftes efte¡ behov.

Praktiske anvisninger
Rcngaringsnidht Det er let ar

fìnde et rengøringsmiddel, der



kan gøre rent, idet man blot
vælger et, der er "stærkt" nok.
lvfen stærke midler er aggressi-
ve, og problemerne viser sig
først senere som matte ovetfla-
der, der holder på snavset og
senete som ødelagte overflader.

D o seing. Rengøringsmidlets
effektivitet afhænger af dose-
ringen. Effektiviteten stiger
med doseringen, men kun indril
en vis grænse.

Derefrer falder effekriviteten,
men midlets aggtessive indfly-
delse på overfladen øges. Følg
derfor nøje leverandørens anvis-
.i.9.

B e arb g¡' d n ing Ved fastsiddende

snavs kan det være en fordel at
begynde med en befugtning
med rengøringsopløsningen og
Iade denne virke i 5-10 minut-
ter.

Ved våd rengøring af lod-
rette flader foretages rengøring-
en nedefra og op.
Rengøringsvandet må ikke
kunne løbe ned over tørre ste-

der, for så efterlades der striber.
Pas på tilstødende flader, som
kan beskadiges. Disse kan even-
ruelt forud befugtes med rent
vand eller tildækkes.

Efers þ hiag. Ved eftersþl-
ning med rent vand lernes
rester af rengøringsmiddel og
snavs, så dette ikke sidder tilba-
ge som slam.

L.oftr og aege. De mest sârte
overflader som kalk og limfarve
tåler kun forsigtig afbørstning
eller støvsugning.

Mat plastvægmaling vil - selv
om den godt kan tåle den ke-
miske påvirkning - være meget
vanskelig zt tengøte med våde

metoder. Snavset vil delvist
trænge ind i malingfìlmen og
efterlades der som synlige skjol- '
der. Våde metoder kan også

rnedføre en stedvis opblankning
af overfladen.

Halvblanke og blanke ma-
linger et lette at renholde, men
vær omhyggelig med eftertør-
ring så striber undgås.

Gilaa Fugag mopning vil
ofte være tilstrækkelig. Undgå
sæbe og plejemidler, der afsæt-

ter en fìlm, som kari forhin&e
genbehandling med lak eller
maling.

Krydsfner. Det frarådes at
anvende våd rengøring på lake-
ret eller malet krydsfìner.

På grund af rengøringsmid-
lets lave overladespænding vil
dette trænge igennem selv de

fineste revner og forårsage

skade.

Afs lutning. Denne vejledning.

Denne vejledning er på ingen
måde $ddestgørende for, hvor-
dan malede overflade¡ rei-'hol-
des.

Vi har for eksempel tkke
kunnet berøre de mange for-
si<ellige former for specielle ren-
gøringsbehov.

Men vi hâber, at vejledning-
en belyser den nødvendige
sammenhæng mellem valget af
overflade og kravet til renhol-
delse.

D,A,N S KE MÅLERI\{ESTRE
Islands Brygg.26,2300 København S





Affaldshåndtering

Affald placeres i affaldscontaineme som er placeret i affaldsrum i stueetagen i bygning 1, samt

containergårde, der er placeret ved udkørslen fra parkeringspladsen og ved depotrumsbygningerne.

Affald handterés bedst med almindelige 15 liters skraldeposer. Det er en fordel, hvis skraldeposerne

lukkes for bedre handtering, og så lugtgener minimeres.

Storskrald, flasker og farligt affald køres på genbrugsplads / flaskecontainer.





Depotrum og hængelås

Til lejligheden hører et depotrum, placeret i depotrumsbygningerne.

Depotrummet er mærket med lejlighedens postadresse'

Der er udleverei en hængelås til depotrummet. Nøglen til entrédøren passer i hængelåsen på

depotrummet.

Nøglen til entrédøren passer også i postkassen til lejligheden. Postkasseme er placeret på væggen

ind mod affaldsrummet, ved cykelparkeringen i stueplan i bygning 1.


