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Manual abstract:
@@Vær forsigtig ved flytning at skabet. @@Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i køleskabet eller i fryseskabet. De kan eksplodere og medføre
skader på personer eller ejendom. Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet punkteres, bliver
skabet beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt. Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren. Glasflaskerne kan gå i stykker. Skabet er
meget tungt. Kanter og dele, Destruktion af gamle skabe Symbolet 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 forebygge eventuelle negative påvirkninger af 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. · · · Indholdsfortegnelse Information om sikkerhed . . .
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. 19 Electrolux 818 35 09-01/0 Beskrivelse af køle-/fryseskabet 6 1 2 1 1 3 3 8 7 DK Model ER3315B 1. Glashylde 2. Flaskehylde 3. Grøntsagsskuffe 4.
Frostbakke 5. Frostskuffe 6. Smørrum 7. Hylde i dør 8. Flaskehylde 9.
Ventilastionsrister 5 5 4 5 5 9 8 1 2 1 1 1 3 5 4 4 Model ER8813B 6 7 6 6 9 1. Glashylde 2. Flaskehylde 3. Grøntsagsskuffe 4. Hylde i dør 5. Flaskehylde 6.
Frostskuffe 7. Frostbakke 8. Smørrum 9. Ventilastionsrister Electrolux 818 35 09-01/0 15 Betjening AB C DE A.
Alarmknap Anvendes til at afbryde lydalarmen. B. Rød advarselslampe Lyser hvis der er for varmt inde i skabet. C. Knap til indfrysning Anvendes til at tænde
og slukke for indfrysningsfunktionen.
D. Gul indikatorlampe Lyser ved indfrysning. E. @@@@G. @@H.
@@Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken. Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren. Sådan anvendes køleskabet Tænd
for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur Drej termostaten til den ønskede stilling. @@@@H : Slukket. DK Temperaturen inde i
køleskabet En passende temperatur i køleskabet er ca. 5°C. Hvis termostaten er sat til en for kold temperatur, vil madvarer med et stort vandindhold begynde
at fryse, hvis de er anbragt på de koldeste steder i køleskabet. Billedet viser de koldeste og varmeste steder i køleskabet.
Kød, fisk og mælk bør anbringes i den koldeste del (-) af skabet. + --- + + Electrolux 818 35 09-01/0 16 Måling af temperaturen Hvis temperaturen måles
med et standardtermometer, bør det anbringes i et glas vand centralt placeret i skabet. Dette vil give et billede af temperaturen inde i madvarerne. Anbring
ikke termometret hængende eller liggende direkte på hylden. Tips: · Fordel madvarerne, så den kolde luft kan · · · cirkulere frit mellem produkterne. Anbring
ikke madvarerne direkte mod kølepladen på bagvæggen, da de herved kan blive frosne. Anbring aldrig varme ting i skabet vent til de er kølet ned. Dæk alle
madvarer til for at undgå, at de tager smag og lugt fra andre madvarer. Sluk for strømmen Drej kontrollen mod urets retning til position " H". Lydsignal
lyder.
Skabets indvendige dele Hylderne og rummene i døren kan flyttes og let ændres. Nogle hylder skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud. Den
nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de
øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes.
Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Hylder med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet. for at hindre, at
madvarerne berører kølepladen. Sådan anvendes fryseskabet Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur Drej termostaten til den
ønskede stilling. @@@@H : Slukket.
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@@@@@@Afbryd alarmen: Tryk på afbryderknappen. @@@@@@24 timer forud for placering af madvarer i fryseren. @@@@@@Den gule
indfrysningslampe forbliver tændt så længe, at indfrysningsknappen er trykket ud. Praktiske råd ved indfrysning · Ved indfrysning af varer skal man anvende
den øverste hylde, og om nødvendigt, hylden under denne. · Anbring madvarerne direkte på frysehylderne. · Spred produkterne ud på hylderne så meget som
muligt, for at lade luften cirkulere mellem dem. · Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne varer. Varmen fra de ufrosne madvarer
kan medføre, at de frosne varer tør op på overfladen. · Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad hinanden som muligt.
Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af strømsvigt.
· Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningskapacitet er anført i det pågældende afsnit. Sluk for strømmen Drej kontrollen mod urets
retning til position " H". Lydsignal lyder. Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang.
Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af ferske madvarer. Egnede opbevaringsperioder Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne
for opbevaringsperioder på pakningen. Madvarer frossen i hjemmet: Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre måneder. Kogte
madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca.
et år. Optøning Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved
hurtigoptøning af madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved optøning ande i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.
Hvis tøvandsslangen er tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder anvendes. Afmontér ventilationsristen (se afsnittet "Afmontering af ventilationsristen") og
støvsug under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug bag skabet, kølesystemet og kompressoren. Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten
for at undgå at beskadige gulvet. Afrimning af fryseren Der vil altid dannes en vis mængde frost på frosthylderne og rundt om i den øverste del af rummet.
Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse af ca. 3-5 mm. Tag frostskufferne ud og anbring dem oven på hinanden med hver anden skuffe drejet en halv
omgang. Anbring noget isolerende materiahør kan også bestilles on-line på http://www.electrolux.dk Electrolux 818 35 09-01/0 22 Fjel og mangler /
Afhjæplningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres
af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@· At der er brugt uoriginale reservedele. · At skaden er en
transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
· At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Tekniske data Model Nettovolume Køleskab Fryseren Bredde Højde
Dybde Energiforbrug Energiklasse Effekt Indfrysningskapacitet DK ER8813B 239 l 118 l 595 mm 1950mm 600 mm 370 kWh/år A 150W 18kg/24timer
ER8315B 188 l 118 l 595 mm 1750mm 600 mm 354 kWh/år A 150W 18kg/24timer Electrolux 818 35 09-01/0 23 Installation Tilslutningsledningen Træk ikke
stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstra opmærksom når skabet trækkes ud af skabet. · En ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og brand. · Hvis
tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare. DK
Udpakning Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret. Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget,
skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg. Fjern
transportsikringerne Fjern tapen og transportsikringerne fra · dørenes indersider · hængslernes indersider · hylderne Fjern transportsikringerne fra
glashylderne ved at skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de stopper ved forkanten af hylderne. Tag i bagkanten af hylden og træk
transportsikringen fremad, indtil transportsikringen kan fjernes. Rengøring Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på
en blød klud. Placering af skabet OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet efter behov.
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bak skabets bagvæg. · en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten kan
overophede og forårsake brand. Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen. · der er risiko for kortslutning og brand. Sæt ikke stikkontakten i
stikket, hvis stikkontaken er ødelagt.
@@@@@@Skabet bør ikke læne op ad en væg. @@· Hjulet i skabets bagkant justeres, ved at møtrikken på gevindstangen drejes mod eller med uret for at
hæve eller sænke skabet. · Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede.
Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres a) direkte over skabet eller b) oven for overskabet.
Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb. Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm. · skabet placeres på et sted, hvor
omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse*, som skabet er konstrueret til. * Se typeskiltet, som findes inde i skabet. Nedenstående tabel viser, hvilke
omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser. Klimaklasse SN N ST T med omgivelsestemperaturer på +10°C til +32°C +16°C til
+32°C +18°C til +38°C +18°C til +43°C a) b) 50mm Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken. Hvis skabet er anbragt i et
hjørne, og den hængslede side vender ind mod væggen, skal der være en afstand på mindst 10 mm mellem væggen og skabet for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at hylderne kan tages ud.
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El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.
Elektrisk tilslutning Tilslut skabet til en jordet stikkontakt. Spænding: 230 V. Sikring: 10 A. @@Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern
ventilationsgitteret. Der er en lille del af gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det på den anden side. 3. @@@@4.
@@Skru den øverste hængselstift af og tag den øverste dør bort. 5. På midterste holder: Tag plastikpropperne ud ved at drive en dorn ind i dem og vrik dem
løse. Flyt det midterste hængsel til den anden side. Udglat gevindet i de gamle huller og sæt de nye plastikpropper i hullerne.
6. Sæt den øverste dør på igen og fastgør den øverste hængselstift. Sæt den nederste dør på igen. Skift placeringen af hængselstiften på det nederste hængsel.
Spænd hængslet fast igen.
Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af det nederste hængsel med den medfølgende indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken. 8. Rejs
skabet og sæt ventilationsgitteret på igen. 9. Skru håndtaget af. Tryk forsigtigt plastikpropperne i på modsatte side med en dorn. Spænd håndtaget fast i
hullerne i propperne. Tryk de medfølgende plastikpropper fast i de huller, hvor håndtaget tidligere sad. 10.
Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se afsnittet "Placering af skabet". 1 2 3 4 5 7 8 Electrolux 818 35 09-01/0 26 Electrolux 818 35 09-01/0 27
www.electrolux.se www.electrolux.dk MARIESTAD DA-AV .
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