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FORORD  

Velkommen til Dybbroparken  

 

Dybbroparken ligger centralt i Gistrup hvor der både er natur, kultur og byliv tæt på, 

området består at 56 boliger samt 10 rækkehus med egen altan eller terrasse. Rundt om 

bygningerne er der grønne områder som indbyder i samvær med familie, gæster og 

naboerne.  

 

Denne beboermappe er udarbejdet som et redskab til dig som bruger af boligen. 

Beboermappen sidder som en QR-kode på indvendig side af et døren til teknikrummet 

ved overdragelse af boligen.   

 

I mappens indholdsfortegnelse finder du en oversigt med forskellige drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver i boligen, som du er ansvarlig for at udføre med henblik på at 

opretholde en funktionsdygtig bolig samt bevare leverandørgarantier, indsigelse og 

ansvar for fejl på overflader (f.eks. vinduer og døre), VVS-, varme- og elinstallationer (f.eks. 

ventilation, emhætte og afløb), inventar og sanitet m.v. i boligen. Det er i den forbindelse dit 

ansvar at læse, følge og gennemføre de konkrete anvisninger om brug samt drift- og 

vedligeholdelse i beboermappen, og såfremt disse anvisninger om brug samt drift- og 

vedligeholdelse ikke bliver fulgt korrekt og dokumenteret, vil eventuelle garantier, 

indsigelser og/eller ansvar for fejl på overflader, VVS-, varme- og elinstallationer, inventar 

og sanitet m.v. bortfalde.  

 

Inden for det første år efter afleveringen af Dybbroparken vil der blive afholdt en 1-års 

gennemgang af boligen for gennemgang af eventuelle skjulte fejl og mangler, som er 

opstået efter aflevering af byggeriet. Samme procedure gentages inden 5-års dagen for 

aflevering af byggeriet. Al kontakt vedrørende 1- og 5-årsgennemgang forestås af 

bygningsejerne. Det er vigtigt, at du noterer hvilke dage, der gælder for netop din bolig, 

da pligten til at udbedre evt. fejl bortfalder, hvis der ikke kan opnås adgang til boligen 

som varslet.  

 

Der kan med tiden komme ændringer til beboermappen, i det tilfælde vil der blive sendt 

et brev rundt omkring hvilke emner der er blevet opdateret, og derefter lejerens ansvar 

at få læst de nye opdateringer.   

 

Velkommen til Dybbroparken. 
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ORGANISATION FOR DYBBROPARKEN 

Dybbro Ejendom ApS er den forening der drifter og vedligeholder de udvendige dele af 

bygningen, samt indvendige områder som beboeren ikke må berøre. 

 

Såfremt der skulle være nogle spørgsmål som ikke bliver besvaret i denne beboermappe 

eller som viceværten ikke kan besvare, kan I kontakte administratoren. 

 

Bygningsejer: 

Dybbro ejendom ApS 

Marathonvej 5 

9230 Svenstrup 

 

Ejendomsinspektør: 

John Iversen 

2893 5433 

John.i@enggaard.dk 

 

Den primære kontakt vedr. Dybbroparken hvis der skulle opstå problemer samt være 

spørgsmål, vil være viceværterne Claus og Peter de kan kontaktes på nedstående.  

 

Viceværter: 

Claus Nielsen  

2843 4323 

claus.n@aelejeboliger.dk 

 

Peter Larsen  

2679 8501 

peter.la@aelejeboliger.dk 

 

Opstår der noget udenfor arbejdstid kan der rettes henvendelses til ejendomsvagten, 

BELFOR Ejendomsvagt, på +45 70 12 21 22.  

 

Der gøres opmærksom på, at der KUN må rettes henvendelse til BELFOR Ejendomsvagt 

ved AKUTTE situationer så som vandskader, brand, oversvømmelse, frostskader, hærværk, 

strømsvigt, kloakskader, indbrud mv.  
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HUSORDEN  

På de efterfølgende sider ligger den gældende husorden samt gældende retningslinjer 

for opførsel i fællesområderne for beboerne i Dybbroparken.  

Vær opmærksom på at husordenen kan ændre sig, i det tilfælde vil der blive sendt et 

brev rundt omkring hvilke emner der er blevet opdateret, og derefter lejerens ansvar at 

få læst de nye opdateringer.   

 

Husordenen er gældende for alle beboerne i Dybbroparken, og der henvises i øvrigt 

også til lejekontrakten samt til lejelovens almindelige bestemmelser.  

 

Brud på husordenens bestemmelser kan i værste fald medføre ophævelse af lejemålet i 

henhold til lejelovens § 93.     



HUSORDEN 
UDLEJNINGSBOLIGERNE I DYBROPARKEN, GISTRUP 

Vi byder dig velkommen som lejere i Dybroparken. Et godt og trivselsfremmende miljø er meget værd. 
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender, at det er nødvendigt at tage hensyn til 
hinanden. 

For at sikre, at de praktiske ting fungerer i det daglige, og for at tilsikre bedst muligt miljø for den 

enkelte lejer, har udlejer fastlagt regler, anvisninger og henstillinger, der følger af nærværende hus-

orden, og gælder for alle lejere. Der henvises i øvrigt også til lejekontrakten samt til lejelovens al-

mindelige bestemmelser. 

Arbejd aktivt med på, at der er rent, pænt og rart i Dybbroparken! 

1 Skader på og ved ejendommen 

Lejer skal straks foretage anmeldelse til viceværterne i Dybroparken, hvis der sker skader på bygning, 

installationer, ledninger m.v., så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages. 

Opstår der akut skade uden for normal åbningstid, og viceværterne ikke kan træffes, fremgår det af 

beboermappen hvem der skal kontaktes. Beboermappen findes på: www.dybroparken.dk. 

2 Vandspild 

Vandspild skal undgås bedst muligt. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides 

noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet. Lejer har i øvrigt selv alene ansvaret for udskiftning af 

defekte pakninger på vandhaner m.v. Lejer har selv en økonomisk interesse og fordel i, at forbruget 

holdes på så lavt et niveau som muligt, idet lejer selv betaler for alle forbrugsudgifter til vand- og kloak 

m.v. til forsyningsselskabet. 

3 Fællesarealer, Terrasser eller altaner m.m. 

Der må ikke henstå løse genstande på ejendommens fællesområder. Arealerne må endvidere ikke 
bruges til opmagasinering af møbler eller lignende. 

På terrasserne/altanerne må der opsættes havemøbler og lignende, som ikke må virke skæmmende på 

bygningens udseende. 

For at undgå skader ved kraftig blæst, skal det være muligt at sikre løse genstande, således disse ikke 

risikerer skade på og ved ejendommen. 

Der henvises yderligere til punkt 11 ’Vedligeholdelse af altaner, terrasser m.v. 

4 Husholdningsaffald 

Affald skal være pakket i lukkede poser og lægges i den hertil indrettede molok. 
Af hensyn til såvel lugtgener som faren for rotter og lignende, er det vigtigt, at der udvises størst 
mulig påpasselighed med køkkenaffaldet. Husholdningsaffald må under ingen omstændigheder hen-  
stilles uden for molokken. 

5 Glas og Flasker 
Glas og flasker lægges i den hertil indrettede molok, og må under ingen omstændigheder henstilles 
uden for molokken. 



6 Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir 

Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir lægges i den hertil indrettede molok, og må under 

ingen omstændigheder henstilles uden for molokken. 

7 Andet affald 

Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation (husholdningsaffald og lignende), 

skal lejer selv sørge for at fjerne for egen regning. Dette betyder, ”grønt affald” såsom kasserede blomster, 

haveaffald, juletræer og lignende, samt gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, flyttekasser m.m. 

under ingen omstændigheder må henstilles i eller på ejendommens arealer. Lejer skal selv sørge for, at 

sådant affald fjernes for egen regning og indtil aflevering opbevares hos lejeren. 

8 Synlige antenner mv. 

Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabolantenner, må ikke anbringes udenfor boligen eller på 

anden måde på ejendommens bygninger. 

9 Leg og ophold 

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige lejere og skal ophøre 

ved mørkets frembrud. 

Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens ophør. 

10 Støjende adfærd 

Støjende adfærd, herunder højtspillende musik, må ikke finde sted for åbne vinduer, og der må under 

ingen omstændigheder spilles så højt, at det er til gene for de øvrige lejere. Der må ikke afholdes en 

larmende fest eller lignende, som kan være til væsentlig gene for de øvrige lejere, og uden disses 

samtykke aldrig efter kl. 23.00 og før kl. 08.00. Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under 

hensyn til de øvrige lejere og bør normalt ikke benyttes i tiden fra kl. 20.00 til kl. 8.00. 

11 Vedligeholdelse af altaner, terrasser m.v. 

Altankasser, hegn og markiser må ikke opsættes. Altaner/terrasser og disses afløb skal holdes rene af 
lejer. 

Der må ikke opsættes yderligere lamper eller andre genstande på facaden, altaner eller terrassen. 

Altanerne/terrasserne må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, flyttekasser eller hårde 
hvidevarer. Afskærmning eller afdækning af altaner/terrasser er forbudt. Det er forbudt at bruge 
enhver form for åbent bål eller lignende. Det kan accepteres, at lejer anvender gas- eller elektrisk grill, 
såfremt det sker uden gener for de øvrige lejere. 

Det er ikke tilladt at anbringe fuglebræt på altaner/terrasser, ligesom det er forbudt at fodre herreløse 

katte eller andre dyr på ejendommens område. 

Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. De omkring-

liggende græsarealer må ikke misbruges. 

Gang- og flisearealer skal holdes rene og ryddelige. 

Lejer skal selv forestå renholdelse og vedligeholdelse af egen altan/terrasse, således at disse arealer 

stedse fremstår i præsentabel stand. Lejer skal tillige forestå renholdelse af ruder både indvendig og 

udvendig. 



12 Filt på møbler 

Det anbefales, at der påsættes filt på stole, sofa og lignende møbler, da dette vil reducere behovet for 

gulvbehandling. 

13 Udluftning 

For at undgå fugtdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og maling, er det nødvendige, at 

lejer foretager en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, 5-10 min. ad 

gangen. Udluftning er særlig aktuel i fyringssæsonen. 

14 Rygning 

Der er i ejendommen forbud mod rygning, det gælder både i lejlighederne og på de til lejemålet hørende 

terrasser. Rygning må således kun finde sted i gården eller uden for bygningernes matrikel. Gården 
forstås her som fællesarealer bortset fra hele området i og omkring det fælles orangeri. Ryges der i 
gården skal det ske med respekt for luftindtag til lejlighederne og i respekt for andre beboere. 

Rygning omfatter alle former for tobak, e-cigaretter og tilsvarende. 

15 Husdyr 

Der henvises til lejekontraktens bestemmelser, hvor det ikke er tilladt at have husdyr. Dette omfatter 

alle typer af dyr, herunder blandt andet også slanger, krybdyr, fugle, marsvin og lignende. 

16 Parkering 

Til hver lejlighed er der tilknyttet en fast bilparkeringsplads. Bilparkering og lignende skal ske efter de 
kommunale parkeringsregler. Lejer skal til enhver tid følge evt. opsatte skilte vedr. parkering. 

Cykelparkering foretages i de hertil hørende arealer. Der må ikke henstilles cykler og lignende ved 

ejendommens øvrige områder. 

Henstilling eller parkering af lastbiler, campingvogne, trailere og lignende må ikke finde sted på     

ejendommens grund. 

17 Husordensovertrædelser 

Brud på husordens bestemmelser, kan i værste fald medføre ophævelse af lejemålet i 
henhold tillejelovens § 93. 



HUSORDEN  

AKTIVITETSRUM I DYBBROPARKEN, GISTRUP 

Velkommen 
Aktivitetsrummet er for alle beboerne i Dybbroparken.  

Adgang 
For at komme ind i aktivitetsrummet benyttes den udleverede brik, som også bruges til de aflåste cykelrum. 

Efter brug HUSK at lukke vinduer og slukke lyset i aktivitetsrummet samt toilettet, inden der låses af.  

Rengøring  
Du skal behandle rummet og inventaret pænt, og efterlade det i ordentlig og opryddet tilstand, så andre 

også kan bruge lokalet - uden at skulle rydde op efter dig.  

Oprydningen efter brug SKAL indebære  

 Rengøring af det anvendte service, der også sættes på plads. 

 Skraldespanden tømmes.  

 Bord og stole tørres af og stilles pænt.  

 Evt. skrald på udearealerne omkring aktivitetsrummet samles op.   

 Toiletterne skal rengøres efter brug.  

Anvendelse 
Ved brug af aktivitetsrummet skal der vises hensyn til de andre, som også ønsker at benytte sig af 

aktivitetsrummet, da aktivitetsrummet udelukkende er til fælles brug.  

Det er IKKE tilladt at holde fester på stedet. 

Rygning 
Det er ikke tilladt at ryge i aktivitetsrummet, eller i bygningen i det hele taget. Der henvises til at ryge 

udenfor.   

Inventar 
Inventar og service kan frit benyttes. Det er IKKE tilladt at fjerne inventar, service mm. (hverken midlertidigt 

eller permanent) fra aktivitetsrummet. 

Mangler der alligevel noget (inventar, service osv.) eller går noget i stykker, SKAL der tages kontakt til de 

ansvarlige for aktivitetsrummet med det samme, således at der kan anskaffes noget nyt. 

Husdyr  
Husdyr af enhver art må IKKE opholde sig i aktivitetsrummet, heller ikke ”gæste dyr”.   

Klager 
Eventuelle klager over anvendelse/støj/adfærd osv. skal videregives til de ansvarlige for aktivitetsrummet.  

Åbningstider 

Aktivitetsrummet er åbent mellem kl. 8.00 – 23.00 alle dage. 

Misligholdelse 
Hvis de overstående regler samt adfærd i aktivitetsrummet ikke respekteres, kan det medføre at man bliver 

udelukket for fremtidig brug af aktivitetsrummet.  
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VED OVERDRAGELSE AF BOLIGEN 

Ved overdragelsen af boligen vil I få udleveret følgende:  

Beboermappe:  

Beboerne får beboermappen i digital form, via en QR-kode, som sidder bag døren til 

teknikrummet.   

Der kan med tiden komme ændringer til beboermappen, i det tilfælde vil der blive sendt 

et brev rundt omkring hvilke emner der er blevet opdateret, og derefter lejerens ansvar 

at få læst de nye opdateringer.   

Skulle QR-koden med tiden blive slidt, så den ikke længere kan scannes, kontakt da 

viceværterne som vil tilsende en ny.  

Nøgler:   

I får som lejer udleveret 3 nøgler. Alle nøglerne passer til boligens entredøren, postkasse 

og depotrummet i skurene. 

 

Udover nøgler vil der også blive udleveret brikker, som skal anvendes til at åbne de to 

cykelskure, som er til adgang for alle beboerne.   

 

Det er vigtigt at understrege at der IKKE bliver udleveret ekstra nøgler til viceværten. Ved 

bortkomst af nøglerne kan der bestilles nye ved administrator, som har ansvaret for 

nøglesystemet, regningen vil blive videresendt til den enkle boligs lejer.  
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PRAKTISK INFORMATIONER  

Her vil du/I kunne finde praktiske informationer for jer som beboer i Dybbroparken. Med 

tiden kan disse informationer og regler blive ændret (tilføjes eller fjerne regler i husorden eller 

retningslinjerne) derfor anbefales det at LÆSE husordenen, retningslinjerne og de praktiske 

informationer GRUNDIGT ved indflytningen.    

 

Fællesområder:  

Fællesområderne (vejene, de grønne områder) må IKKE anvendes til opbevaring af 

genstande, affald eller lignede. Stilles der genstande i fællesområderne, vil viceværten 

give en advarsel om at fjerne genstanden inden for 24 timer, derefter vil det blive fjernet 

på lejers regning.  

Fællesarealer (vejene, de grønne områder) er et samarbejde mellem viceværten og 

beboerne om at holde dem pæne, ryddelige og rene. Viceværten står for at holde 

fællesområderne rene og I beboere står for at rydde op efter jer selv. 

 

Ved skader på fællesområderne (vejene, planterne, lygtepæle, molokker, osv.) skal lejeren 

kontakte viceværten hurtigst muligt, så skaderne kan udbedres, ved større skader kan 

regningen sendes videre til lejeren.  

Depotrum:  

Til hver bolig/rækkehus er der tilknyttet et depotrum, i form af skuret foran bygningerne, 

hvor der også hænger postkasser.   

Parkering:  

Til hver bolig/rækkehus er der tilknyttet en parkeringsplads, resten at p-pladserne i 

området er til gæsteparkeringspladser, men for anvendelse af parkeringspladser i 

området, gælde følgende regler: 

 

• Parkering (biler, motorcykler osv.) må KUN ske i de opmærkede båse. 

• Alle former for parkering af køretøjer (biler, knallerter, cykler osv.) er på eget ansvar, 

også i tilfælde af ulykker, tyveri, skader osv.  Her er det egen bilforsikring der 

dækker eventuelle skader, tyveri osv.       

 

HUSK der må IKKE parkeres (biler, motorcykler osv.) andre steder end i de opmærkede båse.   

Cykelparkering: 

Rundt omkring bygningerne er der opstillet cykelskure til fri afbenyttelse og for at sikre, at 

der er plads til alle, stilles cyklerne altid i stativerne.  

Det vigtigt at I IKKE lader ubrugte og ødelagte cykler stå og fylde. Hvis I ikke får dem 

fjernet, så har foreningen ret til at fjerne dem efter varsel.  

 

Barnevogne m.m. må IKKE henstilles. Stilles de andre steder end på jeres egen område, 

har viceværten ret til at fjerne dem. 
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Viceværten:  

Hvis der er behov for at kontakte viceværten fx i forbindelse med en skade eller 

vejledning til drift og vedligeholdelse af boligen osv.  

kan viceværten kontaktes, (se under afsnit oraganisation for Dybbroparken) hvorefter der kan 

aftales et møde.  
 

Det er vigtigt at understrege, at det er lejerens ansvar at læse HELE beboermappen 

igennem samt bygningsdelskortene med bilag inden der tages kontakt til Viceværten. 

Derudover er det også lejerens ansvar at drifte og vedligeholde boligen efter 

anvisningerne, men skulle der være problemer i forbindelse med driften eller 

vedligeholdelsen (eller tvivl om hvorvidt det gøres korrekt) kan viceværten vejlede lejeren.  

Affald:  

Affaldsposerne skal være lukket med en knude, og lægges i den hertil indrettede 

affaldsmolok. Af hensyn til lugtgener og faren for rotter, er det vigtigt at ALT affaldet 

kommer i molokkerne og ikke henstilles foran hverken bygningerne eller molokkerne.   

 

Affald, der ikke er almindelig dagrenovation, skal lejeren selv fjerne for egen regning.  

 

Der er mulighed for at bestille afhentning af storskrald via Aalborg kommunes 

hjemmeside, på følgende hjemmeside 

https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/bestil-poser-ekstra-afhentning-m-m/afhentning-

af-stort-affald/  

Internet og kabel-tv: 

Der er mulighed for at vælge mellem to tv- og internet udbydere, som er henholdsvis 

Norlys og YouSee.  

Der er allerede trukket antennestik ud til stuerne i boligerne og tomrør i resterende 

værelser. Disse er samlet i teknikrummet, hvorefter boligen/rækkehuset let kobles på, ved 

hjælpe af en tekniker fra den ønskede udbyder. Tilkobling af antennestik mv. er for 

lejerens egen regning. 

Teknikrum  

Til hver bolig medfølger et teknikum, hvor alle boligens installationer samler sig. Det er 

VIGTIGT at der KUN bliver rørt ved de elementer som står skrevet her i beboermappen 

eller i bygningsdelskortet.  

Alle de andre elementer er det KUN VICEVÆRTEN eller en FAGMAND der må røre ved. 

Er der en usikkerhed på hvilke elementer lejeren må røre ved, tag da kontakt til 

viceværten.  

 

Elementer lejerne selv skal vedligeholde/holde øje med.  

• HPFI relæet – skal slås til, hvis det slår fra, eller frakoble en kraft-/lysgruppe i 

tilfælde at der skal sættes f.eks. en lampe op.  

• Håndtagene til hovedventilerne på varme og vand (de grønne håndtag) skal 

åbnes og lukkes for 6 gang årligt (se beskrivelsen i afsnittet ”varme og vand”), der er 3 

håndtag i alt.  

https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/bestil-poser-ekstra-afhentning-m-m/afhentning-af-stort-affald/
https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/bestil-poser-ekstra-afhentning-m-m/afhentning-af-stort-affald/
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• Kondensopsamler til ventilationen – tilses for utætheder, i tilfælde af utætheder 

kontakt da viceværten.   

 

Målere til vand og varme fjernaflæses af de tilknyttet forsyninger. Beboeren har dog selv 

mulighed for at aflæse ved interesse.   

 

Der må på INGEN MÅDER opbevares genstande, produkter osv. i teknikrummet.  

 

Navneskilt:  

Navneskiltene, som er placeret ved siden af entredøren samt navnet på postkassen, er 

viceværten ansvarlig for at fjerne og indsætter det/de nye navne i forbindelse med en 

fra- og indflytning eller navneændring.   

Postkasserne  

På endegavlen mod vejen på depotskuerne sidder postkasserne. 

 

Vedligehold:  

postkasserne skal vedligeholdes og det anbefales at rengøre dem to-tre gange om året 

med en blød børste, ved meget snavs anvend en hård opvreden klud med lidt vand, 

HUSK at tørre postkassen efter med en tør klud, hvis der er anvendt vand. 

 

Vandet må ALDRIG komme i kontakt med de bevægelige dele, da det kan fjerne olien 

og derved skabe unødvendigt slid. 

  

Alle bevægelige dele og låsen skal smøres to gang om året, for at undgå unødvendig 

slitage og eventuelle mislyde.  

 

OBS anvendelse af rengøringsmiddel brug KUN almindelig opvaskemiddel i forholdet 1 

del (opvaskemiddel) til 100 dele (vand), eller få yderligere informationer ved at læse 

leverandørens bygningsdelskort (find bygningsdelskortet til sidst i dette afsnit).  
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Materiale/type/model: Renz Bosca 33(100), ral 9005 med ruko lås 

Producent:

Navn: RENZ GROUP

Adresse: Skagensgade 1, 2630 Taastrup

Kontaktoplysninger: 46193500

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 302 302 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I skurets gavl mod vej 

Vedligeholdelse af produktet:

Låsen til postkassen må kun smøres med grafit eller speciel låse spray. 

2 gang om året skal bevægende dele smøres.  

Der må ikke anvendes oxidopløsende eller mekanisk virkende rengøringsmidler, da de 

angriber den eloxerede overflade. 

Bemærk! Beskyt aluminiumdelene mod cement, kalk, gips osv.!  

Besigtigelsesanvisning: 

Visevært  

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

6 mdr efter overdragelse 

Hver halve år 

Visevært  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Fagmand 

Rengøring: 

Med fugtigklud og ingen kemikalier  

Evt. øvrige bemærkninger
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Evt. vedlagte bilag: 



Vedligeholdelses- og monteringsvejledning

Du har købt et Renz kvalitetsprodukt
Læs dette før montering og ibrugtagning!

Scan QR koden for at få yderligere informationer om produktet.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Generelle advarsler
Vores belysnings- og ringeklokkemoduler samt vores lys- og ringeklokkeknapper kører på 
maks. 12 volt.
De kræver en VDE-mærket transformator! Brug af højere spænding kan medføre livsfare, 
og det medfører, at garantien bortfalder. Der må kun tilsluttes komponenter til knapperne 
og modulerne med 100% tilladt aktiveringstid!
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre: 

 • brandfare
 • personskader
 • ødelæggelse af komponenterne

Indbygning og montering af elektriske apparater må kun 
udføres af en autoriseret elektriker!

Lysknapper
Lysknapper (enkelte knapper eller knapmoduler) fra Renz anvendes til at tænde for lyset i 
indgangsområdet og/eller i opgangen. De må kun tilsluttes lavspænding med maks. 12 V.

Knap til navneskilt
Knapper (enkelte knapper eller knapmoduler) fra Renz anvendes til at aktivere en alarm, 
f.eks. klokke eller summer. Der må kun anvendes signalenheder med 100% tilladt 
aktiveringstid. De kræver en VDE-mærket transformator.

Renz-knapmoduler og RSA2
Vores Renz-ringeklokkeknapper og Renz-knapmoduler samt navneskiltbelysningen i 
RSA-anlæg anvender glødepære eller LED-soffit (S8 * 31) på maks. 15 V/1 W. Brug af høje-
re spænding ødelægger komponenterne, og det medfører, at garantien bortfalder.
Til postkasseanlæg (displaykasser osv.) med 230 V netforsyning anbefaler Renz tilslutning 
til en fejlstrømssikring med nominel fejlstrøm på /N! 30 mA.
Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Lamper til LED-pærer
Bemærk, at vores lamper til LED-pærer kun anvender 12 volt, såfremt de ikke leveres med 
trukne ledninger og fuld tilslutning.
Andre spændingsværdier medfører, at LED-lampen ødelægges og har en kortere levetid.

Vigtigt: Ved brug af jævnspænding er det vigtigt at tilslutte polerne korrekt.

Renz A/S . Skagensgade 1 . DK-2630 Taastrup . www.renz-nordic.dkRenz A/S . Skagensgade 1 . DK-2630 Taastrup . www.renz-nordic.dk



Generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler:
Der må ikke klatres eller siddes på postkasseanlægget. Der må ikke lægges tunge 
genstande på væghængte anlæg med direkte indkast.

Bemærk!
Postkasserne er kun beregnet til post, reklamer og aviser og må ikke anvendes til opbeva-
ring af værdigenstande eller bilnøgler! Til dette formål kan vi tilbyde specielle anlæg, der 
skal godkendes af forsikringsselskabet!

Udtagning af post
Posten må ikke tages ud af kassen gennem indkaståbningen! Der kan være fare for at 
komme til skade! Man skal altid bruge den tilhørende nøgle til at åbne sin postkasse.

Indbygning og montering af elektriske apparater må kun 
udføres af en autoriseret elektriker!

Monteringsanvisning
I et Renz-postkasseanlæg er posten 
beskyttet mod vind og vejr. Ved montering af 
fritstående anlæg er det vigtigt at følge god 
håndværksmæssig tradition, idet fronten på 
indkastsiden placeres, så den ikke udsættes 
direkte for vind og nedbør.

Rust
Bemærk: Ved efterbearbejdning af postkasseanlæg (huller, udskæringer o.l.) kan korrosi-
onsbeskyttelsen blive beskadiget. Ved beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen bortfalder 
garantien! Flyverust og andre, ekstreme miljøpåvirkninger kan medføre skader, som 
producenten ikke kan drages til ansvar for.

Vedligeholdelsesvejledning
Du har valgt et kvalitetsprodukt. Produktet er lavet i materialer af høj kvalitet, og det 
garanterer lang levetid og et tidløst og elegant design.
Men husk, at kvalitetsmaterialer også skal plejes. Normale miljøpåvirkninger kan medføre 
tilsmudsning og endda forandringer i overfladen.
Vi anbefaler derfor, at anlægget jævnligt rengøres med varmt vand tilsat almindeligt ren-
gøringsmiddel eller lignende og at de lakerede glatte overflader forsegles 1 gang om året 
med bilvoks.
Der kan især opstå aflejringer i form af flyverust i områder med mange industrivirksomhe-
der eller i nærheden af havet, og materialet kan blive angrebet. Her bør anlægget rengøres 
og plejes med jævne mellemrum. 
HUSK: Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder eddike!

Rustfrit stål
Anlægget skal rengøres efter opstilling for at fjerne eventuelle rester af beskyttelsesfilmen. 
De anvendte rengøringsmidler må ikke indeholde saltsyre, klorid eller kulbrinte. 
Jernpartikler/slibestøv, spåner osv. fra arbejde udført i nærheden skal fjernes omgående. 
De kan trænge igennem det passive lag på rustfrit stål og medføre punktvis korrosion.

Aluminium
Der må ikke anvendes oxidopløsende eller mekanisk virkende rengøringsmidler, da de 
angriber den eloxerede overflade. 
Bemærk! Beskyt aluminiumdelene mod cement, kalk, gips osv.!
 
Glas/plexiglas
Akrylglas (plexiglas) må ikke komme i kontakt med organiske opløsningsmidler som fortyn-
der, alkohol, brændstof osv. De fleste typer glasrens indeholder også alkohol.
Rengøres med rent vand med en anelse opvaskemiddel og en blød svamp. Støv må aldrig 
tørres af med en tør klud.

Lås og hængsler
Låsen må kun plejes med grafit eller speciel låsespray. Hængslerne skal smøres med olie to 
gange om året.

Øvrige oplysninger
Ved transport eller montering af anlægget kan der opstå spændinger i materialet. Låger, 
der binder, kan justeres ved at løsne møtrikken på lågens hængsler.Montering på stander i terræn ved nedstøbning anbefales min. dybde 900 mm. 

Højdeanvisning ved montage
Anlæg skal iht. lovgivning opfylde følgende krav:

Nederste indkast skal være min. 650 mm fra terræn. 
Øverste indkast må ikke overstige 1750 mm fra terræn.  
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INVENTAR 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af køkkenelementer, skabene og hårde hvidevarer i boligen, samt vejledningerne til 

brugen af hårde hvidevarerne i beboermappen. Det er VIGTIGT at læse materialet 

igennem inden brug. Ved et lejerskift, skal vejledningerne, bilag osv. eller nye 

brugsanvisninger på hvidevarer overdrages til den næste lejer.  

Skabe/skuffer/hylder/overskabe: 

Til rengøring af skabe, skuffer og låger anvendes en hårdt opvredet klud med vand, 

eventuelt tilsat almindeligt opvaskemiddel, hvorefter det hele tørres over med en tør 

klud.  

 

OBS bordpladen samt tilstødende fronter kan tage skade af den damp, der kommer fra 

opvaskeren, hvis den åbnes før den, er færdig, eller servicen ikke er dampet af.  

Skabe/overskabe og fronter må ikke udsættes for vand eller damp i længere tid ad 

gangen, derfor må kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter IKKE stilles under 

overskabene når de er i brug. ALT damp eller vand skal tørres af omgående for at undgå 

fugtskader. 

Anvend ALDRIG stærkere rengøringsmidler end der henvises til i leverandørens 

bygningsdelskort (find bygningsdelskortet til sidst i dette afsnit). 

Skader i lakken:  

Skulle der opstå skader i lakken på fronter, skabe, skuffer, hylder osv., skal det straks 

repareres, for at forhindre at fugt trænger ind og laver permanente skader. (kontakt da 

viceværten da der skal købes reparationslak hos leverandøren. Reparationen udføres af viceværten eller en 

uddannet fagmand).  

Reklamationsretten:  

Vær opmærksom på at reklamationsretten bortfalder, hvis skabe, skuffer, bordplade, 

hårdhvidevarer o. lign. ikke vedligeholdes i overensstemmelse med de medfølgende 

vedligeholdelsesvejledninger som fremgår i leverandørens bygningsdelskort (find 

bygningsdelskortet til sidst i dette afsnit). 

Vask:  

Vasken skal gøres ren (skylles med vand) for ”affald” (madrester, snavs osv.) hver gang den er 

anvendt, ellers kan det ødelægge vaskens overflade.  
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Vandlås:  

Ved stoppet vandlås, afprøves der med ”afløbsrens” jf. leverandørens anvisninger for det 

gældende materiale. - ellers kontaktes viceværten som tager stilling til følgende om en 

fagmand skal kontaktes. 

 

OBS: Beboeren må ikke selv skille vandlåsen, da den kan være svær af samle og få tæt. 

 

Vedligeholdelse:  

Det anbefales en gang om året at gennemgå alt inventar og efterjustere dette. Skruer 

skal efterspændes ved greb, hængsler, udtrækssystemer, skuffer samt der skal tjekkes om 

de trænger til justering. Dette sikrer et funktionsdygtigt inventar i mange år fremover.  

Justering af låger:  

For at justere lågerne skrues der på de fire skruer på 

hængslet (se billede til højere). 

• For at justere lågen op/ned (1) 

• For at justere lågen højre/venstre (2) 

• For at justere lågen ud/ind (3) 

 

Ved justerning af skufferne, læs da leverandørens 

bygningsdelskort (find bygningsdelskortet under til sidst i dette 

afsnit). 

Hårde hvidevarer:  

For vedligeholdelse, pleje og justering samt praktiske informationer om hårde 

hvidevarerne, læs da grundigt leverandørens vejledninger i beboermappen. 
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Leverandør:

Navn: Invita køkkener A/S 

Adresse: Stenbukken 11, 9200 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: ta.aalborg@invita.dk 

Tlf: 22 45 11 41 

SKABE/HYLDER/SKUFFER:  

Indbygningsår:

2020  

Model Skabe/hylder/skuffer: 

Som Bad 

Låger/fronter/greb/hængsler: 

Som bad 

Vask: 

Stål RBU480 

Bordplade: 

Højtrykslaminat 

Producent:

Skabe/hylder/skuffer: Navn: Som Bad 

Adresse: Skriv her 

Kontaktoplysninger: Skriv her  

Låger/fronter/greb/hængsler: Navn: Som bad 

Adresse: Skriv her 

Kontaktoplysninger: Skriv her  

Vask: Navn: Franke KS Danmark 

Adresse: Skæringvej 110 

Kontaktoplysninger: 86249024  

Bordplade: Navn: Dfi geisler 

Adresse: Industrivej 21, 7900 Nykøbing M 

Kontaktoplysninger: 72312312  
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Placering: 

I lejlighedens køkken

Evt. vedlagte bilag: 

Se vedlagte bilag   

LÅGER/FRONTER/SOKKEL/GREB/HÆNGSLER:  

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighedens køkken 

Evt. vedlagte bilag: 

Se vedlagte bilag   

VASK:  

Indbygningsår:

2020  

Placering: 

I lejlighedens køkken 

Vedligeholdelse af produktet:

Alm. rengøring  

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

løbende 

løbende 

beboer 

Rengøring af produktet: 

Alm Ajax  

Evt. vedlagte bilag: 

Se Drift og vedligehold  

BORDPLADE: 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Inventar – Køkkener  

Side 3 af 3

Indbygningsår:

2020  

Placering: 

I lejlighedens køkken 

Vedligeholdelse af produktet:

Alm. Rengøring- undgå vand på pladen i længere tid.  

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

løbende 

Lønende 

Beboer 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigelse 

Tømre 

Rengøring af produktet: 

Alm. ajax  

Evt. vedlagte bilag: 

Se drift og vedligehold  
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Leverandør:

Navn: Invita køkkener A/S 

Adresse: Stenbukken 11, 9200 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: ta.aalborg@invita.dk 

Tlf: 22 45 11 41 

SKABE/HYLDER/SKUFFER:  

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighedens værelser 

Evt. vedlagte bilag: 

Se vedlagte bilag   

LÅGER/FRONTER/SOKKEL/GREB/HÆNGSLER:  

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighedens værelser 

Evt. vedlagte bilag: 

Se vedlagte bilag   

Model Skabe/hylder/skuffer: 

Skriv her 

ALT SOM køkken og bad 

Låger/fronter/greb/hængsler: 

Skriv her 
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Vedligeholdelse – Invita køkken 

Dybbroparken 
 

Tillykke med Deres nye Invita inventar. 

Ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse, vil Deres nye inventar holde i mange 

år fremover, det er derfor vigtigt, at De følger nedenstående retningslinjer. 
 

 

Fronter og skabe: 
 

Lakerede/malede/finerede låger: 

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. 

Beskyttelsesfilmen på nye låger fjernes med omhu. Limrester fra folien på lågernes overflade er 

ikke en fejl og kan let fjernes ved at bruge en blød mikrofiberklud, der er let vædet i lampeolie.  

 

Brug ikke slibende materialer eller ætsende rensemidler! 

 

Til den daglige rengøring af højglanslakerede låger anbefales det at bruge 

højglansvedligeholdelsessæt, som kan købes i alle Invita butikker.  

Alternativt kan der aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent 

vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 

 

Den daglige rengøring af øvrige lakerede låger samt folie låger foretages ved at aftørre med en ren 

mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 

Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 

Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt 

opvredet i vand, tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med 

en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør 

og blød mikrofiberklud. 

 

Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler og voks polish til møbler, 

som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. 

Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. 

 

• Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. 

Hvis der kommer vanddråber på lågens overflade, skal disse tørres af øjeblikkeligt. 

 

Undgå alle former for skrappe rengøringsmidler, kemikalier og slibende midler. 
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Hylder: 

Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. 

Rengøringen foretages med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand 

evt. tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren 

mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 

Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud.  

Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit. 

 

 

 

 

 

Justering af låger/skuffer: 

 

 

Ved hjælp af de fire skruer ved hængslet og krydspladen 

har lågen 3 justeringsmuligheder: 

1: Op/ned, 2: Højre/venstre, 3: Frem/tilbage i skab. 

 

 

 

 

 

 

Hvis lågen hænger for højt eller lavt, skal lågen justeres op 

eller ned. Dette gøres ved først at løsne skruerne (1) 

i krydspladen, hvorefter hængslet kan justeres op eller ned. 

Husk at spænde krydspladen fast igen.  

 

 

 

 

Hvis lågen hænger skævt til højre eller venstre, som 

vist på det lille billede, skal lågen justeres ved at skrue på 

den yderste skrue i hængslet (2). 
 

 

 

 

 

Hvis lågen skal justeres tilbage mod skabet, som vist på 

det lille billede, skal den bageste skrue (3) løsnes, hvorefter 

lågen kan justeres i dybden. Slut med at spænde efter. 
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På- og afmontering af LUX-skuffe:  

Skuffen føres i skinnerne og holdes ned mod skinnerne 

samtidig med, at skuffen køres i bund. Derefter åbnes og 

lukkes skuffen én gang, og skuffen er klar til brug. 

Ved afmontering køres skuffen helt ud 

og løftes fri af skinnerne. 

 

 

Justering af LUX-skuffe: 

1: Skuffefront justeres op/ned. 

2: Afmontering af skuffefront. OBS! Skruen for afmontering 

sidder skjult bag en lille metal-plade. 

3: Skuffefront justeres sidevejs. Ved 120 cm skuffer skal 

skruer under skuffebunden ligeledes afmonteres. 

 

 

 

Vinkeljustering af LUX-skuffe: 

Drej på stangen for at justere lågen i vinkel. 

 

 

 

 

 

 

Bordplader: 
 

Laminatplader: 

 

Den daglige rengøring kan normalt klares med rent vand og en opvredet klud.  

Ved brug af opvaskemiddel kan dette med tiden give en fedtet overflade, der fjernes med lige dele 

vand og klorin. Anvend en klud eller børste. Anvendes klorin skal du sørge for udluftning og være 

opmærksom på, at trækanter ikke tåler kontakt med klorin. Pladen vaskes af med lunkent vand 

efter endt behandling. 

 

Laminate cleaner: 

Anvendelse: 

Renser, affedter og fjerner pletter på overflader af laminat. Produktet »frisker« overfladen op. 

Smør et tyndt lag på emnet og gnid efter med en klud eller svamp (aldrig køkkenrulle).  

På ru og ujævne overflader kan en børste anvendes. Produktet renser effektivt og efterlader en flot 

finish, som virker smudsafvisende. 
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Stålvaske: 

 

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis 

den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå 

ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. 

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis 

der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet 

stålvask pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask 

ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere 

mat i stålet. 

 

 

  

 

Kunstmarmor badeværelsesvask 

 

Den daglige rengøring foretages med varmt vand og alm blide rengøringsmidler uden slibemidler, 

Da disse vil ridse overfladen. 

OBS. Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65 C. Vedligeholdelses olie købes hos Invita 

 

Er der yderligere spørgsmål angående Deres Invita inventar, er De altid velkommen til at 

kontakte os. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Invita Aalborg A/S 

Stenbukken 11 

9200 Aalborg SV. 

Tlf. nr.: 98 18 77 33 

E-mail:aalborg@invita.dk 
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BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Indvendig belysning - lejlighederne 

Side 1 af 1

Type: LED Gribeliste 

Producent:

Navn: Lövschall 

Adresse: Nikkelvej 11 

Kontaktoplysninger: 8940 Randers SV 

Leverandør:

Navn: Invita Køkkener A/S 

Adresse: Stenbukken 11, 9200 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: ta.aalborg@invita.dk  

Tlf: 22 45 11 41 

Indbygningsår:

2020  

Placering: 

Under overskabe i køkken 

Vedligeholdelse af produktet:

Ingen  

Besigtigelsesanvisning: 

Ingen 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre Udskiftningen: 

Skiftes ved drift stop 

LED strip skiftes 

elektrikker  

Rengøring af produktet: 

ingen 

Evt. øvrige bemærkninger

ingen  

Evt. vedlagte bilag: 

ingen  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Hårde Hvidevarer 

Side 1 af 2

Type/nr/model: Ovn:  

Bosch HBF010BR0S 

Kogeplade:  

Bosch PKE611D17E 

Køleskab: 

Bosch KGV36VWEAS 

Opvaskemaskine: 

Bosch SMU24AW02S 

Vaskemaskine:  

Bosch WAB28266SN 

Tørretumbler:  

Bosch WTE84107 

Producent:

Alle hårde hvidevare Navn: BSH Hvidevarer A/S 

Adresse: Telegrafvej 4, 2750 Ballerup 

Kontaktoplysninger: Mail: Service.Besoeg@bshg.com 

Tlf:  44 89 80 80 

Leverandør:

Navn: EL-Salg Aalborg 

Adresse: Otto Mønsteds vej 6, 9200 Aalborg  

Kontaktoplysninger: Mail: AJ@ESCA.dk 

Tlf: 98 18 00 11 / 51 57 94 14 

Indbygningsår:

2020  

Forventede levetid: 

Oven – Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år 

Kogeplade - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år 

Køleskab - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år 

Opvaskemaskine - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år 

Vaskemaskine - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år 

Tørretumbler - Reklamation: 2år / Forventet levetid 4-5år  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Hårde Hvidevarer 

Side 2 af 2

Placering:

Oven – Køkken  

Opvaskemaskine - Køkken 

Kogeplade – Køkken  

Køleskab - Køkken 

Tørretumbler – Badeværelse 

Vaskemaskine – Badeværelse 

Vedligeholdelse af produktet:

Se nedstående under Rengøring  

Besigtigelsesanvisning: 

Tjek at der ikke kommer uvante lyde fra produkterne. samt alle mekaniske 

komponenter virker uden modstand. 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre 

Udskiftningen: 

Ved beskadiget del 

Den beskadigede del 

Af en fagmand 

Rengøring:

Rengøring: 

Daglig rengøring udføres med hård opvredet klud, med evt. sulfo. 

Kogeplade:  

Ved eventuelle fast brændt madrester, kan keramisk skraber + keramik rens bruges. 

Oven:  

Ovn rens kan bruges ved fastbrændt belægning. 

Opvaskemaskine, Vaskemaskine:  

Der opfordres til afkalkning med anerkendt produkt, for at forlænge interne 

komponenters levetid. 

Evt. øvrige bemærkninger

Ingen bemærkninger.  

Evt. vedlagte bilag: 

Brugsanvisninger for det enkelte produkt. 



[da] Brugsanvisning Indbygningsovn  

Indbygningsovn 
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da    Brugsbetingelser
8Brugsbetingelser
Br ugs bet i nge l s erLæs denne vejledning omhyggeligt igennem. 
Det er en forudsætning for, at apparatet kan 
betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og 
montagevejledningen til senere brug eller til 
kommende ejere af apparatet.
De viste billeder i disse instruktioner skal 
opfattes som værende vejledende.
Dette apparat er udelukkende beregnet til 
indbygning. Overhold den specielle 
montagevejledning.
Kontroller apparatet, når det er pakket ud. 
Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har 
transportskader.
Apparater uden netstik må udelukkende 
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan 
ikke gøres krav gældende om garantiydelser 
ved skader, der skyldes forkert tilslutning.
Dette apparat er udelukkende beregnet til 
anvendelse i private husholdninger. Apparatet 
må udelukkende anvendes til tilberedning af 
madretter og drikkevarer. Apparatet skal være 
under opsigt, når det er i drift. Anvend kun 
apparatet indendørs.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde 
på op til maksimalt 4000 meter over havets 
overflade.
Dette apparat kan benyttes af børn fra en 
alder af 8 år og af personer med reducerede 
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring eller viden, hvis de er 
under opsigt af en person, der er ansvarlig for 
deres sikkerhed, eller hvis de er blevet 
instrueret i sikker brug af apparatet og har 
forstået de farer og risici, der kan være 
forbundet med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. 
Rengøring og vedligeholdelse må ikke 
udføres af børn, med mindre de er over 15 år 
gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig 
på sikker afstand af apparatet og dets 
tilslutningsledning.
Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det 
sættes i ovnen. ~  "Tilbehør" på side 10

(Vigtige 
sikkerhedsanvisninger

Vi gt i ge s i k k er heds anv i s n i ngerGenerelt

:Advarsel – Brandfare! 
■ Brændbare genstande, som opbevares i 

ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig 
brændbare genstande inde i apparatet. Luk 
aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i 
apparatet. Sluk for apparatet, træk 
netstikket ud af kontakten, eller slå 
sikringen fra i sikringsskabet.

Brandfare! ■ Løse madrester, fedt og stegesaft kan 
antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, 
varmeelementerne og tilbehøret inden 
driften.

Brandfare! ■ Der opstår trækluft, når apparatets dør 
åbnes. Derved kan bagepapiret komme i 
berøring med varmelegemerne og blive 
antændt. Læg aldrig bagepapir løst på 
tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad 
eller en bageform oven på bagepapiret. 
Brug ikke større stykker bagepapir end 
nødvendigt. Bagepapiret må ikke stikke ud 
over kanten på tilbehøret.

:Advarsel – Fare for forbrænding! 
■ Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig 

ved de indvendige flader i ovnrummet eller 
ved varmelegemer, når de er varme. Lad 
altid apparatet køle af. Hold børn på sikker 
afstand.

Fare for forbrænding! ■ Tilbehør eller service bliver meget varmt. 
Brug derfor altid grydelapper til at tage 
tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Fare for forbrænding! ■ Alkoholdampe kan antændes i det varme 
ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt 
indhold af alkohol. Anvend kun små 
mængder drikkevarer med højt 
alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt 
op.

:Advarsel – Fare for skoldning! 
■ De tilgængelige dele bliver meget varme 

under brugen. Rør aldrig ved de varme 
dele. Hold børn på sikker afstand.

Fare for skoldning! ■ Der kan komme meget varm damp ud, når 
døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er 
damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på 
apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets 
dør forsigtigt op. Hold børn på sikker 
afstand.

Fare for skoldning! 
4



Årsager til skader    da
■ Der kan opstå meget varm damp, hvis der 
hældes vand i det varme ovnrum. Hæld 
aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det 
er varmt. 

:Advarsel – Fare for tilskadekomst! 
■ Ridser i ovndørens glas kan få det til at 

springe. Anvend ikke glasskrabere, 
aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Fare for tilskadekomst! ■ Ovndørens hængsler bevæger sig, når 
døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre 
kan blive klemt. Rør ikke ved området 
omkring hængslerne med hænderne.

Fare for tilskadekomst! ■ Personer kan komme til skade, hvis de 
støder ind i den åbne apparatdør. Hold 
apparatets dør lukket både under og efter 
brugen.

:Advarsel – Fare for elektrisk stød! 
■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. 

Reparationer må kun udføres af en 
kundeservicetekniker, der er uddannet af 
os. Det samme gælder udskiftning af 
tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af 
kontakten, eller slå sikringen fra i 
sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. 
Kontakt kundeservice.

Fare for elektrisk stød! ■ Isoleringen på ledninger i elektriske 
apparater kan smelte, hvis de berører 
varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet 
ved elektriske apparater ikke kommer i 
kontakt med de varme dele.

Fare for elektrisk stød! ■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et 
elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser 
eller dampstråler.

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

Halogenpære

:Advarsel – Fare for forbrænding! 
Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. 
Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid 
efter, at de er blevet slukket. Rør ikke ved 
glasafdækningen. Undgå berøring med huden 
under rengøring.

:Advarsel – Fare for elektrisk stød! 
Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er 
alle kontakterne i lampens fatning 
strømførende. Træk derfor netstikket ud af 
kontakten, inden pæren skiftes, eller slå 
sikringen fra i sikringsskabet.

]Årsager til skader
År s ager t i l s k aderGenerelt

Pas på!
■ Tilbehør, folie, bagepapir eller fade på ovnbunden: 

Sæt ikke tilbehør på ovnbunden. Ovnbunden må 
ikke tildækkes med folie, uanset art, eller bagepapir. 
Sæt ikke fade og beholdere på ovnbunden, når 
temperaturen er indstillet til mere end 50ºC. Der sker 
en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer 
ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

■ Aluminiumsfolie: Aluminiumsfolie inde i ovnrummet 
må aldrig berøre ruden i ovnens dør. Dette kan 
medføre en varig misfarvning af ruden.

■ Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind 
ovnrummet, når det er varmt. Der opstår vanddamp. 
Emaljen kan blive beskadiget pga. at de store 
temperaturforskelle.

■ Fugtighed i ovnrummet: Længerevarende fugtighed i 
ovnrummet kan forårsage korrosion. Lad altid 
ovnrummet tørre efter anvendelsen. Opbevar ikke 
fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn. 
Opbevar ikke levnedsmidler i ovnrummet.

■ Afkøling med åben ovndør: Lad altid apparatet køle 
af med lukket dør efter drift med høj temperatur. Sæt 
ikke noget i klemme i døren. Selv om døren kun er 
åben med en lille spalte, kan fronterne på de 
tilstødende køkkenelementer med tiden blive 
beskadiget.
Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter 
tilberedning med meget fugtighed.

■ Frugtsaft: Læg ikke for meget på bagepladen, når 
De bager frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af 
frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke 
kan fjernes igen. Brug om muligt 
universalbradepanden, som er dybere.

■ Hvis dørtætningen er meget snavset, lukker 
apparatets dør ikke korrekt under brugen. 
Forsiderne på de tilstødende køkkenelementer kan 
blive beskadiget. Hold altid dørtætningen ren. 
~  "Rengøring" på side 13

■ Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: 
Brug aldrig den åbne ovndør til at stå eller sidde på 
eller til at læne sig op ad. Brug ikke apparatets dør 
som frasætningsplads for service eller tilbehør.

■ Sætte tilbehør ind: Afhængigt af apparatets type kan 
tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg 
derfor altid for at skyde tilbehøret helt ind i ovnen til 
anslaget.

■ Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at 
løfte eller bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke 
holde til apparatets vægt og kan knække af.
5



da    Opstilling og tilslutning
5Opstilling og tilslutning
Ops t i l l i ng og t i l s l u t n i ngDette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. 
Overhold den specielle montagevejledning.
Apparatet må ikke indbygges bag et dekorationspanel. 
Fare som følge af overophedning.

Elektrisk tilslutning
Apparatet må kun tilsluttes af autoriserede 
fagfolk.Forskrifterne fra det aktuelle elektricitetsselskab 
skal ubetinget overholdes.
Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, bortfalder 
garantien ved skader.

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

■ Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved 
alle former for montagearbejde.

■ Apparatet opfylder kravene til beskyttelsesklasse I 
og må kun tilsluttes en stikdåse, som er forbundet 
med jord.

■ Nettilslutningskablet skal som minimum være af 
typen H05 V V-F 3G 1,5 mm².

:Advarsel – Livsfare! 
Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for 
elektrisk stød.
■ Rør kun ved netstikket med tørre hænder.
■ Træk altid direkte i selve netstikket og ikke i 

netledningen, fordi den kan blive beskadiget.
■ Træk aldrig netstikket ud under driften.

Overhold følgende anvisninger, og kontroller følgende:

Anvisninger
■ Netstik og stikkontakt skal passe sammen.
■ Ledningstværsnittet skal være stort nok.
■ Jordingssystemet skal være installeret efter 

forskrifterne.
■ Netledningen må (om nødvendigt) kun udskiftes af 

en autoriseret elektriker.Der kan købes netledninger 
som reservedel hos kundeservice.

■ Der må ikke bruges dobbeltstik, fordelingsstik og 
forlængerledninger.

■ Hvis der anvendes et HFI-relæ, må der kun bruges 
en type med dette mærke z.
Kun dette mærke er garanti for, at de gældende 
forskrifter overholdes.

■ Der skal altid være fri adgang til netstikket.
■ Netledningen må ikke have knæk, være i klemme, 

forandres eller skæres over.
■ Netledningen må ikke komme i berøring med 

varmekilder.

Foranstaltninger, der skal overholdes under 
transporten
Fastgør alle bevægelige dele i og på komfuret med 
tape, der kan fjernes uden spor. Skub samtlige 
tilbehørsdele (f.eks. bageplade) med en tynd papkarton 
ved kanterne ind i de pågældende rum, så komfuret 
ikke beskadiges. Læg en papkarton eller lignende 
mellem for- og bagside, for at undgå, at indersiden af 
glaslågen rammes. Fastgør lågen og den øverste 
afskærmning, hvis en sådan findes, med tape på 
komfurets sider.
Opbevar komfurets originale emballage. Transporter 
kun komfuret i den originale emballage. Vær 
opmærksom på transportpilene på emballagen.

Hvis den orignale emballage er blevet smidt ud
Pak komfuret i beskyttede emballage, så der garanteres 
tilstrækkelig beskyttelse mod eventuelle 
transportskader.
Transporter komfuret i lodret position. Hold ikke fast i 
komfuret i grebet eller ved tilslutningerne bagpå, da 
disse kan blive beskadiget. Læg ingen tunge genstande 
på komfuret. 
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7Miljøbeskyttelse
Mi l j øbes k y t t e l s eDet nye apparat er meget energieffektivt. Her findes 
tips om, hvordan der kan spares på energien ved 
brugen af apparatet, og om hvordan det bortskaffes 
korrekt.

Energibesparelse

■ Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i 
opskriften eller i tabellerne i denne brugsanvisning.

■ Lad frosne madvarer tø op, inden de sættes i ovnen.

■ Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede 
bageforme. De optager varmen særligt godt.

■ Tag tilbehør, der ikke skal bruges, ud af ovnrummet.

■ Luk så vidt muligt ikke døren op under driften.

■ Det er bedst at bage flere kager umiddelbart efter 
hinanden. Så er ovnrummet stadig varmt. Derved 
reduceres bagetiden for den efterfølgende kage. Der 
kan også sættes 2 firkantede forme ind ved siden af 
hinanden i ovnen.

■ Ved længere tilberedningstid kan ovnen slukkes 
10 minutter, før tilberedningstiden er slut, så 
restvarmen udnyttes til færdigtilberedningen.

Miljøvenlig bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for 
miljøbeskyttelse.

Dette apparat er klassificeret iht. det 
europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical 
and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering 
og recycling af kasserede apparater gældende 
for hele EU.
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da    Lær apparatet at kende
*Lær apparatet at kende
Lær appar at e t a t k endeI dette kapitel forklares betydningen af indikatorer og 
betjeningselementer.Derudover kommer vi ind på 
apparatets forskellige funktioner.

Bemærk: Alt efter apparattype kan der være afvigelser i 
farve og andre detaljer.

Betjeningsfelt
De forskellige funktioner i apparatet indstilles via 
betjeningsfeltet. Her ses en oversigt over 
betjeningsfeltet og placeringen af 
betjeningselementerne.

Bemærk: Ved nogle apparater kan 
betjeningsknapperne forsænkes. Tryk på 
betjeningsknappen på position nul for at få den til at gå 
i eller ud af indgreb.

Ovnfunktioner og funktioner
Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med 
funktionsvælgeren.

Her forklares forskellene mellem de forskellige 
anvendelsesområder, så der altid kan vælges korrekt 
ovnfunktion til den pågældende ret.

( Funktionsvælger 
Ovnfunktionen og andre funktioner indstilles med 
funktionsvælgeren.
Fra position nul kan funktionsvælgeren drejes 
både til højre og til venstre.

0 Temperaturvælger 
Temperaturvælgeren bruges til indstilling af 
temperaturen for ovnfunktionerne eller til valg af 
yderligere funktioner.
Fra position nul kan temperaturvælgeren kun 
drejes mod højre til anslaget. Den kan ikke drejes 
længere end til anslaget.

Ovnfunktion Anvendelse

< 3D-varmluft Til bagning og stegning i et eller flere lag.
Ventilatoren fordeler varmen fra ringvarmelegemet i bagvæggen jævnt i ovnrummet.

6 Varmluft, skånsom Til skånsom tilberedning af et udvalg af retter i ét lag uden forvarmning.
Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen i ovnrum-
met.
Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af 
energieffektklassen.

( Grill, stor flade Til grillning af flade grillstykker, som steaks, pølser eller toast og til gratinering.
Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.

7 Varmluftgrill Til stegning af fjerkræ, hel fisk og større stykker kød.
Grillvarmelegemet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den 
varme luft rundt om retten.
8
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--------

Yderligere funktioner
Den nye ovn har endnu flere funktioner, som vi her 
forklarer ganske kort.

--------

Temperatur
Temperaturen i ovnen indstilles med 
temperaturvælgeren. Endvidere bruges den også til 
valg af trin i andre funktioner.
Ved meget høje temperaturer sænker apparatet efter 
længere tid temperaturen noget.

--------

Temperaturindikator
Når apparatet varmer, lyser indikatorlampen over 
temperaturvælgeren. I opvarmningspauserne slukkes 
den.
Ved forvarmning er det optimale tidspunkt for isætning 
af retten nået, når indikatorlampen slukkes for første 
gang.

Bemærk: På grund af den termiske træghed kan det 
ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den 
faktiske temperatur i ovnrummet.

Ovnrum
Der er forskellige funktioner i ovnrummet, som letter 
betjeningen. F.eks. er ovnrummet belyst over hele 
fladen, og køleventilatoren beskytter apparatet mod 
overophedning.

Åbne ovndøren
Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, 
fortsættes driften.

Ovnbelysning
Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er 
ovnbelysningen tændt under driften. Når driften afsluttes 
med funktionsvælgeren slukkes den.
Når funktionsvælgeren sættes på positionen 
ovnbelysning, bliver belysningen tændt, uden at ovnen 
varmer. Det er til hjælp f.eks. under rengøring af 
apparatet.

Køleventilator
Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den 
varme luft kommer ud via døren.

Pas på!
Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Apparatet 
bliver i givet fald overophedet.

Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid 
efter, at driften er afsluttet, så ovnen hurtigere kan køle 
af.

% Over-/undervarme Til traditionel bagning og stegning i et lag. Særligt velegnet til kager med fugtig belæg-
ning.
Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra.
Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

Funktion Anvendelse

F Lynopvarmning Hurtig opvarmning af ovnrummet uden tilbehør.

^ Ovnbelysning Tænder for ovnbelysning, uden funktion.
Letter f.eks. rengøringen af ovnrummet.

Position Betydning
Ú Position nul Apparatet varmer ikke.

50-275 Temperaturom-
råde

De indstillelige temperatur i ovnrum-
met i °C.

1, 2, 3
eller
I, II, III

Grilltrin Indstillelige trin for grill, stor flade ( 
og lille flade * (afhængigt af appa-
rattype).
Trin 1 = svagt
Trin 2 = mellem
Trin 3 = kraftigt
9



da    Tilbehør
_Tilbehør
Ti l behørApparatet bliver leveret med diverse tilbehør. Her findes 
en oversigt over det leverede tilbehør og den rigtige 
anvendelse.

Leveret tilbehør
Apparatet er udstyret med følgende tilbehør:

--------

Anvend kun originalt tilbehør. Det er specielt udformet, 
så det passer til dette apparat.
De kan købe supplerende tilbehør hos kundeservice, 
hos forhandleren eller på Internettet.

Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre 
form. Det har ingen indflydelse på funktionen. Sådanne 
ændringer forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Isætning af tilbehør
Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillehøjderne angives 
med tal nedefra og op.
I nogle apparater er den øverste rillehøjde i ovnrummet 
markeret med et grillsymbol.

Sæt altid tilbehøret ind mellem de to styreskinner på 
rillehøjden.
Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, uden at det 
vipper.

Vær opmærksom på, at udbugtningen på tilbehøret skal 
vende bagud i ovnrummet. Kun sådan kan det gå i 
indgreb.

Anvisninger
■ Hold på bagepladens sider med begge hænder, og 

skyd den lige ind i rillerne. Bevæg ikke bagepladen 
sideværts, når den skydes ind i ovnen. I modsat fald 
kan det være svært at skyde bagepladen ind. Den 
emaljerede overflade kan blive beskadiget.

■ Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i 
ovnen.

■ Skyd altid tilbehøret helt ind i ovnrummet, så det ikke 
berører apparatets dør.

■ Tag tilbehør ud af ovnen, som ikke skal bruges.

Ekstra tilbehør
Der kan erhverves ekstra tilbehør hos kundeservice, 
forhandlere eller på internettet. I vores brochurer eller 
på internettet findes et bredt sortiment til dette apparat.
Udvalget og mulighederne for at onlinebestilling kan 
variere fra land til land. Der er oplysninger om dette i 
salgspapirerne.

Bemærk: Det ekstra tilbehør passer ikke til alle 
apparater. Ved køb af ekstra tilbehør skal den nøjagtige 
betegnelse (E-nr.) for apparatet altid angives. 
~  "Kundeservice" på side 17

Rist 
Til fade og beholdere, kage- og gratin-
forme.
Til stege, grillmad og dybfrosne retter.

Universalbradepande 
Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dyb-
frosne retter og store stege.
Kan også bruges som fedtopsamlings-
bakke ved grillning direkte på risten.
Bageplade 
Til kager på bageplade og småkager.

Ekstra tilbehør
Rist
Til fade og beholdere, kage- og gratinforme samt stege og grillstyk-
ker.
Bageplade
Til kager på bageplade og småkager.
Universalbradepande
Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege.
Kan også bruges som fedtopsamlingsbakke ved grillning direkte på 
risten.
Ilægningsrist
Til fisk, fjerkræ og fisk.
Til ilægning i universalbradepanden for at opfange dryp af fedt og 
kødsaft.
Professionel bradepande
Til tilberedning af store mængder. Også egnet f.eks. til mousaka.
Låg til professionel bradepande
Låget gør den professionelle bradepande til en professionel stege-
gryde.
Pizzaplade
Til pizza og store runde kager.
10
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--------

KFør apparatet tages i brug 
første gang

Før appar at e t t ages i b r ug f ør s t e gangInden det nye apparat kan benyttes, skal der foretages 
nogle indstillinger. Desuden skal ovnrummet og 
tilbehøret rengøres.

Rengøring af ovnrum og tilbehør
Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal 
ovnrummet og tilbehøret rengøres.

Rengøre ovnrum
Lugten af ny ovn kan fjernes ved at opvarme det 
tomme, lukkede ovnrum.
Pas på, at der ikke er rester af emballage i ovnrummet, 
som f.eks. styroporkugler, og fjern klæbebånd både i 
og udenpå apparatet. Tør de glatte flader i ovnrummet 
af med en blød fugtig klud inden opvarmningen. Luft ud 
i køkkenet under opvarmningen af apparatet.
Foretag de angivne indstillinger. I næste kapitel 
beskrives, hvordan ovnfunktion og temperatur indstilles. 
~  "Betjening af maskinen" på side 12

Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
Rengør de glatte flader med opvaskevand og en 
opvaskesvamp, når ovnrummet er afkølet.

Rengøring af tilbehør
Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en 
opvaskesvamp eller en blød børste.

Grillplade
Til grillning i stedet for risten eller som beskyttelse mod stænk. Må 
kun anvendes i universalbradepanden.
Bagesten
Til hjemmebagt brød, rundstykker og pizza, som skal have sprød 
skorpe.
Bagestenen skal forvarmes til den anbefalede temperatur.
Glasstegegryde
Til gryderetter og gratiner.
Glasbradepande
Til gratiner, grøntsagsretter og bagværk.
Udtrækssystem, enkelt 
Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 kan tilbehøret trækkes længere 
ud, uden at det vipper.
Udtrækssystem, dobbelt 
Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 og 3 kan tilbehøret trækkes læn-
gere ud, uden at det vipper.
Udtrækssystem, tre-dobbelt 
Med udtræksskinnerne i rillehøjde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trækkes 
længere ud, uden at det vipper.

Indstillinger
Ovnfunktion 3D-varmluft :

Temperatur maksimalt
Varighed 1 time
11
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1Betjening af maskinen
Bet j en i ng a f mas k i nenVi har allerede gennemgået betjeningselementerne og 
deres funktionsmåder. Nu forklarer vi, hvordan 
apparatet indstilles.

Tænde og slukke for apparatet
Funktionsvælgeren tænder og slukker for apparatet. Så 
snart den drejes til en anden position end position nul, 
bliver apparatet tændt. For at slukke apparatet skal 
funktionsvælgeren altid drejes hen til position nul.

Indstille ovnfunktion og temperatur
Apparatet indstilles let og enkelt med funktions- og 
temperaturvælgeren. I starten af brugsvejledningen 
vises en oversigt over, hvilke ovnfunktioner der egner 
sig bedst til de forskellige retter. 

Det viste eksempel: over-/undervarme % ved 190 °C.
1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.

2. Indstil temperatur eller grilltrin med 
temperaturvælgeren.

Apparatet begynder at varme efter få sekunder.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen 
på position nul, når retten er færdig.

Ændre
Ovnfunktion og temperatur kan når som helst ændres 
med den pågældende vælgerknap.

Lynopvarmning
Med lynopvarmning kan opvarmningstiden forkortes.

Anvend derefter:
■ < 3D-varmluft
■ % Over-/undervarme

Anvend kun lynopvarmning, når der er indstillet en 
temperatur på over 100 °C.
Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er 
afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere 
ensartet.

1. Sæt funktionsvælgeren på F.
2. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.
Efter nogle få sekunder begynder ovnen at varme.

Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal. 
Sæt retten ind i ovnrummet.
12
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DRengøring
Rengør i ngMed omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet 
bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her bliver 
beskrevet, hvordan apparatet skal plejes og rengøres 
rigtigt.

Egnede rengøringsmidler
Overhold anvisningerne i tabellen, så de forskellige 
overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte 
rengøringsmidler. Afhængigt af apparattype er det ikke 
alle områder, der forefindes i det pågældende apparat.

Pas på!
Beskadigelse af overflader
Anvend ikke
■ aggressive eller skurende rengøringsmidler
■ rengøringsmidler med højt indhold af alkohol,
■ hårde skure- eller rengøringssvampe,
■ højtryksrenser eller damprenser
■ specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Tip: Der kan købes særligt velegnede rengørings- og 
plejemidler hos kundeservice. Følg de pågældende 
producenters anvisninger.

:Advarsel – Fare for forbrænding! 
Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de 
indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, 
når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn 
på sikker afstand.

--------

Område Rengøring

Apparatets yderside
Front i rustfrit stål Varmt opvaskevand: 

Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Fjern pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvide 
med det samme. Der kan danne sig korrosion 
under sådanne pletter.
Hos kundeservice eller i specialforretninger kan 
der købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål, 
som er beregnet til brug på varme overflader. 
Påfør plejemidlet i et meget tyndt lag med en blød 
klud.

Kunststof Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskra-
ber.

Lakerede flader Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.

Betjeningsfelt Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskra-
ber.

Glasruder i ovn-
dør

Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Brug ikke glasskrabere eller rengøringssvampe af 
rustfrit stål.

Håndtag Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Hvis der kommer afkalkningsmiddel på håndta-
get, skal det tørres af med det samme. Ellers kan 
der opstå pletter, som ikke senere kan fjernes.

Apparatet indvendigt
Emaljerede over-
flader

Varmt opvaskevand eller eddikevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Opblød fastbrændte madrester med en fugtig 
klud og opvaskevand. Anvend en fin svamp af 
rustfrit stål eller ovnrens ved kraftig tilsmudsning.
Pas på!
Brug aldrig ovnrens i en varm ovn. Der kan opstå
skader på emaljen. Inden ovnen opvarmes næste
gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovn-
rum og ovndør.

Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengø-
ringen.
Bemærk: Rester af levnedsmidler kan danne hvi-
de belægninger. De er uden betydning og har in-
gen indflydelse på funktionen.
Om ønsket kan de fjernes med citronsyre.

Glasafdækning 
over ovnbelysning

Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør 
efter med en blød klud.
Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.

Dørtætning
Må ikke tages af!

Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød rengøringssvamp.
Skur ikke på tætningen.

Dørafdækning af rustfrit stål: 
Anvend et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Over-
hold producentens anvisninger. Anvend ikke ple-
jemidler til rustfrit stål.
af kunststof: 
Brug varmt opvaskevand og en rengøringssvamp 
til rengøring. Tør efter med en blød klud. Anvend 
ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.
Dørafdækningen kan tages af, så den bedre kan 
rengøres.

Ribberammer Varmt opvaskevand: 
Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød 
opvaskesvamp eller -børste.

Udtrækssystem Varmt opvaskevand: 
Rengør med en blød opvaskesvamp eller -børste.
Fjern ikke smørefedtet fra udtræksskinnerne, og 
rengør dem, når de er skudt ind i ovnen. Må ikke 
rengøres i opvaskemaskine.

Tilbehør Varmt opvaskevand: 
Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød 
opvaskesvamp eller -børste.
Anvend en fin svamp af rustfrit stål ved kraftig tils-
mudsning.
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da    Ribberammer
Anvisninger
■ Der kan opstå små farveforskelle på apparatets 

front, som skyldes de forskellige materialer som 
glas, kunststof eller metal.

■ Skygger på ovndørens glasruder, der virker som 
striber, er lysreflekser fra ovnbelysningen.

■ Emalje indbrændes ved meget høje 
temperaturer.Derved kan der opstå mindre 
farveforskelle. Det er normalt og har ingen 
indflydelse på funktionen.
Det er ikke muligt at emaljere kanter på tynde 
bageplader helt. De kan derfor være ru. 
Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.

Renholdning af apparatet
For at undgå at der dannes hårdnakket smuds i 
apparatet, skal det altid holdes rent, og tilsmudsninger 
skal fjernes med det samme.

:Advarsel – Brandfare! 
Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern 
groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og 
tilbehøret inden driften.

Tips
■ Rengør ovnrummet, hver gang ovnen har været i 

brug. På den måde undgås det, at tilsmudsninger 
brænder fast.

■ Fjern altid pletter af kalk, fedt, jævning og 
æggehvide med det samme.

■ Brug universalbradepanden ved bagning af kager 
med meget fugtigt fyld.

■ Anvend egnede beholdere ved stegning, f.eks. en 
stegegryde.

pRibberammer
Ri bber ammerMed omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet 
bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her 
beskrives, hvordan ribberammerne kan tages ud og 
rengøres.

Afmontere/montere ribberammer
Ribberammerne kan tages ud, når de skal rengøres. 
Ovnen skal være kold.

Tage ribberammen af

1. Løft ribberammen op foran,
2. og hægt den af (figur A).
3. Træk derefter hele ribberammen fremad
4. og ud (figur B).

Rengør ribberammen med opvaskemiddel og en 
opvaskesvamp. Anvend en børste til hårdnakket 
smuds.

Sætte ribberammer på plads

1. Stik først ribberammen ind i den bagerste bøsning, 
og tryk den lidt bagud (figur A),

2. og hægt den derefter ind i den forreste bøsning 
(figur B).

Ribberammerne er udformet, så de passer i hhv. højre 
og venstre side. Vær opmærksom på, at rille 1 og 2 
skal være nede og rille 3, 4 og 5 skal være oppe, som 
vist i figur B.
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qApparatets dør
Appar at e t s dørMed omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet 
bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her 
beskrives, hvordan apparatets dør kan tages af og 
rengøres.

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

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

Tage døren af

1. Luk ovndøren helt op.
2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op 

(figur A).
3. Luk ovndøren i til anslaget. Tag fat i døren med 

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

Sætte døren på
Sæt ovndøren på igen i omvendt rækkefølge.

1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler 
føres lige ind i åbningerne (figur A). 

2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb på begge 
sider (figur B). 

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

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

Afmontage/montage af glasruder i ovndør
Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere 
at rengøre.

Afmontage

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

2. Træk afdækningen foroven på ovndøren af. Tryk 
lasken ind med fingrene i højre og venstre side 
(figur A).

3. Løft den øverste glasrude, og træk den ud (figur B).
15
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4. Løft glasruden, og træk den ud (figur C).

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

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

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

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

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

3. Sæt afdækningen på, 
og tryk den fast.

4. Sæt ovndøren på plads.

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

3Hvad skal jeg gøre, hvis 
der opstår en fejl?

Hv ad s k a l j eg gør e, hv i s der ops t år en f e j l ?Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. 
Prøv selv at afhjælpe fejlen ved hjælp af tabellen, inden 
kundeservice kontaktes.

Selvafhjælpning af fejl
Ofte er det ganske let selv at afhjælpe en teknisk fejl 
ved apparatet.
Hvis en ret ikke lykkes som ønsket, findes der mange 
tips og anvisninger om tilberedning i slutningen af 
denne brugsvejledning. ~  "Testet i vores 
prøvekøkken" på side 18

--------

:Advarsel – Fare for tilskadekomst! 
Forkert udførte reparationer er farlige.Forsøg aldrig at 
reparere apparatet selv. Kun serviceteknikere, der er 
uddannet af os, må udføre reparationer. Kontakt 
kundeservice, hvis apparatet er defekt.

:Advarsel – Fare for elektrisk stød! 
Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer 
må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er 
uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af 
tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, 
eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er 
defekt. Kontakt kundeservice.

Udskifte ovnlampepære i ovnloft
Hvis ovnbelysningen ikke mere virker, skal pæren 
skiftes ud. Der kan fås temperaturbestandige 230 V 
halogenpærer på 25 W hos kundeservice eller hos 
forhandleren.
Hold halogenpæren med en tør klud. Derved forlænges 
pærens levetid. Anvend kun denne type pærer.

:Advarsel – Fare for elektrisk stød! 
Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle 
kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk 
derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, 
eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

:Advarsel – Fare for forbrænding! 
Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de 
indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, 
når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn 
på sikker afstand.

1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at undgå 
skader.

2. Skru glasafdækningen af i retning mod venstre (figur 
!).

Fejl Mulig årsag Afhjælpning/tips
Apparatet virker 
ikke.

Sikring 
defekt.

Kontroller sikringen i sikringsska-
bet.

Strømsvigt Kontroller, om belysningen i køk-
kenet eller andre køkkenappara-
ter fungerer.
16



Kundeservice    da
3. Træk pæren ud - drej den ikke (figur "). 
Sæt den nye pære i, og sørg for, at kontaktbenene 
bliver placeret rigtigt. Tryk pæren godt ind.

4. Skru glasafdækningen på igen. 
Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen 
være udstyret med en tætningsring. Sæt 
tætningsringen på igen, inden glasafdækningen 
skrues på.

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

4Kundeservice
Kundes er v i c eKontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi 
finder altid en passende løsning, også for at undgå 
unødvendige kundeservicebesøg.

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

Bemærk, at serviceteknikerens besøg i tilfælde af 
fejlbetjening ikke er gratis, heller ikke i garantitiden.
Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte 
kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres 
det, at reparationer udføres af uddannede 
serviceteknikere, som ligger inde med de originale 
reservedele, der passer til det pågældende apparat.

Enr.
 

FDnr.
 

Kundeservice O  

DK 44 89 89 85
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JTestet i vores prøvekøkken
Tes t et i v or es pr øv ek øk k enHer findes et udvalg af retter samt de optimale 
indstillinger til dem. Vi viser dig, hvilken ovnfunktion og 
temperatur der er bedst egnet til din ret. Der findes 
oplysninger om det rigtige tilbehør samt om den rille, 
der skal anvendes. Der er tips om fade og beholdere 
samt om tilberedningen.

Bemærk: Under tilberedningen af madvarer kan der 
dannes meget vanddamp i ovnrummet.
Apparatet er energieffektivt og afgiver meget lidt varme 
under brugen. På grund af den store temperaturforskel 
mellem ovnrummet og apparatets udvendige dele kan 
der dannes kondensvand på ovndøren, betjeningsfeltet 
eller på fronten af de tilstødende køkkenskabe. Det er 
et normalt fysisk betinget fænomen. Dannelsen af 
kondensvand kan reduceres ved forvarmning eller ved 
forsigtig åbning af ovndøren.

Generelle anvisninger

Anbefalede indstillingsværdier
I tabellen findes den optimale ovnfunktion til forskellige 
retter. Temperatur og varighed afhænger af mængden 
og opskriften.Derfor er der angivet indstillingsområder. 
Prøv først med den laveste værdi. En lavere temperatur 
giver en mere ensartet tilberedning. Hvis det er 
nødvendigt, kan der indstilles en højere temperatur 
næste gang.

Bemærk: Tilberedningstiderne kan ikke reduceres ved 
at bruge en højere temperatur. Retterne bliver færdige 
udvendigt, men bliver ikke gennembagt.

Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en 
kold ovn. Sådan kan der spares energi.Hvis ovnen 
forvarmes, bliver den angivne bagetid reduceret med 
nogle minutter.
Ved visse retter er forvarmning nødvendig, og dette er 
anført i tabellen. Sæt først retten og tilbehøret i ovnen, 
når forvarmningen er afsluttet.
Ved anvendelse af egen opskrift kan lignende retter i 
tabellen bruges som rettesnor. Der findes flere 
oplysninger under tips efter indstillingstabellerne.
Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet. På 
den måde opnås et optimalt tilberedningsresultat, og 
der spares energi.

Ovnfunktionen Varmluft, skånsom
Varmluft, skånsom er en intelligent ovnfunktion til 
skånsom tilberedning af kød, fisk og bagværk. 
Apparatet regulerer energitilførslen til ovnrummet 
optimalt. Retterne bliver tilberedt i faser med restvarme. 
Sådan bevares retterne saftige og bliver mindre brunet. 
Afhængigt af tilberedningen og madvarernes art kan 
der spares energi. Hvis ovndøren åbnes før tiden under 
tilberedningen og forvarmningen, går denne effekt tabt.
Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er 
tilpasset optimalt til ovnrummet og ovnfunktionerne. Tag 
tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet.
Sæt retterne ind i den tomme ovn, som skal være kold. 
Vælg en temperatur mellem 120 °C og 230 °C.Hold 

apparatets dør lukket under tilberedningen. Tilbered 
kun i et lag.
Ovnfunktionen Varmluft, skånsom bruges til 
fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og 
af energieffektklassen.

Bagning i ét lag

Brug følgende rillehøjder til bagning i ét lag:
■ rillehøjde 2, højt bagværk hhv. form på risten
■ rillehøjde 3, fladt bagværk hhv. bageplade

Bagning i flere lag

Anvend ovnfunktionen Varmluft. Bagværk på plader 
eller i bageforme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke 
nødvendigvis færdige på samme tid.
Bagning i to lag:
■ Universalbradepande, rillehøjde 3

Bageplade, rillehøjde 1
■ Bageforme på risten

Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Bagning i tre lag:
■ Bageplade, rillehøjde 5

Universalbradepande rillehøjde 3
Bageplade, rillehøjde 1

Der kan spares energi ved at tilberede flere retter 
samtidigt. Stil bageformene ved siden af hinanden eller 
forskudt over hinanden i ovnrummet.

Tilbehør
Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er 
tilpasset optimalt til ovnrummet og driftstyperne.
Brug altid egnet tilbehør, og vend det den rigtige vej i 
ovnen. ~  "Tilbehør" på side 10

Bagepapir
Brug kun bagepapir, som egner sig til den valgte 
temperatur.Klip altid bagepapiret til, så det passer.

Kager og bagværk
Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af 
kager og småt bagværk. I indstillingstabellerne findes 
de optimale indstillinger for mange retter.
Vær også opmærksom på anvisningerne i afsnittet om 
hævning af dej.

Bageforme
Vi anbefaler, at der anvendes mørke bageforme af 
metal for at opnå et optimalt tilberedningsresultat.
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Forme af lyst metal, keramikforme og glas forlænger 
bagetiderne, og bagværket bliver ikke så jævnt bagt.
Hvis der anvendes forme af silikone, skal producentens 
angivelser og opskrifter bruges som vejledning. 
Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor 
kan mængder og angivelser i opskrifterne afvige.

Dybfrostprodukter
Anvend aldrig dybfrostprodukter, hvis der er meget is 
på dem. Fjern is fra retten.
Dybfrostprodukter er delvist forbagt ujævnt. Den ujævne 
bruning er der også efter bagning.

Brød og rundstykker

Pas på!
Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længde det er 
varmt, og stil aldrig beholdere med vand i bunden af 
ovnrummet. Emaljen kan blive beskadiget på grund af 
de store temperaturforskelle.

Nogle retter bliver bedre, hvis de bages i flere trin. De 
er angivet i tabellen.
Indstillingsværdierne for brøddej gælder både for dej på 
bageplade og for dej i en firkantet form.

Kager i form

Kager på plade

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Rørekage, enkel Randform/firkantet form 2 6 160-180 50-60

Rørekage, enkel, 2 lag Randform/firkantet form 3+1 < 140-160 60-80

Rørekage, fin Randform/firkantet form 2 % 150-170 60-80

Tærtebund af rørt kagedej Tærteform 3 % 160-180 30-40

Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej Springform Ø 26 cm 2 % 160-180 70-90

Tærte Tærteform 1 % 200-240 25-50

Gærkage Springform Ø 28 cm 2 < 150-160 25-35

Formkage Rillet randform 2 % 150-170 60-80

Lagkagebund, 3 æg Springform Ø 26 cm 2 6 160-170 30-40

Lagkagebund, 6 æg Springform Ø 28 cm 2 6 160-170 35-45

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Rørekage med fyld Universalbradepande 3 % 160-180 20-45

Småt bagværk af gærdej, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 140-160 30-55

Mørdejskage med tørt fyld Universalbradepande 2 % 170-190 25-35

Mørdejskage med tørt fyld, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 160-170 35-45

Mørdejskage med fugtigt fyld Universalbradepande 2 % 160-180 60-90

Gærkage med tørt fyld Universalbradepande 3 % 170-180 25-35

Gærkage med tørt fyld, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 150-170 20-30

Gærkage med saftigt fyld Universalbradepande 3 % 160-180 30-50

Gærkage med fugtigt fyld, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 150-170 40-65

Gærkringle/-fletbrød Universalbradepande 2 % 160-170 35-40

Roulade Universalbradepande 2 % 170-190* 15-20

Strudel, sød Universalbradepande 2 % 190-210 55-65

Apfelstrudel, dybfrost Universalbradepande 3 % 200-220 35-40

* Forvarmning i 10 minutter
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Småt bagværk

Småkager

Brød og rundstykker

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Muffins Muffinplade 2 % 170-190 20-40

Muffins, 2 lag Muffinplader 3+1 < 160-170 30-40

Småt bagværk af gærdej Universalbradepande 3 6 150-170 25-35

Småt bagværk af gærdej, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 150-170 25-40

Bagværk af butterdej Universalbradepande 3 < 180-200 20-30

Bagværk af butterdej, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 180-200 25-35

Bagværk af butterdej, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 170-190 30-45

Bagværk af vandbakkelsesdej Universalbradepande 3 % 190-210 35-50

Bagværk af vandbakkelsesdej, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 190-210 35-45

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i 
min.

Sprøjtede småkager Universalbradepande 3 % 140-150* 30-40

Sprøjtede småkager, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 140-150* 30-45

Sprøjtede småkager, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 130-140* 40-55

Småkager Universalbradepande 3 % 140-160 20-30

Småkager, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 130-150 25-35

Småkager, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 130-150 30-40

Marengs Universalbradepande 3 < 80-100 100-150

Marengs, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 90-100* 100-150

Makroner Universalbradepande 2 % 100-120 30-40

Makroner, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 100-120 35-45

Makroner, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 100-120 40-50

* Forvarmning

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Trin Temperatur i °C Varighed i 
min.

Brød, 750 g (firkantet form / uden form) Universalbradepande eller 
firkantet form

2 6 - 180-200 50-60

Brød, 1000 g (firkantet form / uden form) Universalbradepande eller 
firkantet form

2 6 - 200-220 35-50

Brød, 1500 g (firkantet form / uden form) Universalbradepande eller 
firkantet form

2 6 - 180-200 60-70

Fladbrød Universalbradepande 3 < - 240-250 25-30

Boller, søde, frisklavede Universalbradepande 3 % - 170-180* 20-30

Boller, søde, frisklavede, 2 lag Universalbradepande + 
bageplade

3+1 < - 160-180* 15-25

Rundstykker, frisklavede Universalbradepande 3 % - 200-220 20-30

Toast, gratineret, 4 stk. Rist 3 % - 200-220 15-20

Toast, gratineret, 12 stk. Rist 3 % - 220-240 15-25

* Forvarmning
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Pizza, quiche og krydret bagværk

Tips om bagning

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i 
min.

Pizza, frisklavet Universalbradepande 2 % 190-210 20-30

Pizza, frisklavet, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 160-180 35-45

Pizza, frisklavet, tynd bund Universalbradepande 2 % 250-270* 20-30

Pizza, nedkølet Universalbradepande 3 % 190-210* 10-15

Pizza, dybfrost, tynd bund, 1 stk. Rist 2 % 190-210 15-25

Pizza, dybfrost, tynd bund, 2 stk. Universalbradepande + rist 3+1 < 190-210 20-25

Pizza, dybfrost, tyk bund, 1 stk. Rist 2 % 200-210 20-30

Pizza, dybfrost, tyk bund, 2 stk. Universalbradepande + rist 3+1 < 170-190 20-30

Minipizzaer Universalbradepande 3 % 190-210 10-20

Krydret bagværk i form Springform Ø 28 cm 3 % 170-190 50-60

Quiche Tærteform 1 % 210-230 40-50

Tærte Gratinform 2 < 170-190 55-65

Empanada Universalbradepande 3 < 180-190 35-45

Börek Universalbradepande 2 % 220-240 30-40

* Forvarmning

Sådan undersøges det, om bagvær-
ket er gennembagt.

Stik en tynd træpind i bagværket på det højeste sted. Hvis der ikke hænger dej ved træpinden, er bagværket 
færdigt.

Bagværket falder sammen. Brug mindre væde næste gang. Eller indstil temperaturen 10 °C lavere, og forlæng bagetiden. Følg angivel-
serne om ingredienser og tilberedningsanvisninger i opskriften.

Bagværket er hævet godt på midten, 
men er lavere langs kanten.

Smør kun springformens bund. Efter bagningen kan bagværket forsigtigt løsnes med en kniv.

Frugtsaften løber over. Brug universalbradepanden næste gang.
Småt bagværk klæber sammen under 
bagningen.

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

Bagværket er for tørt. Indstil temperaturen 10 °C højere, og reducer bagetiden.
Bagværket er for lyst over det hele. Hvis rillehøjde og tilbehør var korrekt, skal temperaturen evt. forøges, eller bagetiden forlænges.
Bagværket er for lyst foroven, men for 
mørkt forneden.

Sæt bagværket ind én rillehøjde højere næste gang.

Bagværket er for mørkt foroven, men 
for lyst forneden.

Sæt bagværket ind én rillehøjde lavere næste gang. Vælg en lavere temperatur, og forlæng bagetiden.

Bagværk bagt i form bliver for mørkt i 
den bageste ende.

Stil ikke formen direkte op ad bagvæggen, men på midten af tilbehøret.

Bagværket er for mørkt over det hele. Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt bagetiden.
Bagværket er ikke jævnt brunet. Vælg en lidt lavere temperatur.

Bagepapir, der stikker ud over bagepladen, kan påvirke luftcirkulationen. Klip altid bagepapiret til, så det pas-
ser.
Sørg for, at bageformen ikke står direkte foran åbningerne i ovnrummets bagvæg.
Ved bagning af småt bagværk skal de enkelte stykker så vidt muligt have samme størrelse og tykkelse.

Der er blevet bagt i flere lag. På den 
øverste plade er bagværket mørkere 
end på den nederste.

Vælg altid varmluft ved bagning i flere lag. Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er 
ikke nødvendigvis færdigt på samme tid.

Bagværket ser fint ud, men er ikke 
gennembagt indvendig.

Bag lidt længere ved lavere temperatur, og brug eventuelt lidt mindre væde.Ved bagværk med saftigt fyld skal 
bunden forbages forinden. Drys bunden med mandler eller rasp, og læg derefter fyldet på.

Bagværket løsner sig ikke, når det 
vendes ud af formen.

Lad bagværket køle af i yderligere 5 til 10 minutter efter bagningen. Hvis det stadig ikke løsner sig, kan kan-
ten forsigtigt løsnes med en kniv. Vend bagværket igen, og læg et vådt, koldt klæde over formen et par gange. 
Smør formen næste gang, og drys med rasp.
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Tærter og gratiner
Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af 
tærter og gratiner. I indstillingstabellerne findes de 
optimale indstillinger til mange retter.
Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af 
fadets størrelse og gratinens/tærtens højde.
Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I et 
smalt, højt fad skal retten tilberedes i længere tid, og 
overfladen bliver mørkere.

Brug altid de angivne rillehøjder.

Retterne kan tilberedes i ét lag i forme eller i 
universalbradepanden.
■ Forme på rist: rillehøjde 2
■ Universalbradepande, rillehøjde 3

Der kan spares energi ved at tilberede flere retter 
samtidigt. Stil formene ved siden af hinanden i 
ovnrummet.

Fjerkræ, kød og fisk
Apparatet har forskellige ovnfunktioner til tilberedning af 
fjerkræ, kød og fisk. I indstillingstabellerne findes de 
optimale indstillinger til en del retter.

Stegning på risten
Stegning på risten er særdeles velegnet til stort fjerkræ 
eller flere stykker samtidigt.
Læg grillstykkerne direkte på risten. En enkelt 
grillstykke bliver bedst, hvis det lægges på midten af 
risten.
Sæt også universalbradepanden ind i rillehøjde 1. Her 
opsamles saften fra kødet, så ovnrummet forbliver rent. 

Hæld op til ^ liter vand i universalbradepanden 
afhængigt af stegens størrelse og art. På den måde 
bliver væskedryp opsamlet. Denne stegesky kan 
bruges til saucen. Derudover ryger det mindre, og 
ovnrummet forbliver rent.

Stegning i fad

:Advarsel – Fare for tilskadekomst som følge af 
glas, der springer! 
Stil varmt glasservice på en tør bordskåner. Hvis 
underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

:Advarsel – Fare for skoldning! 
Når låget tages af fadet efter stegningen, kan dampen 
være meget varm. Løft derfor låget lidt op på bagsiden, 
så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.

Brug kun fade, som er egnet til brug i ovn. Fade og 
forme af glas er mest velegnede. Kontroller, at der er 
plads til fadet eller formen i ovnrummet.
Blanke stegegryder af rustfrit stål eller aluminium 
reflekterer varmen som et spejl og er derfor kun 
begrænset egnede. Fjerkræ, kød og fisk bliver tilberedt 
langsommere og bliver mindre brunt. Vælg en højere 
temperatur og/eller en længere tilberedningstid.
Følg producentens anvisninger for stegefadet.
Fad uden låg 
Brug et højt stegefad ved tilberedning af fjerkræ, kød og 

fisk. Stil fadet på risten. Brug universalbradepanden i 
mangel af et passende fad.
Fad med låg 
Ovnrummet bevares væsentlig mere rent ved 
tilberedning i et fad med låg. Sørg for, at låget passer 
og slutter tæt. Stil fadet på risten.
Fjerkræ, kød og fisk kan også blive sprødt i en lukket 
stegegryde. Brug i så fald en stegegryde med glaslåg, 
og indstil en højere temperatur.

Grillning
Hold ovndøren lukket under grillningen.Grill aldrig med 
åben ovndør.
Læg grillmaden på risten. Sæt også 
universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde 
længere nede med den skrå side vendende ud mod 
ovndøren. Derved bliver dryp af fedt opsamlet.
Tilbered grillstykker med så vidt muligt samme tykkelse 
og vægt. På den måde bliver de jævnt grillet og 
forbliver saftige. Læg grillstykkerne direkte på risten.
Vend grillstykkerne med en grilltang.Hvis der stikkes i 
kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver 
tørt.
Kød skal først saltes efter grillningen. Salt trækker 
væsken ud af kødet.

Anvisninger
■ Grillelementet tændes og slukkes med jævne 

mellemrum, det er normalt. Hvor ofte det sker, 
afhænger af det indstillede grilltrin.

■ Der kan dannes røg under grillningen.
■ Sæt ikke bagepladen eller universalbradepanden 

højere end i rillehøjde 3 ved grillning. Pga. af den 
kraftige varme kan tilbehøret slå sig og beskadige 
ovnen, når det tages ud.

Stegetermometer
Afhængigt af apparatets udstyr findes der også et 
stegetermometer. Med stegetermometret kan 
tilberedningen udføres meget nøjagtigt. Læs de vigtige 
anvisninger om anvendelse af stegetermometret i det 
pågældende kapitel. Der findes oplysninger om, 

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i 
min.

Gratin, krydret, tilberedte ingredienser Gratinform 2 % 200-220 30-60

Tærte, sød Gratinform 2 % 180-200 50-60

Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj Gratinform 2 < 150-170 60-80

Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj, 2 lag Gratinform 3+1 < 150-160 70-80
22



Testet i vores prøvekøkken    da
hvordan stegetermometret stikkes ind, om de mulige 
ovnfunktioner og endnu flere oplysninger. 

Anbefalede indstillingsværdier
Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart 
fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med 
køleskabstemperatur i en kold ovn.
I tabellen findes angivelser for fjerkræ, kød og fisk 
sammen med en foreslået vægt. Vælg altid den laveste 
temperatur ved tilberedning af fjerkræ, kød eller fisk 
med høj vægt. Ved flere stykker beregnes 
tilberedningstiden ud fra vægten af det tungeste 
stykke.De enkelte stykker skal have nogenlunde 
samme størrelse.
Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, 
kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og 
længere tilberedningstid.

Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. ^ til Z af 
den angivne tid.

Fjerkræ
Prik huller i skindet under vingerne ved tilberedning af 
ænder eller gæs. Så kan fedtet løbe af.
Skær ridser i skindet ved andebryst.Andebryst skal ikke 
vendes.
Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Bunden af 
fadet skal være dækket med ca. 1-2 cm væde.
Hvis fjerkræ skal vendes, skal det tilberedes med 
brystsiden eller skindsiden nedad først.
Fjerkræ bliver særligt sprødstegt, hvis det pensles med 
smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af 
stegetiden.

Kød
Smør magert kød med fedtstof efter behag, eller læg 
strimler af bacon på.
Ved stegning af magert kød skal der tilsættes lidt væde. 
Fadets bund skal være dækket med ca. ^ cm væde.

Rids sværen over kryds i rudemønster.Hvis stegen skal 
vendes, er det vigtigt, at sværen vender nedad først.
Når stegen er færdig, skal den hvile yderligere i 10 
minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. Så 
fordeler kødsaften sig bedre. Pak eventuelt stegen ind i 
alufolie. Den anbefalede hviletid er ikke indeholdt i den 
angivne stegetid.
Stegning og langtidsstegning i et fad er lettere. Det er 
lettere at tage stegen ud af ovnrummet i fadet, og 
saucen kan tilberedes direkte i fadet.
Mængden af væden afhænger af kødets art og fadets 
materiale og af, om der bruges låg. Ved tilberedning af 
kød i en emaljeret eller mørk stegegryde af metal skal 
der bruges lidt mere væde end ved fade af glas.
Væden i fadet fordamper under stegningen. Tilsæt om 
nødvendigt med forsigtighed lidt mere væde.
Afstanden mellem kød og låg skal minimum være 3 cm. 
Kødet kan hæve lidt.
Ved grydestegning skal kødet først brunes efter behov. 
Tilsæt vand, vin, eddike eller lignende til stegeskyen. 
Fadets bund skal være dækket af 1-2 cm væde.

Fisk
Det er ikke nødvendigt at vende hele fisk. Læg hele fisk 
i ovnen i svømmestilling med rygfinnen opad. Læg en 
kartoffel, hvor den ene side er skåret af, eller en lille 
ovnfast form i fiskens bugåbning, så fisken står stabilt.
Fisken er færdigtilberedt, når rygfinnen let kan løsnes.
Hæld to til tre spiseskeer væske og lidt citronsaft eller 
eddike med i fadet til dampning.

Fjerkræ

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i min.

Kylling, 1,3 kg Rist 2 7 200-220 60-70

Små kyllingestykker, 250 g pr. stk. Rist 3 7 220-230 30-35

Kyllingesticks, nuggets, dybfrost Universalbradepande 3 % 190-210 20-25

And, 2 kg Rist 2 7 190-210 100-110

Andebryst. medium, 300 g pr. stk. Rist 3 7 240-260 30-40

Gås, 3 kg Rist 2 7 170-190 120-140

Gåselår, 350 g pr. stk. Rist 3 7 220-240 40-50

Lille kalkun, 2,5 kg Rist 2 7 180-200 80-100

Kalkunbryst, uden ben, 1 kg Fad med låg 2 % 240-260 80-100

Kalkunoverlår, med ben, 1 kg Rist 2 7 180-200 90-100
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Kød

Fisk

Tips til stegning, grydestegning og grillning

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Trin Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 
1,5 kg

Fad uden låg 1 7 - 180-200 140-160

Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg Fad uden låg 1 7 - 170-190 190-200

Svinemørbrad, 1,5 kg Fad uden låg 2 % - 190-210 130-140

Svinesteaks, 2 cm tykke Rist 4 ( - 3 20-25**

Oksefilet, medium, 1 kg Fad uden låg 3 % - 210-220 45-55

Oksegrydesteg, 1,5 kg Fad uden låg 2 6 - 200-220 100-120

Roastbeef, medium, 1,5 kg Fad uden låg 2 7 - 200-220 60-70

Burger, 3-4 cm høj Rist 4 ( - 3 25-30**

Kalvesteg, 1,5 kg Fad uden låg 2 % - 180-200 120-140

Kalveskank, 1,5 kg Fad uden låg 2 % - 210-230 130-150

Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg Fad uden låg 2 7 - 170-190 70-80*

Lammeryg med ben, medium, 1,5 kg Rist 2 7 - 180-190 45-55*/**

Grillpølser Rist 3 ( - 3 20-25**

Forloren hare, 1 kg Fad uden låg 2 7 - 170-180 70-80

* Uden at vende
** Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 1

Fisk Vægt Tilbehør og 
fade

Rillehøjde Ovnfunkti-
on

Temperatur i °C, 
grilltrin

Varighed i mi-
nutter

Fisk, hel, ca. 300 g pr. stk. Rist 2 ( 2 20-25

1,0 kg Rist 2 7 180-200 45-50

1,5 kg Rist 2 7 170-190 50-60

Fiskekotelet, 3 cm tyk Rist 3 ( 2 20-25

Ovnrummet bliver meget tilsmudset. Tilbered madvaren i en lukket stegegryde, eller brug grillristen. Der opnås optimale stegeresultater, hvis grillri-
sten bruges. Grillristen kan købes som ekstra tilbehør.

Stegen er for mørk, og sværen er 
visse steder blevet branket, og/eller 
steden er for tør.

Kontrollér rillehøjde og temperatur. Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt stegetiden næste gang.

Sværen er for tynd. Forøg temperaturen, eller aktivér grillen kortvarigt efter stegetidens udløb.
Stegen ser fin ud, men skyen er bran-
ket.

Vælg næste gang et mindre stegefad, og tilsæt eventuelt mere væde.

Stegen ser fin ud, men skyen er for lys 
og vandet.

Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt eventuelt mindre væske.

Ved grydestegning brænder kødet på. Stegefad og låg skal passe sammen og lukke tæt.
Reducér temperaturen, og tilføj om nødvendigt mere væske under grydestegningen.

Grillvarerne bliver for tørre. Kød skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væsken ud af kødet. Stik ikke i grillvarerne, når de skal ven-
des. Brug en grilltang.
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Grøntsager og tilbehør
Her findes angivelser om tilberedning af grillede 
grøntsager, kartofler og dybfrost kartoffelprodukter. 

Følg angivelserne i tabellen.

Yoghurt
Apparatet kan bruges til fremstilling af yoghurt.

Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet. 
Ovnrummet skal være tomt.
1. Varm 1 liter mælk (3,5 % fedt) op til 90 °C på 

kogesektionen, og lad mælken køle ned til 40 °C.
Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C 
tilstrækkelig.

2. Rør 30 g (ca. 1 spsk.) yoghurt 
(køleskabstemperatur) i mælken.

3. Fyld yoghurtmassen i kopper eller små glas med 
låg, og dæk til.

4. Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og 
tilbered som angivet i tabellen.

5. Lad yoghurten køle af i køleskabet efter 
tilberedningen.

Akrylamid i fødevarer
Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, 
som bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det 

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

Tørring
Varmluft egner sig fremragende til tørring. Ved denne 
form for konservering koncentreres aromastofferne, 
fordi vandet trækkes ud.
Brug kun helt frisk frugt, grøntsager og krydderurter, 
som skal vaskes grundigt. Læg bage- eller 
pergamentpapir på risten. Lad frugten dryppe godt af, 
og tør den godt.
Skær den eventuelt i ens store stykker eller tynde 
skiver. Læg uskrællet frugt på skrællen med snitfladen 
opad. Frugt eller svampe må ikke ligge oven på 
hinanden på risten.

Riv grøntsager groft, og blancher dem bagefter. Lad de 
blancherede grøntsager dryppe godt af, og fordel dem 
jævnt på risten.
Tør krydderurter med stilk. Læg krydderurterne jævnt 
fordelt i små bunker på risten.

Brug følgende rillehøjder til tørring:
■ 1 rist: rillehøjde 3
■ 2 riste: rillehøjde 3+1

Vend meget saftig frugt og grøntsager flere gange. 
Frigør de tørrede madvarer fra papiret med det samme.
I tabellen findes indstillingerne for tørring af forskellige 
madvarer. Temperatur og varighed afhænger af 
madvarernes art, fugtighed, modenhed og tykkelse. Jo 

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Grillede grøntsager Universalbradepande 5 ( 3 10-20

Bagte kartofler, halve Universalbradepande 3 < 160-180 45-60

Kartoffelprodukter, dybfrost, f.eks. pommes frites, 
kroketter, kartoffellommer, Rösti

Universalbradepande 3 % 200-220 25-35

Pommes frites, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 190-210 30-40

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i 
°C

Varighed

Yoghurt Kop / glas Ovnbund ^ - 4-5h

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold
Generelt ■ Hold tilberedningstiden så kort som muligt.

■ Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune.
■ Der dannes mindre akrylamid ved tilberedning af store stykker.

Bagning Med over-/undervarme maks. 200 °C.
Med varmluft maks. 180 °C.

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

Pommes frites i ovn Fordel dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag ca. 400-600 g pr. plade, så de bliver sprøde og ikke tørrer ud.
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længere madvarerne tørres, desto bedre bliver de 
konserveret. Madvarer, der skæres ud i meget tynde 
stykker, tørrer hurtigere og bevarer en mere intensiv 
aroma.Derfor er der angivet indstillingsområder.

Ved tørring af andre madvarer kan lignende madvarer i 
tabellen bruges som rettesnor.

Hævning af dej
Gærdej hæver betydeligt hurtigere end ved 
stuetemperatur, og den tørrer ikke ud. Start kun driften 
ved helt afkølet ovnrum.
Lad altid dej hæve to gange. Bemærk angivelserne i 
indstillingstabellerne for 1. og 2. hævning (hævning og 
efterhævning).
Hævning 
Læg dejen i en varmebestandig skål, og stil den på 
risten. Indstil som angivet i tabellen.

Åbn ikke ovndøren under hævningen, da fugtigheden 
ellers slipper ud. Dejen skal ikke være tildækket.
Der dannes kondens under driften, og ruden dugger. 
Tør ovnrummet af efter hævningen. Opløs rester af kalk 
med lidt eddike, og tør efter med rent vand.
Efterhævning 
Stil bagværket i rillen anført i tabellen.
Hvis du vil forvarme, efterhæves et varmt sted uden for 
ovnen.
Temperatur og hævningstid afhænger af 
ingrediensernes type og mængde. Derfor er 
angivelserne i indstillingstabellen vejledende værdier.

Optøning
Er velegnet til optøning af dybfrossen frugt, grøntsager 
og bagværk. Fjerkræ, kød og fisk optøs bedst i 
køleskabet. Ikke egnet til creme- eller flødekager.

Brug følgende rillehøjder til optøning:
■ 1 rist: rillehøjde 2
■ 2 riste: rillehøjde 3+1

Tip: Flade stykker eller stykker i portionsstørrelse tøs 
hurtigere op end stykker, som er frosset i en blok.

Tag frosne fødevarer ud af emballagen, og sæt dem på 
risten i et egnet fad.
Vend retterne, eller rør rundt en til to gange under 
optøningen. Store stykker skal vendes flere gange.Skær 
om nødvendigt madvarerne ud i mindre stykker under 
optøningen, og tag optøede stykker ud.
Lad den optøede ret hvile 10 til 30 minutter i den 
slukkede ovn, så temperaturen bliver jævnt fordelt.

Frugt, grøntsager og krydderurter Tilbehør Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i timer

Kernefrugt (æbleringe, 3 mm tykke, pr. rist 200 g) 1-2 riste < 80 4-8

Rodfrugter (gulerødder), revet, blancheret 1-2 riste < 80 4-7

Svampe, i skiver 1-2 riste < 80 5-8

Krydderurter, rensede 1-2 riste < 60 2-5

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Trin Temperatur i 
°C

Varighed i 
min.

Gærdej, let Skål 2 ^ 1. -* 25-30

Universalbradepande eller firkantet 
form

2 ^ 2. -* 10-20

Gærdej, tung og fedtholdig Skål 2 ^ 1. -* 60-75

Universalbradepande eller firkantet 
form

2 ^ 2. -* 45-60

* Opvarmning til 50 °C med %

Dybfrostvarer Tilbehør Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur

F.eks. kager med flødeskum, smørcreme, chokolade- eller sukkerglasur, 
frugt, kylling, pølser og kød, brød, rundstykker, kager og andet bagværk

Rist 2 < Temperaturvælgeren forbliver 
slukket
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Prøveretter
Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for 
prøvningsinstitutter for at lette testen af apparatet.
Iht. EN 60350-1.

Bagning
Bagværk på plader eller i bageforme, der sættes i 
ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på 
samme tid.

Rillehøjder ved bagning i to lag:
■ Universalbradepande, rillehøjde 3

Bageplade, rillehøjde 1
■ Bageforme på risten

Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:
■ Bageplade, rillehøjde 5
■ Universalbradepande, rillehøjde 3
■ Bageplade: rillehøjde1

Bagning med to springforme:
■ I ét lag (figur !)
■ I to lag (figur ")

Anvisninger
■ Indstillingsværdierne gælder ved isætning i en kold 

ovn.
■ Følg anvisningerne om forvarmning i tabellen. 

Indstillingsværdierne gælder uden hurtig 
opvarmning.

■ Brug først den laveste af de angivne temperaturer til 
bagning.

Grillning:
Sæt også universalbradepanden ind. Her opsamles 
væden, så ovnen ikke bliver så tilsmudset.

Bagning

Grillning

Ret Tilbehør / service Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i 
min.

Sprøjtede småkager Universalbradepande 3 % 140-150* 25-35

Sprøjtede småkager, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 140-150* 30-45

Sprøjtede småkager, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 130-140* 35-50

Small cakes Universalbradepande 3 % 160-170* 20-35

Small cakes, 2 lag Universalbradepande + bageplade 3+1 < 140-160* 30-40

Small cakes, 3 lag Bageplader + universalbradepande 5+3+1 < 130-150* 35-55

Lagkagebunde Springform, Ø 26 cm 2 % 160-170* 30-40

Lagkagebunde, 2 lag Springform, Ø 26 cm 3+1 < 150-160* 35-50

Æblekage med låg 2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm 2 % 170-190 80-100

Æblekage med låg, 2 lag 2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm 3+1 < 170-190 70-90

* Forvarmning, anvend ikke lynopvarmningsfunktionen

Ret Tilbehør Rillehøjde Ovnfunk-
tion

Temperatur i °C Varighed i 
min.

Ristning af toast
Forvarm i 10 min.

Rist 5 ( 3 0,2-1,5

Beefburger, 12 stk.
* Uden forvarmning

Rist 4 ( 3 25-30*

* Vend efter 2/3 af den samlede tilberedningstid
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Produktinfo

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, 
reservedele og services på internettet: www.bosch-home.com 
og Online-Shop: www.bosch-eshop.com

: Sikkerhedsanvisninger
Læs denne vejledning omhyggeligt 
igennem. Opbevar brugs- og 
montagevejledningen samt apparatpasset 
til senere brug eller til kommende ejere af 
apparatet.
Kontroller apparatet, når det er pakket ud. 
Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har 
transportskader.
Apparater uden netstik må udelukkende 
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan 
ikke gøres krav gældende om 
garantiydelser ved skader, der skyldes 
forkert tilslutning.
Dette apparat er udelukkende beregnet til 
anvendelse i private husholdninger. 
Apparatet må udelukkende anvendes til 
tilberedning af madretter og drikkevarer. 
Apparatet skal være under opsigt, når det 
er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.
Anvend ikke en afdækning over 
kogesektionen. Sådanne afdækninger kan 
medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af 
overophedning, antænding eller 
revnedannelse i materialerne. 
Anvend ikke uegnede 
sikkerhedsanordninger eller 
børnebeskyttelsesgitre. De kan forårsage 
tilskadekomst.
Dette apparat kan benyttes af børn fra en 
alder af 8 år og af personer med 
reducerede fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller manglende erfaring eller 
viden, hvis de er under opsigt af en person, 
der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller 

hvis de er blevet instrueret i sikker brug af 
apparatet og har forstået de farer og risici, 
der kan være forbundet med brugen af 
apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. 
Rengøring og vedligeholdelse må ikke 
udføres af børn, med mindre de er over 8 år 
gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde 
sig på sikker afstand af apparatet og dets 
tilslutningsledning.
Brandfare!
■ Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive 
antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof 
være uden opsigt. Sluk aldrig ild med 
vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt 
flammerne med et låg, et brandtæppe 
eller lignende. 

Brandfare!

■ Kogezonerne bliver meget varme. Læg 
aldrig brændbare genstande på 
kogesektionen. Opbevar ikke genstande 
på kogesektionen.

Brandfare!

■ Apparatet bliver meget varmt. Opbevar 
ikke brændbare genstande eller 
spraydåser i skuffen direkte under 
kogesektionen.

Brandfare!

■ Kogesektionen slukkes af sig selv og kan 
ikke mere betjenes. Der er risiko for, at 
den tænder sig selv på et senere 
tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet 
fra. Kontakt kundeservice.
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Fare for forbrænding!
■ Kogezonerne og området omkring dem, 
især en eventuel kogesektionsramme, 
bliver meget varme. Rør aldrig de varme 
flader. Hold børn på sikker afstand.

Fare for forbrænding!

■ Kogezonen varmer, men indikatoren 
fungerer ikke Slå sikringen i 
sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

Fare for elektrisk stød!
■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. 
Kun serviceteknikere, der er uddannet af 
os, må udføre reparationer. Træk 
netstikket ud af kontakten, eller slå 
sikringen fra i sikringsskabet, hvis 
apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

Fare for elektrisk stød!

■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et 
elektrisk stød. Anvend aldrig 
højtryksrenser eller dampstråler.

Fare for elektrisk stød!

■ Et defekt apparat kan forårsage et 
elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt 
apparat. Træk netstikket ud af kontakten, 
eller slå sikringen fra i sikringsskabet. 
Kontakt kundeservice.

Fare for elektrisk stød!

■ Knæk eller brud i glaskeramikken kan 
forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i 
sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

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

Årsager til skader
Pas på!
■ Ru gryde- og pandebunde laver ridser i glaskeramikken.

■ Undgå at koge gryder tørre. Der kan opstå skader.

■ Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, 
indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader.

■ Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på 
kogesektionen, kan der opstå skader. 

■ Alufolie eller plastskåle smelter fast på varme kogezoner. Der 
må ikke anvendes beskyttelsesfolie på kogesektionen.

Oversigt
I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader.

Miljøbeskyttelse
Miljøvenlig bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for 
miljøbeskyttelse.

Energisparetips
■ Brug altid et låg, der passer til grydens størrelse. Ved 

tilberedning uden låg bruges der betydeligt mere energi. Med 
et glaslåg er det muligt at se indholdet i gryden uden at tage 
låget af.

■ Brug gryder og pander med en plan bund. Ujævne bunde 
forøger energiforbruget.

■ Gryde-/pandebundens diameter skal passe til kogezonens 
størrelse. Især medfører for små gryder på kogezonerne spild 
af energi. Vigtigt: Producenter af gryder/pander angiver ofte 
diameteren ved overkanten. Den er ofte større end bundens 
diameter.

■ Brug små gryder til små portioner. En stor gryde, der ikke er 
fyldt helt op, forbruger meget energi.

■ Tilbered med små mængder vand. Det sparer energi. 
Grøntsager bevarer deres indhold af vitaminer og mineraler.

■ Sørg altid for, at gryden dækker så meget som muligt af 
kogezonen.

■ Indstil kogezonen til et lavere kogetrin i god tid.

■ Vælg et passende viderekogningstrin. Ved et for højt 
viderekogningstrin spildes der energi.

Skade Årsag Afhjælpning

Pletter Overkogt mad Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme.

Uegnede rengøringsmidler Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik

Ridser Salt, sukker og sand Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.

Ru gryde- og pandebunde ridser gla-
skeramikken.

Undersøg gryder og pander.

Misfarvninger Uegnede rengøringsmidler Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik

Afslid fra gryder (f.eks. aluminium) Løft gryder og pander, når de flyttes.

Muslingefor-
mede skader i 
glasset

Sukker, retter med højt sukkerindhold Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske 
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og 
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og 
recycling af kasserede apparater gældende for hele 
EU.
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■ Udnyt kogesektionens restvarme. Ved længere 
tilberedningstider kan der allerede slukkes for kogezonen 
510 minutter, før tilberedningstiden er slut.

Lære apparatet at kende
Brugsanvisningen gælder for forskellige kogesektioner. På side 
2 er der en oversigt over de forskellige typer med angivelse af 
mål.

Betjenings panel

Anvisninger
■ Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion 

aktiveret.

■ Sørg for, at betjeningsfladerne altid er tørre. Fugt forringer 
deres funktion.

■ Placer ikke gryder i nærheden af indikatorerne og 
sensorerne. Elektronikken kan blive overophedet.

Restvarme-indikator
Kogesektionen er forsynet med en restvarme-indikator med to 
trin for hver kogezone.

Hvis der vises •, er kogezonen stadig meget varm. De kan 
f.eks. holde en lille ret varm eller smelte overtrækschokolade. 
Når kogezonen køler yderligere af, skifter indikatoren til œ. Når 
kogezonen er tilstrækkeligt afkølet, slukker indikatoren.

Indstille kogesektionen
I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller kogezonerne. 
I tabellen kan De se kogetrin og tilberedningstider for 
forskellige retter. 

Tænde og slukke for kogesektion
Kogesektionen tændes og slukkes med hovedafbryderen.

Tænde: Berør symbolet #. Der lyder et signal. Indikatorlampen 
over hovedafbryderen og indikatorerne ‹ lyser. Kogesektionen 
er klar til brug.

Slukke: Berør symbolet #, indtil indikatorlampen over 
hovedafbryderen og indikatorerne bliver slukket. Alle 
kogezoner er slukket. Restvarme-indikatoren bliver ved med at 
lyse, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.

Anvisninger
■ Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezoner har 

været slukket i mere end 20 sekunder.

■ Alle indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at der er blevet 
slukket. Hvis der tændes igen inden for dette tidsrum, bliver 
kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

Indikatorer

‚-Š Kogetrin

•/œ Restvarme

Betjeningsområder

# Hovedafbryder

D Børnesikring

$ Valg af kogezone

A @ Indstillingsfelter
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Indstille kogezone
De ønskede kogetrin indstilles med symbolerne + og - . 
Kogetrin 1 = laveste effekt

Kogetrin 9 = højeste effekt

Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er markeret med et punkt.

Indstille kogetrin
Kogesektionen skal være tændt.

1.  Berør symbolet $ for at vælge kogezonen.

2.  Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet + eller -. 
Grundindstillingen vises. 
Symbol + kogetrin 9
Symbol - kogetrin 4

3. Ændre kogetrin: Berør symbolet + eller -, indtil det ønskede 
kogetrin vises.

Slukke kogezone
Vælg kogezonen med symbolet $. Berør symbolet + eller -, 
indtil ‹ vises. Efter ca. 10 sekunder vises restvarme-
indikatoren.

Anvisninger
■ Den sidst indstillede kogezone forbliver aktiveret. Kogezonen 

kan indstilles, uden at den skal vælges igen.

■ Kogezonen styrer opvarmningen ved at tænde/slukke for 
varmelegemet. Selv ved den højeste effekt kan varmelegemet 
hhv. tænde/slukke.

Tilberedningstabel
I nedenstående tabel findes nogle eksempler på tilberedning. 

Tilberedningstiderne og kogetrinnene afhænger af 
madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være 
afvigelser.

Brug kogetrin 9 til opkogning.

Rør rundt i tyktflydende retter ind imellem.

Viderekogningstrin Tilberedningstid i 
minutter

Smeltning
Chokolade, overtrækschokolade 

Smør, honning, gelatine

1-1.

1-2

-

-

Opvarmning og varmholdning
Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde)

Mælk**

Opvarmning af pølser i vand**

1-2

1.-2.

3-4

-

-

-

Optøning og opvarmning
Dybfrossen spinat

Gullasch, dybfrost

2.-3.

2.-3.

10-20 min.

20-30 min.

Trække, simre
Melboller, kødboller

Fisk

Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce

Piskede saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce

4.-5.*

4-5*

1-2

3-4

20-30 min.

10-15 min.

3-6 min.

8-12 min.

* Videretilberedning uden låg
** Uden låg
*** Vendes ofte
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Børnesikring
Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde 
for kogezonerne.

Aktivere / deaktivere børnesikring
Kogesektionen skal være slukket.

Aktivere: Berør symbolet D i ca. 4 sekunder. Indikatorlampen 
over symbolet D lyser i ca. 10 sekunder. Kogesektionen er 
låst.

Deaktivere: Berør symbolet D i ca. 4 sekunder. Låsningen er 
deaktiveret.

Automatisk børnesikring
Med denne funktion bliver børnesikringen altid automatisk 
aktiveret, når der slukkes for kogesektionen.

Aktivere / deaktivere
I kapitlet Grundindstillinger kan De se, hvordan De aktiverer 
den automatiske børnesikring.

Kogning, dampning
Ris (med dobbelt mængde vand)

Mælkeris

Pillekartofler

Hvide kartofler

Dejretter, pasta

Sammenkogte retter, supper

Grøntsager

Grøntsager, dybfrosne

Tilberedning i trykkoger

2-3

1.-2.

4-5

4-5

6-7*

3.-4.

2.-3.

3.-4.

4-5

15-30 min.

35-45 min.

25-30 min.

15-25 min.

6-10 min.

15-60 min.

10-20 min.

10-20 min.

-

Grydestegning
Benløse fugle

Grydesteg

Gullasch

4-5

4-5

2.-3.

50-60 min.

60-100 min.

50-60 min.

Stegning**
Schnitzel, naturel eller paneret

Schnitzel, dybfrossen

Kotelet, naturel eller paneret***

Steak (3 cm tyk)

Hamburgers, frikadeller (3 cm tykke)***

Fjerkræbryst (2 cm tykt)***

Fjerkræbryst, dybfrost***

Fisk eller fiskefilet, naturel

Fisk eller fiskefilet, paneret

Fisk og fiskefilet, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde

Scampi og rejer

Panderetter, dybfrosne

Pandekager

Omelet

Spejlæg

6-7

6-7

6-7

7-8

4.-5.

5-6

5-6

5-6

6-7

6-7

7-8

6-7

6-7

3.-4.

5-6

6-10 min.

8-12 min.

8-12 min.

8-12 min.

30-40 min.

10-20 min.

10-30 min.

8-20 min.

8-20 min.

8-12 min.

4-10 min.

6-10 min.

fortløbende

fortløbende

3-6 min.

Fritering (150-200 g pr. portion fortløbende i 1-2 liter olie**)

Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets

Kroketter

Kød, f.eks. kyllingestykker

Fisk, paneret eller i øldej

Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej

Småt bagværk, f.eks. berlinerpfannkuchen, frugt i øldej

8-9

7-8

6-7

5-6

5-6

4-5

-

-

-

-

-

-

Viderekogningstrin Tilberedningstid i 
minutter

* Videretilberedning uden låg
** Uden låg
*** Vendes ofte
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Automatisk tidsbegrænsning
Hvis en kogezone er tændt i lang tid, uden at dens indstilling 
bliver ændret, bliver den automatiske tidsbegrænsning 
aktiveret.

Kogezonen holder op med at varme. I kogezone-displayet 
blinker skiftevis ” ‰ og indikatoren for restvarme •/œ.

Hvis et vilkårligt betjeningsfelt berøres, slukkes indikatoren. Der 
kan nu indstilles igen.

Tidspunktet for tidsbegrænsningens aktivering afhænger af det 
indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

Grundindstillinger
Apparatet har forskellige grundindstillinger. Alle disse 
grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

Ændre grundindstillinger
Kogesektionen skal være slukket.

1. Tænd for kogesektionen.

2. Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet D i 
4 sekunder.

I det nederste display blinker ™ og‚ skiftevis, og i det øverste 
display lyser ‹.

3. Berør symbolet D, indtil den ønskede indikator vises i det 
nederste display. 

4. Berør symbolet + eller -, indtil den ønskede indstilling vises i 
det øverste display.

5. Berør symbolet D i 4 sekunder.

Indstillingen er aktiveret.

Forlade grundindstillinger
Sluk for kogesektionen med hovedafbryderen, og tænd igen, 
for at forlade grundindstillingerne.

Visning Funktion

™‚ Automatisk børnesikring

‹ Deaktiveret.*

‚ Aktiveret.

™ƒ Lydsignal

‹ Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal deaktiveret.

‚ Kun fejlbetjeningssignal aktiveret.

ƒ Kun kvitteringssignal aktiveret.

„ Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal aktiveret.*

™Š Tidsinterval for valg af kogezoner

‹ Ubegrænset: Den sidst valgte kogezone kan når som helst indstilles, uden at den skal vælges igen.*

‚ Den sidst valgte kogezone kan indstilles op til 10 sekunder efter aktivering. Derefter skal kogezonen vælges igen 
før indstilling.

™‹ Nulstilling til grundindstilling

‹ Deaktiveret.*

‚ Aktiveret.

 * Grundindstilling
34



Rengøring og pleje
I dette kapitel findes anvisninger til, hvordan kogesektionen 
skal plejes.

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

Glaskeramik
Rengør altid kogesektionen, hver gang den har været i brug. På 
den måde brænder madrester ikke fast.

Rengør først kogesektionen, når den er kølet tilstrækkeligt af.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. 
Følg anvisningerne til rengøring på emballagen.

Brug aldrig:

■ ufortyndet håndopvaskemiddel

■ rengøringsmidler til opvaskemaskinen

■ skurende rengøringsmidler 

■ aggressive rengøringsmidler som f.eks. ovnrens og 
pletfjerner

■ ridsende rengøringssvampe 

■ højtryksrenser eller dampstråler

Stærk tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber, som kan 
købes i almindelige forretninger. Følg producentens 
anvisninger.

Der kan også købes en egnet glasskraber via Kundeservice 
eller i vores e-Shop.

Rengøring med specialsvampe til rengøring af glaskeramik er 
særligt effektivt.

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

■ Brug udelukkende varmt opvaskevand.

■ Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

■ Der må ikke bruges aggressive eller skurende midler.

■ Anvend aldrig glasskraberen på kogesektionens ramme.

Afhjælpe en fejl
Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Se derfor 
følgende anvisninger igennem, inden kundeservice kontaktes.

I kogezone-indikatoren blinker -: Hvis du efter nettilslutning af apparatet eller efter et strømsvigt 
ser, at - blinker i kogezonernes indikatorer, er der fejl i 
elektronikken. Dæk kort betjeningsfladen til med hånden for at 
nulstille denne fejl.

Kundeservice
Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til 
Deres rådighed.

E-nummer og FD-nummer:
Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive 
komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene 
findes i apparatets papirer.

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke 
er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det 
viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-
fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at 
reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger 
inde med de originale reservedele, der passer til det 
pågældende apparat.

Indikator Fejl Afhjælpning

Ingen Strømforsyningen er afbrudt. Kontroller sikringen for apparatet i boligens sikringsskab. Kontroller ved 
hjælp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strømsvigt.

Alle indikato-
rer blinker.

Betjeningsområdet er fugtigt, eller der 
ligger en genstand på det.

Tør betjeningsområdet af, eller fjern genstanden.

”ƒ Elektronikken er blevet overophedet og 
har slukket for den pågældende koge-
zone.

Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter kogezonens 
betjeningsområde.

”… Elektronikken er blevet overophedet og 
har slukket for alle kogezoner.

Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter et vilkårligt 
betjeningsområde.

”‰ Kogezonen har været i brug for længe 
og har slukket sig selv.

Der kan tændes for kogezonen igen med det samme.

DK 44 89 89 85
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Prøveretter
Denne tabel er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter 
for at lette kontrol og aftestning af vores apparater.

Angivelserne i tabellen relaterer sig til tilbehør fra Schulte-Ufer 
(induktions-grydesæt i 4 dele HEZ 390042) med følgende 
størrelser:

■ Kasserolle Ø 16 cm, 1,2 liter til en enkelt kogezone Ø 14,5 
cm

■ Gryde Ø 16 cm, 1,7 liter til en enkelt kogezone med Ø 14,5 
cm

■ Gryde Ø 22 cm, 4,2 liter til en kogezone med Ø 18 cm eller 
Ø 17 cm

■ Stegepande Ø 24 cm til en kogezone Ø 18 cm eller Ø 17 cm

Opvarmning / opkogning Viderekogning

Prøveretter Opkog-
ningstrin

Varighed (min:sek) Låg Viderekog-
ningstrin

Låg

Smeltning af chokolade
Tilberedning i: Kasserolle

Overtræks-chokolade (f.eks. Dr. Oetker 
letbitter, 150 g) på kogezone Ø 14,5 cm

- - - 1. nej

Opvarmning og varmholdning af linse-
gryde
Tilberedning i: Gryde

Linsegryde iht. DIN 44550 

Starttemperatur 20 °C

Mængde: 450 g til kogezone Ø 14,5 cm 9 Ca. 2:00 uden omrøring ja 1. ja

Mængde: 800 g til kogezone Ø 18 cm 
eller Ø 17 cm

9 Ca. 2:00 uden omrøring ja 1. ja

Linsegryde på dåse

F.eks. linseterrine med pølser fra Erasco: 
Starttemperatur 20 °C

Mængde: 500 g til kogezone Ø 14,5 cm 9 Ca. 2:00 

(Omrøres efter ca. 1:30)

ja 1. ja

Mængde: 1000 g til kogezone Ø 18 cm 
eller Ø 17 cm

9 Ca. 2:30

 (Omrøres efter ca. 1:30)

ja 1. ja

Kogning af bechamelsauce ved lav 
varme
Tilberedning i: Kasserolle

Mælketemperatur: 7 °C

Opskrift: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l 
mælk (3,5 % fedtindhold) og en kniv-
spids salt til kogezone Ø 14,5 cm.

9 2 Ca. 5:20 nej 1 1, 3 nej

1 Smelt smørret, rør mel og 
salt i, og svits opbagningen i 
3 minutter under omrøring.

2 Tilsæt mælken til opbagningen, og bring 
den i kog under stadig omrøring

3 Efter at bechamelsaucen er 
kogt op, skal den koge i 
yderligere to minutter på trin 
1 under stadig omrøring

Tilberedning af mælkeris
Tilberedning i: Gryde

Mælketemperatur: 7 °C 

Opskrift: 190 g rundkornede ris, 22,5 g 
sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) 
og en knivspids salt til kogezone Ø 14,5 
cm

9 Ca. 6:30 

Opvarm mælken, til den begyn-
der at skumme op. Skru ned til 
viderekogningstrinnet, og tilsæt 
ris, sukker og salt til mælken

nej 2 ja

Rør rundt i mælkerisen efter 
10 minutter
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Hvis forsøgene udføres med en kogezone på Ø 18 cm og en 
nominel effekt på 1500 W, bliver opkogningstiden forlænget 
med ca. 20 %, og viderekogningstrinnet bliver forøget med 1 
viderekogningstrin.

Opskrift: 250 g rundkornede ris, 30 g 
sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 
en knivspids salt til en kogezone Ø 18 
cm eller Ø 17 cm

9 Ca. 6:30 

Opvarm mælken, til den begyn-
der at skumme op. Skru ned til 
viderekogningstrinnet, og tilsæt 
ris, sukker og salt til mælken

nej 2 ja

Rør rundt i mælkerisen efter 
10 minutter

Tilberedning af ris
Tilberedning i: Gryde

Vandtemperatur 20 °C

Opskrift iht. DIN 44550: 

125 g langkornede ris, 300 g vand og 
en knivspids salt til en kogezone Ø 14,5 
cm

9 Ca. 2:48 ja 2 ja

Opskrift iht. DIN 44550: 

250 g langkornede ris, 600 g vand og 
en knivspids salt til kogezone Ø 18 cm 
eller Ø 17 cm

9 Ca. 3:15 ja 2. ja

Stegning af steaks af svinemørbrad 

Tilberedning i: Stegepande

Starttemperatur for mørbradssteaks: 7 
°C 

Mængde: 3 steaks af svinemørbrad 
(samlet vægt ca. 300 g, tykkelse ca. 1 
cm), 15 g solsikkeolie til kogezone Ø 18 
cm eller Ø 17 cm

9 Ca. 2:40 nej 7 nej

Stegning af pandekager
Tilberedning i: Stegepande

Opskrift iht. DIN EN 60350-2

Mængde: 55 ml dej pr. pandekage til 
kogezone Ø 18 cm eller Ø 17 cm

9 Ca. 2:40 nej 6 eller 6. afhæn-
gigt af brunings-

grad

nej

Fritering af dybfrosne pommes frites
Tilberedning i: Gryde

Mængde: 1,8 kg solsikkeolie, pr. portion: 
200 g dybfrosne pommes frites (f.eks. 
McCain 123 Frites Original) til kogezone 
Ø 18 cm Ø eller Ø 17 cm

9 Til en olietemperatur på 180 °C 
er nået 

nej 9 nej

Opvarmning / opkogning Viderekogning

Prøveretter Opkog-
ningstrin

Varighed (min:sek) Låg Viderekog-
ningstrin

Låg
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Sikkerheds- og 
advarselshenvisninger

Før skabet tages i brug
Læs brugsanvisningen 
og monteringsvejledningen 
grundigt! De indeholder vigtige 
oplysninger om opstilling, brug 
og vedligeholdelse.
Fabrikanten hæfter ikke, hvis 
anvisningerne og advarslerne i 
brugsanvisningen ikke 
overholdes. Opbevar venligst 
brugs- 
og opstillingsvejledningen 
og øvrigt materiale til senere 
brug og giv dem videre til 
en senere ejer.

Teknisk sikkerhed
Brandfare
I kølekredsløbets rør løber 

der små mængder af et 
miljøvenligt, men brændbart 
kølemiddel (R600a). Det 
beskadiger ikke ozonlaget og 
øger ikke drivhuseffekten. Hvis 
kølemidlet siver ud, kan det 
kvæste øjnene eller antændes.

I tilfælde af beskadigelser
■ Hold åben ild og tændkilder 

væk fra skabet,
■ luft rummet ud et par minutter,
■ sluk skabet og træk 

stikket ud,

■ kontakt en servicetekniker.
Rumstørrelsen, hvor skabet 
placeres, er afhængig 
af kølemiddelmængden 
i skabet. Hvis skabet lækker, 
kan der opstå en brandbar gas-
luft-blanding, hvis 
opstillingsrummet er for lille. 
Pr. 8 g kølemiddel skal rummet 
være mindst 1 m³. 
Kølemiddelmængden i dit skab 
finder du på typeskiltet inde 
i skabet.
Sørg under opstilling af 
apparatet for, at 
tilslutningsledningen ikke 
kommer i klemme eller bliver 
beskadiget.
Hvis tilslutningsledningen til 
dette apparat beskadiges, skal 
den udskiftes af producenten, 
kundeservice eller en lignende 
kvalificeret person. Udføres 
installations- og 
reparationsarbejde forkert, kan 
der opstå væsentlig fare for 
brugeren.
Reparationer må kun udføres 
af producenten, kundeservice 
eller en lignende kvalificeret 
person.
Der må kun bruges originale 
dele fra producenten. 
Producenten kan kun sikre, 
at sikkerhedskravene opfyldes, 
hvis der bruges originale dele.
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Brug ikke multistikdåser, 
forlængerledninger eller 
adaptere.

Brandfare
Bærbare multistikdåser 

eller bærbare netdele kan blive 
overophedet og medføre brand.  
Anbring ikke bærbare 
multistikdåser eller bærbare 
netdele bag apparatet.

Under brug
■ Der må aldrig benyttes 

elektriske apparater i dette 
apparat (f.eks. 
varmeapparater, elektriske 
ismaskiner osv.). 
Eksplosionsfare!

■ Apparatet må aldrig afrimes 
eller rengøres med et 
damprengøringsapparat! 
Dampen kan komme i kontakt 
med elektriske dele og udløse 
kortslutning. Fare for elektrisk 
stød!

■ Ud over producentens 
anvisninger må der ikke 
anvendes andre 
foranstaltninger til at 
fremskynde afrimningen. 
Eksplosionsfare!

■ Anvend hverken spidse eller 
skarpe genstande til at fjerne 
rim og islag. 
Kølemiddelrørene kan blive 
beskadiget.Udsivende 
kølemiddel kan antændes 
eller føre til øjenskader. 

■ Opbevar ikke produkter med 
brandbare drivgasser (f.eks. 
spraydåser) og ikke 
eksplosive stoffer. 
Eksplosionsfare!

■ Anvend ikke sokkel, skuffer, 
døre osv. som trinbræt eller 
støtte.

■ For afrimning og rengøring 
træk da netstikket ud, eller slå 
sikringen fra. Træk i netstikket, 
ikke i tilslutningskablet.

■ Spiritus med høj 
alkoholprocent må kun 
opbevares i tætlukkede og 
opretstående flasker.

■ Tilsmuds ikke plastikdele og 
dørpakning med olie eller fedt. 
Plastikdele og dørpakning kan 
blive porøse.

■ Ventilations- og 
udluftningsåbningerne på 
apparatet må aldrig dækkes til 
eller spærres.

■ Opbevar ikke væsker i flasker 
og dåser (især kulsyreholdige 
drikkevarer) i 
fryseafdelingen.Flasker og 
dåser kan eksplodere!

■ Frysevarer, der tages ud af 
fryseafdelingen, må aldrig 
puttes direkte i munden. 
Fare for forfrysninger!
6
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■ Undgåelse af risici for børn 
og personer, der er udsat for 
fare:
Personer, der er i fare, er 
børn, personer med nedsatte 
fysiske, psykiske eller 
sansemæssige evner samt 
personer, der ikke råder over 
tilstrækkelig viden om en 
sikker brug af apparatet.
Sikr, at børn og personer, der 
er udsat for fare, har forstået 
farerne.
En sikkerhedsansvarlig 
person skal overvåge eller 
vejlede børn og personer, der 
er udsat for fare, når de 
bruger apparatet.
Lad kun børn, der er fyldt 8 år, 
bruge apparatet.
Overvåg børn under 
rengørings- og 
vedligeholdelsesarbejde.
Lad aldrig børn lege med 
apparatet.

■ Undgå længere håndkontakt 
med frysevarer, is eller 
fordamperrør osv. 
Fare for forfrysninger!

Børn i husholdningen
■ Emballage og emballagedele 

må ikke opbevares 
i nærheden af, hvor der 
er børn. 
De kan blive kvalt, hvis 
de pakker sig ind 
i foldekartoner og folie!

■ Skabet er ikke legetøj 
for børn!

■ Hvis skabet har en dørlås:  
Opbevar nøglen uden for 
børns rækkevidde!

Generelle bestemmelser
Skabet er egnet

■ til køling og indfrysning 
af fødevarer,

■ til fremstilling af isterninger.
Dette apparat er beregnet til 
brug i den private husholdning 
og de huslige omgivelser.
Kuldekredsløbet er afprøvet 
for uigennemtrængelighed.
Dette apparat er 
i overensstemmelse med 
pågældende 
sikkerhedsbestemmelser for 
elektriske apparater, og 
er radiostøjdæmpet.
Dette apparat er beregnet til 
brug i en højde på op til 
maksimalt 2000 meter over 
havets overflade.
7
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Bortskaffelse

* Bortskaffelse af emballage
Emballagen beskytter dit skab mod 
transportskader. Emballagen 
er fremstillet af miljøvenlige materialer, 
der kan genbruges. Vær med til 
at hjælpe: Bortskaf emballagen 
iht. gældende regler og bestemmelser.
Brug genbrugsordningerne 
for emballage og ældre apparater 
og vær med til at skåne miljøet. Er der 
tvivl om ordningerne og hvor 
genbrugspladserne er placeret, 
kan kommunen kontaktes.

* Bortskaffelse af det gamle 
skab
Gamle skabe er ikke værdiløst affald! 
Desuden indeholder gamle skabe 
værdifulde stoffer, der kan genanvendes.

m Advarsel

Gamle apparater
1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.
3. Lad hylder og beholdere blive 

i skabet, så børn ikke har så nemt ved 
at klatre ind i skabet!

4. Skabet er ikke legetøj for børn. Fare 
for kvælning!

Køleskabe indeholder kølemiddel 
og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal 
bortskaffes iht. gældende regler 
og bestemmelser. Vær opmærksom på, 
at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget 
under transporten til en miljøvenlig 
genbrugsstation. 

Leveringsomfang
Kontroller alle dele for eventuelle 
transportskader efter udpakningen.
I tilfælde af reklamationer kontakt da 
forhandleren, hvor du har købt skabet, 
eller vores kundeservice.
Leveringen består af følgende dele:
■ Gulvmodel
■ Udstyr (modelafhængig)
■ Pose med monteringsmateriale
■ Brugsanvisning
■ Monteringsvejledning
■ Kundeservicehæfte
■ Garantitillæg
■ Informationer vedr. energiforbrug og 

støj

Dette apparat er klassificeret iht. 
det europæiske direktiv 2012/19/
EU om affald af elektrisk- og 
elektronisk udstyr (waste 
electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne 
for indlevering og recycling af 
kasserede apparater gældende 
for hele EU.
8
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Opstillingssted
Placér skabet i et tørt, godt ventileret 
rum. Skabet bør ikke placeres et sted, 
hvor det er udsat for direkte sollys, 
og det må ikke være i nærheden 
af en varmekilde som komfur, radiator 
osv. Hvis det ikke kan undgås at placere 
skabet ved siden af en varmekilde, skal 
der anvendes en egnet isoleringsplade 
eller følgende mindsteafstand skal 
overholdes til varmekilden:

■ Til elektro- og gaskomfurer 3 cm.
■ Til brændeovn 30 cm.
Gulvet på opstillingsstedet må ikke 
kunne give efter. Forstærk evt. gulvet. 
Evt. ujævnheder udlignes ved at lægge 
noget ind under. 

Vægafstand
Billede #
Skabet har ikke brug for nogen 
vægafstand i siden. Beholderne og 
hylderne kan alligevel trækkes helt ud. 

Skift af døranslag
(om nødvendigt)
Om nødvendigt: Vi anbefaler at lade vor 
kundeservice ændre dørens 
åbningsretning. Omkostningerne for skift 
af et døranslag kan du få oplyst hos den 
ansvarlige kundeservice.

m Advarsel

Skabet må ikke være forbundet 
med strømnettet, når dørhængslerne 
flyttes. Træk stikket ud forinden. Læg 
tilstrækkeligt polstermateriale ind under, 
så bagsiden af skabet ikke beskadiges. 
Læg skabet forsigtigt på ryggen. 

Bemærk
Lægges skabet på ryggen, må 
vægafstandsholderen ikke være 
monteret.

Rumtemperatur 
og ventilation

Rumtemperatur
Skabet er beregnet til en bestemt 
klimaklasse. Klimaklassen angiver, 
i hvilke stuetemperaturer skabet kan 
arbejde.
Klimaklassen fremgår af typeskiltet, 
billede 2.

Bemærk
Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden 
for stuetemperaturgrænserne fra den 
angivede klimaklasse. Kører et skab 
fra klimaklassen SN ved koldere 
stuetemperaturer, kan beskadigelser 
på skabet udelukkes indtil en temperatur 
på +5 °C.

Klimaklasse Tilladt stuetemperatur
SN +10 °C til 32 °C
N +16 °C til 32 °C
ST +16 °C til 38 °C
T +16 °C til 43 °C
9
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Ventilation
Billede $
Luften på skabets bagvæg bliver varm. 
Den opvarmede luft skal kunne cirkulere 
frit. Ellers skal kompressoren yde mere. 
Dermed øges strømforbruget. Derfor 
må ventilations- og udluftningsåbninger 
under ingen omstændigheder tildækkes!

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

Elektrisk tilslutning
Stikdåsen skal være anbragt i nærheden 
af apparatet og være frit tilgængelig også 
efter opstillingen af apparatet.

m Advarsel

Fare for elektrisk stød!
Hvis tilslutningsledningen ikke er lang 
nok, så brug under ingen 
omstændigheder multistikdåser eller 
forlængerledninger. Kontakt i stedet 
kundeservice vedrørende alternativer.

Apparatet hører til i beskyttelsesklasse I. 
Apparatet skal tilsluttes 220–240 V/
50 Hz vekselstrøm via en 
forskriftsmæssig installeret stikdåse med 
jordledning. Stikdåsen skal være sikret 
med en 10 til 16 A sikring.

Kontrollér ved apparater til ikke 
europæiske lande, om den angivne 
spænding og strømtype stemmer 
overens med værdierne, der gælder for 
dit strømnet. Disse angivelser findes på 
typeskiltet, billede 2.
Dette skab skal forsynes med ekstra 
beskyttelse iht. gældende forskrifter for 
stærkstrøm. Dette gælder også, når et 
allerede eksisterende skab skiftes, der 
ikke er forsynet med en ekstra 
beskyttelse.
Formålet med den ekstra beskyttelse er 
at beskytte brugeren mod farlig elektrisk 
stød i tilfælde af fejl.
I beboelsesejendomme, der er opført 
efter den 1. april 1975, er alle stikdåser 
i køkkener og evt. også i vaskerummet 
forsynet med en ekstra sikring.
I lejligheder, der er opført før den 1. april 
1975, er den ekstra beskyttelse sikret, 
hvis stikdåsen, som skabet skal tilsluttes, 
er sikret med et HFI-relæ.

I begge tilfælde gælder følgende:
■ Ved en stikdåse til et trebenet stik skal 

den grøn/gule isolering tilsluttes 
til jordklemmen (med mærkningen <-
417-IEC-5019-a).

■ Ved en stikdåse til et tobenet stik skal 
der bruges et tobenet stik. Lederen 
med den grøn-gule isolering skal 
skæres over så tæt som muligt ved 
stikket.

I alle andre tilfælde bør du få en 
fagmand til at kontrollere, hvordan man 
bedst kan forsyne skabet med en ekstra 
beskyttelse.
Det "Elektriske råd" anbefaler, at den 
krævede beskyttelse oprettes med et 
HFI-relæ med en udløsende nominel 
værdi på 0,03 Ampere.
10
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m Advarsel

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

m Advarsel

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

Lær skabet at kende

Klap de sidste sider med illustrationerne 
ud. Denne brugsanvisning gælder 
for flere modeller.
Modellernes udstyr kan variere.
Illustrationerne kan afvige fra modellerne.

Billede !
* Ikke alle modeller.

Betjeningselementer
Billede "

1–4 Betjeningselementer
5 Belysning (LED) 
6 Glashylde i køleafdelingen
7 Grøntsagsbeholder
8 Smør og osteboks *
9 Æggeindsats*
10 Hylde til store flasker
11 Skuffe til frysevarer (lille)
12 Glashylde i fryseafdelingen
13 Skuffe til frysevarer (stor)
14 Afløbshul til tøvand
15 Skruefødder

A Køleafdeling
B Fryseafdeling

1 Tænd-/sluk-taste
Benyttes til at tænde og slukke 
for hele skabet.

2 Temperaturvisning køleafdeling 
Tallene svarer til de indstillede 
temperaturer i køleafdelingen 
i °C.

3 Lampe „superfrysning“ 
Lampen lyser kun, når 
superfrysning er tændt.

4 Temperatur-indstillingstaste 
køleafdeling
Med tasten indstilles 
temperaturen i køleafdelingen.
11
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Tænd for apparatet
Billede "
Tænd apparatet med tænd-/sluk-tasten 
1.
Apparatet begynder at køle. Belysningen 
er tændt, når døren er åben.
Vi anbefaler en indstilling på +4 °C.

Tips i forbindelse med brug
■ Efter tænding kan der gå flere timer, til 

de indstillede temperaturer er nået.
Læg ikke fødevarer i skabet forinden.

■ Mens kompressoren kører, dannes 
der vandperler 
eller rim på køleskabets bagvæg, 
hvilket er helt normalt. Det er ikke 
nødvendigt at tørre vandperlerne 
af eller fjerne rimlaget. Bagsiden 
afrimer automatisk. Vandet opfanges 
i afløbsrenden, Billede ., hvorfra 
det ledes hen til kompressoren, hvor 
det fordamper.

■ Skabsfronten opvarmes en smule, 
hvilket forhindrer dannelse 
af kondensvand i området omkring 
dørpakningen.

■ Kan døren til fryseafdelingen ikke 
åbnes umiddelbart efter at den 
er blevet lukket, vent da et øjeblik, til 
det opståede overtryk er udlignet.

■ Kølesystemet gør, at der nogle 
steder på fryseristerne dannes 
hurtigere rim. Dette påvirker dog 
hverken skabets funktion eller 
strømforbruget. Det er først 
nødvendigt at afrime fryseren, når der 
har dannet sig mere end 5 mm rim 
eller is på hele fryseristens overflade.

Temperaturindstilling
Billede "

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

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

Rumindhold
Angivelserne vedr. effektiv volumen 
findes på typeskiltet i skabet. Billede 2

100% udnyttelse 
af frysevolumen
Alle udstyrsdele kan tages ud for at få 
plads til den maks. mængde frysevarer. 
Fødevarerne kan stables direkte på 
hylderne og på bunden af 
fryseafdelingen.

Udstyrsdele tages ud
Frostvarebeholderne trækkes helt ud, 
den forreste del løftes op og tages ud. 
Billede /
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Køleafdeling
Køleafdelingen er det ideelle 
opbevaringssted til kød, pålæg, fisk, 
mælkeprodukter, æg, færdigretter og 
bagværk.

Vær opmærksom på følgende 
under ilægningen
■ Læg friske, ikke beskadigede 

fødevarer i apparatet. På den måde 
bevares kvalitet og friskhed i længere 
tid.

■ Ved færdigprodukter og påfyldte varer 
skal producentens mindste 
holdbarhedsdato eller forbrugsdatoen 
overholdes.

■ For at bevare aroma, farve og friskhed 
skal fødevarerne placeres godt 
emballeret eller tildækket. Derved 
undgås smagsoverførsel og 
misfarvning af plastdelene 
i køleafdelingen.

■ Varme retter og drikke må først 
afkøles, før de sættes i apparatet.

Bemærk
Undgå at fødevarerne kommer i kontakt 
med bagvæggen. Ellers forringes 
luftcirkulationen.
Fødevarer eller emballage kan fryse fast 
til bagvæggen.

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

■ Varmeste zone er ved døren, helt 
oppe. 

Bemærk
Opbevar f.eks. hård ost og smør i den 
varmeste zone. På den måde kan ost 
udvikle sin aroma, og smøret kan 
smøres på uden problemer.

■ Den koldeste zone er 
i udtræksbeholderen.

Bemærk
Den koldeste zone er velegnet til 
opbevaring af sarte fødevarer (f. eks. 
fisk, pålæg, kød).

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

■ små mængder frugt og grønt – høj 
luftfugtighed

■ store mængder frugt og grønt – lav 
luftfugtighed

Henvisninger
■ Kuldemodtagelig frugt (f.eks. ananas, 

bananer, papaja og citrusfrugter) 
og grøntsager (f. eks. auberginer, 
agurker, squash, paprika, tomater 
og kartofler), bør opbevares uden for 
køleskabet ved temperaturer på ca. 
+8 °C til +12 °C for at bevare den 
optimale kvalitet og aroma.

■ Kondensvand kan dannes 
i grøntsagsbeholderen afhængigt af, 
hvad der opbevares og hvor meget 
der opbevares. Fjern kondensvandet 
med en tør klud og tilpas 
luftfugtigheden i grøntsagsbeholderen 
vha. fugtighedsregulatoren.
13
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Fryseafdeling

Brug fryseren
■ Til opbevaring af dybfrosne madvarer.
■ Til fremstilling af isterninger.
■ Til indfrysning af friske levnedsmidler.

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

Frysekapacitet
Oplysninger om frysekapaciteten findes 
på typeskiltet. Billede 2

Forudsætninger for 
frysekapaciteten
■ Tænd for superfrysning, før de friske 

fødevarer lægges ind i fryseafdelingen 
(se kapitel „Superfrysning“).

■ Større mængder fødevarer skal helst 
nedfryses i den nederste afdeling. Dér 
indfryses de særligt hurtigt og således 
også skånsomt.

Frysning 
og opbevaring

Køb af dybfrostvarer
■ Emballagen må ikke være beskadiget.
■ Iagttag holdbarhedsdatoen.
■ Temperatur i salgskummen skal være 

-18 °C eller koldere.
■ Dybfrostvarer skal helst transporteres 

i en termopose og lægges så hurtigt 
som muligt i fryseren.

Indfrysning af fødevarer
■ Brug kun friske og fejlfrie fødevarer 

til indfrysning.
■ Allerede frosne fødevarer må ikke 

komme i berøring med de friske 
fødevarer, der skal fryses.

■ Varerne skal pakkes lufttæt, så de 
ikke mister deres smag eller tørrer ud.

Opbevaring af frostvarer
Skub frostvarebeholderen helt ind for at 
sikre en korrekt luftcirkulation.
Hvis der skal anbringes store mængder 
fødevarer i fryseafdelingen, kan 
fødevarerne anbringes 
direkte på glashylderne og stables nede 
i bunden af fryseafdelingen. 

1. Hertil tages alle frostvarebeholderne 
ud. 

2. Frostvarebeholderne trækkes helt ud, 
den forreste del løftes op og tages ud. 
Billede /
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Indfrysning af ferske 
fødevarer
Brug kun friske og fejlfrie fødevarer 
til indfrysning.
Grøntsager bør blancheres inden 
frysning for at holde på næringsværdier, 
aroma og farve så godt som muligt. Det 
er ikke nødvendigt at blanchere 
aubergine, paprika, zuccini og spargel.
Litteratur om indfrysning og blanchering 
kan købes i en almindelig boghandel.

Bemærk
Allerede frosne fødevarer må ikke 
komme i berøring med de friske 
fødevarer, der skal fryses.

■ Egnede frysevarer: 
Bagværk, fisk og alt godt fra havet, 
kød, vildt, fjerkræ, grøntsager, frugt, 
krydderurter, æg uden skal, 
mælkeprodukter (f. eks. ost, smør og 
kvark), færdigretter og madrester som 
f. eks. suppe, sammenkogte retter, 
kogt kød og fisk, kartofffelretter, gratin 
og søde retter.

■ Ikke egnede frysevarer: 
Grøntsager, der normalt spises i rå 
tilstand (f. eks. bladsalater eller 
radisser), æg med skal, vindruer, hele 
æbler, pærer og ferskner, hårdkogte 
æg, yogurt, tykmælk, crème fraîche og 
mayonnaise.

Frysevarer pakkes ind
Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke 
mister deres smag eller tørrer ud.
1. Fødevarerne pakkes ind.
2. Tryk luften ud.
3. Pakkerne lukkes lufttæt.
4. Pakken mærkes omhyggeligt 

med indhold og dato.

Egnet indpakningsmateriale:
Filmfolie, alufolie og frysebeholdere. 
Disse produkter findes i 
specialforretninger.

Uegnet indpakningsmateriale:
Indpakningspapir, pergamentpapir, 
cellofan, affaldsposer og brugte 
indkøbsposer.

Egnet lukkemateriale:
Gummibånd, plastikclips, bindetråd, 
kuldebestandig tape eller lignende.
Poser og rørfolier i polyætylen kan 
lukkes med et foliesvejseapparat.

Frostvarernes holdbarhed
Holdbarheden afhænger af fødevarernes 
art.

Ved en temperatur på -18 °C:
■ Fisk, pålæg, færdigretter og bagværk:

op til 6 måneder
■ Ost, fjerkræ og fisk:

op til 8 måneder
■ Frugt, grønt:

op til 12 måneder
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Superfrysning
Fødevarer skal så hurtigt som muligt 
fryses igennem helt ind til kernen, så 
vitaminer, næringsværdier, udseende og 
smag bevares.
Apparatet arbejder konstant, efter 
superfrysning er tændt. 
Fryserumstemperaturerne bliver 
betydeligt koldere end i normaldrift.
Tænd for superfrysning et par timer, før 
de friske fødevarer skal indfryses, for at 
undgå en uønsket temperaturstigning.
Hvis frysekapaciteten ifølge typeskiltet 
skal udnyttes, tændes for superfrysning 
24 timer, før de friske fødevarer skal 
indfryses.
Mindre mængder fødevarer (indtil 2 kg) 
kan nedfryses uden aktivering 
af superfrysning.

Bemærk
Er superfrysning tændt, kan driftsstøjen 
være noget højere.

Tænd og sluk
Billede "
Tryk på temperatur-indstillingstasten 4 
igen og igen, til visningen super 3 lyser.
„Superfrysning“ kobler automatisk fra 
efter 2½ dage.

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

■ ved stuetemperatur
■ i køleskabet
■ i den elektriske ovn, med/uden 

varmluftventilator
■ i mikrobølgeovnen

m Pas på

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

Udstyr
(ikke alle modeller)

Smør og osteboks
Smørrummet åbnes ved at trykke 
let på smørrummets klap.
Løft rummet forneden og tag det ud 
til rengøring.

Justerbar dørhylde „EasyLift”
Billede % 
Hylden kan indstilles i højden, uden 
at den skal tages ud.
Tryk samtidigt på knapperne på siden af 
hylden for at bevæge hylden nedad. Den 
kan bevæges opad uden tryk på 
knapperne.
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Flaskeholder
Billede ' 
Flaskeholderen forhindrer, at flaskerne 
vælter, når skabsdøren åbnes og lukkes.

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

Variabel hylde
Billede ( 
Hylden kan klappes ned efter behov: 
Træk hylden frem, tryk den ned og tryk 
den bagud.
Den er egnet til opbevaring af fødevarer 
og flasker.

Udtræksbeholder
Fig. ) 
Beholderen kan tages ud til ilægning 
eller udtagning. Løft hertil beholderen og 
træk den ud. Beholderens holder er 
variabel.

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

Indsats til grøntsagsbeholder
Fig. + 
Indsatsen kan tages ud.

Frostvarebeholder (stor)
Billede !/13
Til lagring af store fødevarer som f.eks. 
kalkun, and og gås.

Bemærk
Skilleplade (hvis en sådan findes) kan 
ikke tages ud.

Isterningebakke
Billede 0

1. Fyld isterningsbakken ¾ 
med drikkevand og stil den ind 
i fryseafdelingen.

2. Er isterningsbakken frosset fast, 
må den kun løsnes med en uskarp 
genstand (skaftet på en ske).

3. Hold isterningsbakken kortvarigt ind 
under rindende vand eller vrid den lidt 
for at løsne isterningerne.

Fryseelement
Fryseelementet kan f.eks. også tagges 
ud til midlertidig køling af fødevarer f.eks. 
i en køletaske.
Ved strømsvigt eller en fejl forsinker 
fryseelementet opvarmningen af 
frysevarerne.

Mærkaten “OK”
(ikke alle modeller)
Med mærkaten “OK” kan det 
kontrolleres, om de anbefalede sikre 
temperaturområder for fødevarer på 
+4 °C eller koldere er opnået i 
kølerummet. Hvis mærkaten ikke viser 
“OK”, så sænk temperaturen trinvist.

Bemærk
Efter ibrugtagning af apparatet kan det 
vare op til 12 timer, før den indstillede 
temperatur er opnået.

Korrekt indstilling
17
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Sluk, ikke i brug

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

Tag skabet ud af brug
Hvis skabet ikke skal anvendes gennem 
en længere periode:
1. Sluk skabet.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen 

fra.
3. Rengør skabet.
4. Lad skabsdøren stå åben.

Afrimning

Køleafdeling
Afrimning gennemføres automatisk.
Tøvandet løber via tøvandsrenderne 
og afløbshullet ind i skabets 
fordampningsområde.

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

m Pas på

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

Fremgangsmåde:

Bemærk
Superfrysning tændes ca. 4 timer 
før afrimning finder sted, så fødevarerne 
når en meget lav temperatur, hvorved de 
kan lagres ved rumtemperatur i længere 
tid.
1. Sluk for skabet til aftøning.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen 

fra.
3. Stil frysebeholderne 

med fødevarerne på et køligt sted. 
Læg køleelementerne (hvis de 
er vedlagt) på fødevarerne.

4. Åbn tøvandsafløbet. Billede 1
5. Hylden til store flasker kan bruges til 

at opfange tøvandet. Tag hylden til 
store flasker ud (se kapitel Skab 
rengøres) og stil den ind under det 
åbne tøvandsafløb.

6. For at fremskynde optøningen stilles 
to skåle med varmt 
vand på underskåle i skabet.

7. Hæld det opsamlede tøvand ud efter 
optøning. Tør resten 
af vandet på bunden af fryseren 
op med en svamp.

8. Luk tøvandsafløbet.
9. Sæt hylden til store flasker ind i døren 

igen.
10.Efter aftøning: Tilslut skabet igen 

og tænd for det.
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Rengør apparatet
m Pas på

■ Brug ikke sand-, klorid- 
eller syreholdige rengørings- 
og opløsningsmidler.

■ Brug ikke skurende eller skarpe 
svampe. 
På de metalliske overflader kan det 
blive ridset.

■ Hylder og beholdere må aldrig vaskes 
i opvaskemaskinen.
Delene kan deformeres!

Fremgangsmåde:
1. Sluk for apparatet, før det rengøres.
2. Slå sikringen fra, eller træk netstikket 

ud.
3. Tag frostvarerne ud af apparatet 

og læg dem på et køligt sted. Læg 
fryseelementerne (hvis de er vedlagt) 
på fødevarerne.

4. Vent, til rimlaget er aftøet.
5. Rengør apparatet med en blød klud 

og lunkent vand, der er tilsat en smule 
pH-neutralt opvaskemiddel. 
Opvaskevandet må ikke komme 
i kontakt med belysningen.

6. Dørpakningen skal kun vaskes 
af med rent vand og derefter gnides 
grundigt tør.

7. Efter rengøringen: Tilslut apparatet 
og tænd for det.

8. Læg frostvarerne på plads igen.

Udstyr
Alle variable dele i skabet kan tages 
ud til rengøring.

Hylder i døren tages ud
Billede &
Løft hylderne op og tag dem ud. 

Tag glashylderne ud
Træk hylden ud, løft den forreste del af 
hylden og tag den ud. 

Udtræksbeholder tages ud
Løft beholderen og træk den ud.

Blændstykke til tøvandsafløb
Før renden til tøvandsafløb rengøres, 
skal glashylden over 
grøntsagsbeholderen, billede !/7, 
fjernes fra blændstykket til tøvandsafløb:

1. Tag den glashylden ud. 
2. Løft blændstykket til tøvandsafløb og 

tag det ud. Billede .

Bemærk
Rengør tøvandsrenden og afløbshullet 
regelmæssigt med vatpinde el. lign., så 
tøvandet kan løbe ud.

Grøntsagsskuffe
(ikke alle modeller)
Blændstykket på grøntsagsskuffen kan 
tages af til rengøring.
Tryk på de sidevendte knapper en ad 
gangen og fjern i denne forbindelse 
blændstykket fra grøntsagsskuffen. 
Billede -

Beholdere tages ud
Billede /
Træk beholderen helt ud, løft den 
forreste del op og tag den ud.
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Lugt
Hvis der opstår ubehagelig lugt:

1. Sluk skabet med tænd-/sluk-tasten. 
Billede "/1

2. Tag alle fødevarerne ud af skabet.
3. Indvendigt rum rengøres (se kapitel 

„Rengør skabet“).
4. Rengør alle emballager.
5. Pak stærkt lugtende fødevarer i lufttæt 

emballage for at forhindre 
lugtdannelse.

6. Tænd for fryseren igen.
7. Placer fødevarerne.
8. Kontrollér efter 24 timer, om ny lugt 

er opstået i skabet.

Belysning (LED)
Skabet er udstyret 
med en vedligeholdelsesfri LED-
belysning.
Reparationer på denne belysning 
må kun udføres af kundeservice 
eller en autoriseret fagmand.

Sådan sparer du energi
■ Placér skabet i et tørt, godt ventileret 

rum! Skabet bør ikke placeres på et 
sted, hvor det er udsat for direkte 
sollys og ikke være i nærheden 
af en varmekilde som ovn, radiator 
etc.
Brug evt. en isoleringsplade.

■ Varme fødevarer og drikke afkøles, 
før de sættes i køleskabet.

■ Læg frostvarerne til optøning 
i køleafdelingen og udnyt således 
kulden fra frostvarerne til at køle 
fødevarerne i køleafdelingen.

■ Afrim fryseafdelingen regelmæssigt 
for at fjerne rimen.
Rim forringer kuldeafgivelsen 
til frysevarerne og øger 
strømforbruget.

■ Sørg for, at skabet ikke åbnes mere 
end nødvendigt.

■ For at undgå et øget strømforbrug 
rengøres skabets bagside en gang 
imellem. 

■ Hvis til stede:  
Monter vægafstandsholdere for 
at opnå apparatets dokumenterede 
energiforbrug (se 
monteringsvejledning). En reduceret 
vægafstand indskrænker ikke 
apparatets funktion. Energiforbruget 
kan så øge sig minimalt. Afstanden 
på 75 mm må ikke overskrides.

■ Placeringen af udstyrsdelene har 
ingen indflydelse på apparatets 
energiforbrug.
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Driftsstøj

Helt normal støj
Brummende lyd
Motorer kører (f. eks. køleaggregater, 
ventilator).

Boblende, surrende eller klukkende lyd
Kølemiddel strømmer gennem rørene.

Klikkende lyd
Motor, kontakt eller magnetventiler 
tænder/slukker.

Undgå af støj
Skabet står ikke stabilt
Stil skabet rigtigt ved hjælp af et 
vaterpas. Indstil skruefødderne eller læg 
noget ind under.

Skabet berører andre møbler
Bevæg skabet, så det ikke berører 
møbler eller lignende.

Beholdere eller hylder er ikke placeret 
rigtigt eller sidder i klemme
Kontrollér de udtagelige dele og isæt 
dem i givet fald rigtigt.

Berør flasker eller beholdere hinanden 
i apparatet?
Sørg i dette tilfælde for afstand mellem 
de enkelte flasker og beholdere.
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Afhjælpning af små forstyrrelser
Inden du ringer til kundeservice:
Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående.
Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe 
betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde 
opkræves normalt honorar!

 

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Temperatur afviger meget 
fra indstillingen.

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

Ingen lampe lyser. Strømsvigt; sikringen er slået 
fra; netstikket er ikke sat 
rigtigt i.

Sæt stikket i. Kontrollér om strømmen 
er tilsluttet, kontrollér sikringerne.

Det er for koldt 
i køleafdelingen.

Temperaturen er indstillet 
for koldt.

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

Bunden i køleafdelingen 
er våd.

Tøvandsrenderne eller 
afløbshullet er tilstoppet.

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

Temperaturen i 
fryseafdelingen er for varm.

Hyppig åbning af 
apparatdøren.

Åbn ikke apparatet mere end nødvendigt.

Ventilations- og 
udluftningsåbningerne er 
dækket til.

Fjern forhindringerne.

Indfrysning af større 
mængder friske fødevarer.

Overskrid ikke frysekapaciteten.

Skabet køler ikke, 
temperaturindikatoren 
og belysningen lyser.

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

Der dannes kondensvand på 
apparatets overflade og 
hylderne i apparatet.

Varme og fugtige 
omgivelsestemperaturer 
forstærker effekten.

Tør vandet væk med en blød og tør klud.

■ Åbn apparatet i så kort tid som muligt.
■ Sørg for, at apparatet altid er lukket rigtigt.
22
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Skab-selvtest
Skabet er udstyret med et automatisk 
selvtestprogram, der viser fejlkilder, der 
kun kan afhjælpes af kundeservice.

Apparat-selvtest startes
Fig. "

1. Sluk apparatet med tænd-/sluk-
tasten 1 og vent 5 minutter.

2. Tænd apparatet med tænd-/sluk-
tasten 1 og tryk på temperatur-
indstillingstasten 4 i løbet af de første 
10 sekunder og  hold den nede i  3-5 
sekunder, til 2 °C lyser i 
temperaturvisning 2.
Selvtestprogrammet starter, når 
temperaturvisningerne lyser opp efter 
hinanden.

Viser apparatet efter kort tid den 
temperatur, der blev indstillet før 
selvtesten, er det i orden.
Blinker visningen „super“ 3 i 10 
sekunder, er der tale om en fejl.  
Kontakt kundeservice.

Skab-selvtest afsluttes
Når programmet er færdigt, springer 
skabet til reguleringsfunktionen.

Oplys model-/
fabrikationsnummer og 
tekniske data ved 
henvendelse til 
kundeservice
Kundeservice 
Kontakt vores kundeservice, hvis du har 
spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, 
eller apparatet skal repareres.
Mange problemer kan du selv afhjælpe 
ved hjælp af informationerne om 
fejlafhjælpning i denne vejledning eller 
på vores hjemmeside. Kontakt vores 
kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.
Vi finder altid en passende løsning og 
forsøger at undgå unødvendige 
teknikerbesøg.
Vi garanterer, at dit apparat repareres 
med originale reservedele af uddannede 
teknikere i tilfælde af garanti og efter 
udløb af producentens garantiperiode.
Af sikkerhedsgrunde må kun uddannet 
fagpersonale udføre reparationer på 
apparatet. Garantikravet bortfalder, hvis 
reparationer eller indgreb foretages af 
personer, som vi ikke har givet 
bemyndigelse til dette, eller hvis vores 
apparater udstyres med reservedele, 
supplerende dele eller tilbehørsdele, 
som ikke er originale dele, og der derved 
forårsages en defekt.
Funktionsrelevante originale reservedele 
iht. den pågældende forordning om 
miljøvenligt design kan fås hos vores 
kundeservice i en periode på mindst 
10 år fra apparatets markedsføring i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde.
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Bemærk
Anvendelse af kundeservice er gratis 
inden for rammerne af producentens 
lokalt gældende 
garantibetingelser.Minimumsvarigheden 
af garantien (producentens garanti for 
privatforbrugere) er 2 år i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (med undtagelse af 
Danmark og Sverige, hvor den er 1 år) 
iht. til de gældende lokale 
garantibetingelser. Garantibetingelserne 
har ingen indvirkninger på andre 
rettigheder eller krav, der gør sig 
gældende for dig iht. lokal ret.

Detaljerede informationer om 
garantiperioden og garantibetingelserne i 
dit land fås hos vores kundeservice, din 
forhandler eller på vores hjemmeside.
Hav apparatets modelnummer (E-nr.) og 
fabrikationsnummer (FD) parat, hvis du 
kontakter kundeservice.
Kontaktdata for kundeservice findes i 
vedlagte liste over 
kundeserviceafdelinger eller på vores 
hjemmeside.
Modelnummer (E-nr.) og 
fabrikationsnummer (FD) 
Modelnummeret (E-nr.) og 
fabrikationsnummeret (FD) findes på 
apparatets typeskilt. Billede 2
Skriv dataene ned, så du hurtigt kan 
finde apparatets data og 
telefonnummeret til kundeservice.

Tekniske data 
Kølemiddel, nytteindhold og yderligere 
tekniske angivelser findes på typeskiltet. 
Billede 2
Yderligere oplysninger om din model 
findes på internetadressen https://
www.bsh-group.com/energylabel 
(gælder kun for lande i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde). 
Denne webadresse linker til den officielle 
EU-produktdatabase EPREL, hvis 
webadresse endnu ikke var offentliggjort 
på tidspunktet for trykningen af denne 
brugsanvisning. Følg da anvisningerne til 
modelsøgningen. Modelidentifikationen 
fremgår af tegnene før skråstregen i 
produktnummeret (E-nr.) på typeskiltet. 
Alternativt findes modelidentifikationen 
også på første linje i EU-
energimærkningen.

Reparationsordre og 
rådgivning i tilfælde af fejl
Kontaktinformationer for alle lande findes 
i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

 

DK 44 89 89 85
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Sikkerhed

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge
dit apparat sikkert.

Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.
¡ Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forud-

sætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
¡ Denne vejledning retter sig til apparatets bruger.
¡ Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne.
¡ Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere

brug, og giv dem videre til en senere ejer.
¡ Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet

i tilfælde af transportskader.

Bestemmelsesmæssig brug

Overhold henvisningerne om bestemmelsesmæssig brug, så ap-
paratet anvendes sikkert og korrekt.
Anvend kun apparatet:
¡ iht. denne brugsanvisning.
¡ til opvask af husholdningsservice.
¡ i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
¡ i en højde på op til maksimalt 4000 m over havets overflade.

Begrænsning af brugerkreds

Undgå risici for børn og personer, der er udsat for fare.
Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af perso-
ner med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner el-
ler manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er
blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de
farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
Apparatet er ikke legetøj for børn.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre de overvåges.
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Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand
af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sikker installation

Overhold sikkerhedsanvisningerne, når apparatet installeres.

ADVARSEL ‒ Fare for at komme til skade!
Forkert udførte installationer kan medføre personskader.
▶ Følg anvisningerne i brugsanvisningen og monteringsvejled-

ningen, når apparatet skal opstilles og tilsluttes.

ADVARSEL ‒ Fare for elektrisk stød!
¡ Forkert udførte installationer er farlige.
▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på

typeskiltet.
▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via

en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation,

skal være installeret forskriftsmæssigt.
▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning,

f.eks. tidsur eller fjernstyring.
▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens

netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt,
skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den
faste elektriske installation, som opfylder de gældende in-
stallationsbestemmelser.
▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsled-

ningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
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¡ Brug af apparatet uden jording er farligt.
▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse

med en stikkontakt type E.

▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutnings-
stedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun
på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter
(reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

ADVARSEL ‒ Brandfare!
Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke god-
kendte adaptere er farligt.
▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kunde-

service.
▶ Brug kun adaptere godkendt af producenten.

ADVARSEL ‒ Fare for elektrisk stød!
Det er farligt at skære tilløbsslangen over eller at dyppe Aqua-
Stop-ventilen i vand.
▶ Dyp aldrig kunststofhuset i vand. Kunststofhuset på tilløbs-

slangen indeholder en elektrisk ventil.
▶ Skær aldrig tilløbsslangen over. I tilløbsslangen befinder der

sig elektriske tilslutningsledninger.
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ADVARSEL ‒ Fare for at komme til skade!
Når apparatets dør åbnes og lukkes, bevæger hængslerne
sig og kan medføre personskader.
▶ Hængselområdet skal sidebeklædes, hvis apparater til ind-

bygning eller integrerbare apparater ikke står i en niche, og
der dermed er adgang til en sidevæg. Afdækningerne kan
købes hos forhandleren eller vores kundeservice.

ADVARSEL ‒ Fare for væltning!
Forkert udført installation kan medføre, at apparatet tipper.
▶ Apparater til indbygning eller integrerbare apparater må kun

monteres under en gennemgående bordplade, der er fast
forbundet med de tilstødende skabe.

ADVARSEL ‒ Fare for forbrænding!
Forkert udført installation af apparatet kan medføre forbræn-
dinger.
▶ Sørg ved fritstående apparater for, at apparaterne står med

bagsiden mod en væg.

Sikker brug

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

ADVARSEL ‒ Fare for alvorlige sundhedsskader!
Det kan medføre alvorlige sundhedsskader, hvis sikkerheds-
anvisninger og instruktioner for brug på emballager til opva-
ske- og afspændingsmidler ikke overholdes.
▶ Overhold sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne for

brug på emballager til opvaske- og afspændingsmidler.

ADVARSEL ‒ Eksplosionsfare!
¡ Opløsningsmiddel i maskinens opvaskerum kan medføre eks-

plosioner.
▶ Kom aldrig opløsningsmiddel i maskinens opvaskerum.
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¡ Stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syreholdige rengørings-
midler kan medføre eksplosioner i forbindelse med alumini-
umsdele i maskinens opvaskerum.
▶ Anvend aldrig stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syre-

holdige rengøringsmidler, især fra erhvervs- eller industriom-
rådet, til f.eks. maskinpleje i forbindelse med aluminiumsde-
le.
▶ Sæt ikke aluminiumsdele i maskinens opvaskerum.

ADVARSEL ‒ Fare for at komme til skade!
¡ Det kan medføre personskader, når maskinens dør står åben.
▶ Åbn kun maskinens dør for at sætte service i maskinen eller

tage det ud, så uheld forhindres, f.eks. som følge af snub-
len.
▶ Sid eller stå ikke på maskinens dør, når den er åben.

¡ Knive og køkkengrej med skarpe spidser kan forårsage per-
sonskader.
▶ Anbring knive og køkkengrej med skarpe spidser i bestik-

kurven, på knivhylden eller i bestikskuffen med den spidse
side nedad.

ADVARSEL ‒ Fare for skoldning!
Der kan sprøjte varmt vand ud af maskinen, hvis maskinens
dør åbnes under programforløbet.
▶ Åbn maskinens dør forsigtigt, hvis den skal åbnes under

programforløbet.

ADVARSEL ‒ Fare for væltning!
Overfyldte servicekurve kan medføre, at maskinen tipper.
▶ Overfyld aldrig servicekurvene i tilfælde af fritstående maski-

ner.

ADVARSEL ‒ Fare for elektrisk stød!
¡ Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre ap-

paratet.
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¡ En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.
▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med

varmekilder eller varme apparatdele.
▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med

skarpe spidser eller kanter.
▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller

ændres.

Beskadiget apparat

Overhold sikkerhedsanvisningerne, hvis apparatet er beskadiget.

ADVARSEL ‒ Fare for elektrisk stød!
¡ Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsled-

ning er farlig.
▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde appara-

tets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutnings-
ledningens netstik, og træk det ud.
▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget,

så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå
sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
▶ Kontakt kundeservice. → Side 54
▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre repa-

rationer på apparatet.
¡ Forkert udførte reparationer er farlige.
▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre repa-

rationer på apparatet.
▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af

apparatet.
▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget,

skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, som
kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
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Fare for børn

Overhold sikkerhedsanvisningerne, når der bor børn i husholdnin-
gen.

ADVARSEL ‒ Fare for kvælning!
¡ Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle

sig ind i det og blive kvalt.
▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

¡ Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
▶ Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL ‒ Fare for sundhedsskader!
Børn kan spærre sig inde i apparatet og komme i livsfare.
▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente appa-

rater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og øde-
læg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere
låser.

ADVARSEL ‒ Fare for klemning!
I tilfælde af højt monterede apparater kan børn klemme sig
mellem apparatets dør og skabsdørene nedenunder.
▶ Pas på børn, når apparatets dør åbnes og lukkes.

ADVARSEL ‒ Fare for ætsning!
Afspændings- og opvaskemidler kan medføre ætsninger af
mund, svælg og øjne.
▶ Opbevar afspændings- og opvaskemidler utilgængeligt for

børn.
▶ Hold børn på sikker afstand af apparatet, når det står åben.

Vandet i opvaskerummet er ikke drikkevand. Der kan stadig
være rester af opvaske- og afspændingsmiddel i det.

ADVARSEL ‒ Fare for at komme til skade!
Børn kan få deres små fingre i klemme i slidserne på opva-
skemiddeltablettens beholder og komme til skade.
▶ Hold børn på sikker afstand af apparatet, når det står åben.
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ADVARSEL ‒ Fare for kvælning!
Børn kan lukke sig inde i apparatet og blive kvalt.
▶ Brug børnesikringen, hvis den forefindes.
▶ Lad aldrig børn lege med apparatet eller betjene det.

Sikkerhedssystemer

Beskyt børn mod farer, der kan opstå i forbindelse med apparatet.
Afhængigt af apparatvariantens udstyr har apparatet en 
→ "Børnesikring1", Side 13.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Undgåelse af tingsskader

Undgåelse af tingsskader
Overhold disse henvisninger for at
undgå tingskader på apparatet, tilbe-
hør eller køkkenredskaber.

Sikker installation

Overhold disse henvisninger, når ap-
paratet installeres.

OBS!
¡ Forkert udførte installationer af ap-

paratet kan medføre beskadigel-
ser.
▶ Hvis opvaskemaskinen indbyg-

ges under eller over andre hus-
holdningsapparater, så følg in-
formationerne om indbygning i
kombination med opvaskema-
skinen, der findes i monterings-
vejledningen til de pågældende
husholdningsapparater.

▶ Hvis der ikke findes nogen infor-
mationer, eller hvis monterings-
vejledningen ikke indeholder
nogen tilsvarende henvisninger,
skal der spørges efter hos
producenten af disse hushold-
ningsapparater for at sikre, at
opvaskemaskinen kan indbyg-
ges over eller under andre hus-
holdningsapparater.

▶ Hvis der ikke er nogen informa-
tioner til rådighed fra producen-
ten, må opvaskemaskinen ikke
indbygges over eller under disse
husholdningsapparater.

▶ Overhold fortsat opvaskemaski-
nens monteringsvejledning for at
sikre en sikker brug af alle hus-
holdningsapparater.

▶ Indbyg ikke opvaskemaskinen
under en kogetop.

▶ Installér ikke opvaskemaskinen i
nærheden af varmekilder, f.eks.
radiatorer, varmelegemer, ovne
eller andre varmeproducerende
apparater.

¡ Ændrede eller beskadigede
vandslanger kan medføre skader
på ting og apparatet.
▶ Vandslanger må aldrig knæk-

kes, klemmes, ændres eller
skæres igennem.

▶ Brug kun de medfølgende
vandslanger eller originale slan-
ger som erstatning.

▶ Genanvend aldrig brugte
vandslanger.

¡ Et for lavt eller for højt vandtryk
kan påvirke apparatets funktion.
▶ Sørg for, at vandtrykket i vand-

forsyningsanlægget er mindst
50 kPa (0,5 bar) og maks.
1000 kPa (10 bar).

▶ Hvis vandtrykket overskrider den
angivne maksimumværdi, skal
der installeres en trykreduktions-
ventil mellem rentvandstilslutnin-
gen og apparatets slangesæt.

Sikker brug

Overhold disse henvisninger under
brugen af apparatet.

OBS!
¡ Vanddamp, der slipper ud, kan be-

skadige indbygningsmøblet.
▶ Lad efter programslut maskinen

køle af et stykke tid, før maski-
nens dør åbnes.

¡ Specialsalt kan beskadige inder-
karret som følge af korrosion.
▶ Fyld specialsaltet i beholderen til

specialsalt umiddelbart før
programstart, så spildt speci-
alsalt skylles ud af inderkarret.
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¡ Opvaskemiddel kan beskadige af-
kalkningsanlægget.
▶ Fyld kun afkalkningsanlæggets

beholder med specialsalt til op-
vaskemaskiner.

¡ Uegnede rengøringsmidler kan be-
skadige apparatet.
▶ Brug ikke nogen damprenser.
▶ For at undgå at ridse apparatets

overflade må der ikke bruges
svampe med ru overflader og in-
gen skurende rengøringsmidler.

▶ For at undgå korrosion brug da
ikke svampeklude i tilfælde af
opvaskemaskiner med front i
rustfrit stål, eller skyl svampeklu-
dene grundigt igennem flere
gange før første brug.

Børnesikring

Børnesikring1

Med børnesikringen beskyttes børn
mod farer, der kan opstå i forbin-
delse med apparatet.
Afhængigt af apparatvariantens ud-
styr har apparatet en dørlås.

Dørlås

Dørlåsen er et mekanisk sikkerheds-
system og gør det vanskeligt at åbne
maskinens dør.
Dørlåsen kan aktiveres eller deakti-
veres.

ADVARSEL
Fare for kvælning!
Børn kan lukke sig inde i apparatet
og dermed blive kvalt.
▶ Aktivér dørlåsen, og luk maskinens

dør.

→ "Åbning af maskinens dør",
Side 36

Aktivering af dørlås
Bemærk: Dørlåsen forbliver aktiveret,
indtil den deaktiveres manuelt.
1. Åbn maskinens dør.
2. Træk snippen til børnesikringen

fremad , og luk maskinens dør
.

1

2

Deaktivering af dørlås
1. Åbn maskinens dør.
2. Tryk snippen til børnesikringen til

højre , og skub den bagud .

1

2

3. Luk maskinens dør.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Miljøbeskyttelse og besparelse

Miljøbeskyttelse og be-
sparelse
Skån miljøet ved at bruge apparatet
ressourceskånsomt, og bortskaf gen-
anvendelige materialer korrekt.

Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt
og egnet til genbrug.
▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt ef-

ter art.
Hvis der er tvivl om genbrugsord-
ningerne, og om hvor genbrugs-
pladserne er placeret, så kan for-
handleren, kommunen eller de
kommunale myndigheder kontak-
tes for at få yderligere information.

Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, for-
bruger dit apparat mindre strøm og
vand.

Brug programmet Eco 50°.
Programmet Eco 50° er energibe-
sparende og miljøskånende. 
→ "Programmer", Side 20

Hvis der kun er lidt service at vaske
op, så brug ekstrafunktionen
HalfLoad.1

Programmet tilpasser sig til den
mindre servicemængde, og for-
brugsværdierne reduceres. 
→ "Ekstrafunktioner", Side 22

Aquasensor1

Aquasensoren er en optisk målean-
ordning (fotocelle) til måling af opva-
skevandets uklarhed. Der kan spares
vand med aquasensoren.
Programmet afgør, om der er brug
for aquasensoren. Hvis tilsmudsnin-
gen er lav, bruges opvaskevandet
igen under den næste opvask, og
vandforbruget kan reduceres med
3-6 liter. Hvis tilsmudsningen er høj,
pumpes opvaskevandet ud og erstat-
tes af rent vand. I de automatiske
programmer tilpasses desuden tem-
peratur og opvasketid i forhold til tils-
mudsningsgraden.

Opstilling og tilslutning

Opstilling og tilslutning
Tilslut apparatet fagligt korrekt til
strøm og vand for korrekt drift.
Overhold de krævede kriterier og
monteringsvejledningen.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-
skader efter udpakningen, og om le-
veringen indeholder alle dele.
Kontakt forhandleren, hvor apparatet
er købt, eller vores kundeservice i til-
fælde af reklamationer.
Bemærk: Apparatets funktion er kon-
trolleret på fabrikken. I den forbin-
delse kan der være blevet vandplet-
ter tilbage på apparatet. Vandpletter-
ne forsvinder efter første opvask.
Leveringen består af:
¡ Opvaskemaskine
¡ Brugsanvisning
¡ Monteringsvejledning
¡ Garanti1

¡ Monteringsmateriale

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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¡ Dampbeskyttelsesplade1

¡ Gummiskørt1

¡ Netkabel
¡ Kort vejledning1

Opstilling og tilslutning af appa-
ratet

Apparatet til indbygning eller det inte-
grerbare apparat kan indbygges i
køkkenelementet mellem trævægge
og kunststofvægge. Hvis apparatet
efterfølgende opstilles som stående
apparat, skal apparatet sikres mod at
vælte, f.eks. ved hjælp af fastskrunin-
ger på væggen eller indbygning un-
der en gennemgående bordplade,
der er fastforbundet med dens til-
stødende skabe.
1. Overhold sikkerhedsanvisningerne.

→ Side 4
2. Overhold henvisningerne om elek-

trisk tilslutning. → Side 16
3. Kontrollér leveringsomfanget

→ Side 14 og apparatets tilstand.
4. Find de krævede indbygningsmål i

monteringsvejledningen.
5. Opstil apparatet vandret ved hjælp

af de justerbare fødder.
Sørg for, at apparatet står sikkert.

6. Installér afløbstilslutningen.
→ Side 15

7. Installér rentvandstilslutningen.
→ Side 15

8. Tilslut apparatet til strøm.

Afløbstilslutning

Tilslut apparatet til en afløbstilslut-
ning, så snavset vand kan løbe ud
under opvasken.

Installering af afløbstilslutning
1. Find de nødvendige trin i den med-

følgende monteringsvejledning.
2. Tilslut afløbsslangen på vandlå-

sens afløbsstuds ved hjælp af de
vedlagte dele.

3. Sørg for, at afløbsslangen hverken
er knækket, kommet i klemme el-
ler viklet omkring sig selv.

4. Sørg for, at der ikke er noget låg i
afløbet, som forhindrer afløbsvan-
det i at løbe ud.

Rentvandstilslutning

Tilslut apparatet til en rentvandstilslut-
ning.

Installering af
rentvandstilslutning
Bemærk: Hvis der skiftes apparat,
skal der anvendes en ny tilløbsslan-
ge.
1. Find de nødvendige trin i den med-

følgende monteringsvejledning.
2. Tilslut apparatet til rentvandstilslut-

ningen ved hjælp af de vedlagte
dele.
Tag højde for de tekniske data
→ Side 55.

3. Sørg for, at rentvandstilslutningen
hverken er knækket, kommet i
klemme eller viklet omkring sig
selv.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Elektrisk tilslutning

Tilslut apparatet til strømnettet.

Elektrisk tilslutning af apparatet
Henvisninger
¡ Overhold sikkerhedsanvisningerne

→ Side 5.
¡ Tilslut kun apparatet til

vekselspænding i området på 220
- 240 V og 50 Hz eller 60 Hz.

¡ Vær opmærksom på, at vandsik-
kerhedssystemet kun fungerer, når
der er strømforsyning.

1. Sæt nettilslutningsledningens ap-
paratstik i apparatet.

2. Sæt apparatets netstik i en stikdå-
se i nærheden af apparatet.
Apparatets tilslutningsdata står på
typeskiltet.

3. Kontrollér, om netstikket sidder or-
dentligt fast.
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Lær apparatet at kende

Lær apparatet at kende
Lær apparatets enkeltdele at kende.

Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

13

11

12

1 Typeskilt Typeskilt med E-nummer og FD-nummer → Side 55.
Du har brug for dataene, når du kontakter kundeservi-
ce → Side 54.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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2 Sæbeautomat I sæbeautomaten fyldes der opvaskemiddel
→ Side 32.

3 Underkurv Underkurv → Side 24

4 Beholder til specialsalt I beholderen til specialsalt fyldes der specialsalt til af-
kalkningsanlægget → Side 28.

5 Nederste spulearm Den nederste spulearm rengør servicet i underkurven.
Hvis servicet ikke rengøres optimalt, så rengør sp-
ulearmene. 
→ "Rengøring af spulearme", Side 41

6 Opvaskemiddeltablettens behol-
der

Under opvasken falder opvaskemiddeltabletten auto-
matisk fra sæbeautomaten ned i opvaskemiddeltablet-
tens beholder, hvor den kan opløses optimalt.

7 Overkurv Overkurv → Side 23

8 Bestikskuffe1 Bestikskuffe → Side 24

9 Hylde Hylde → Side 25

10 Øverste spulearm Den øverste spulearm rengør servicet i overkurven.
Hvis servicet ikke rengøres optimalt, så rengør sp-
ulearmene. 
→ "Rengøring af spulearme", Side 41

11 Sisystem Sisystem → Side 40

12 Bestikkurv1 Bestikkurv → Side 24

13 Beholder til afspændingsmiddel I beholderen til afspændingsmiddel fyldes der afspæn-
dingsmiddel til afspændingsmiddelanlægget
→ Side 31.

1 Afhængigt af apparatets udstyr

Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informe-
res om driftstilstanden.
Du kan udføre forskellige funktioner ved hjælp af nogle taster.
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2 4 5 61 3

10 789
1 TÆND-/SLUK-tast Tænding af apparatet → Side 37

Slukning af apparatet → Side 38

2 Programvælger Programmer → Side 20

3 Start-tast  og reset-tast Start af program → Side 37
Afbrydelse af program → Side 38

4 Programforløbsindikator Programforløbsindikatoren viser, i hvilket
programforløb maskinen befinder sig, f.eks.
hovedvask eller tørring.

5 Tidsforvalg1 Indstilling af tidsforvalg → Side 37

6 Ekstrafunktioner1 Ekstrafunktioner → Side 22

7 Indikator for påfyldning af afspæn-
dingsmiddel

Afspændingsmiddelanlæg → Side 31

8 Indikator for påfyldning af specialsalt Afkalkningsanlæg → Side 28

9 Indikator for vandtilløb Indikatoren for vandtilløb lyser

10 Dørgreb1 Åbn maskinens dør. → Side 36
1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Programmer

Programmer
Her kan du finde en oversigt over de
indstillelige programmer. Afhængigt
af apparatets konfiguration er der for-
skellige programmer til rådighed,
som findes på apparatets betjenings-
panel.
Opvasketiden kan variere afhængigt
af det valgte program. Opvasketiden
afhænger af vandtemperaturen, servi-
cemængden, tilsmudsningsgraden
og den valgte ekstrafunktion

→ Side 22. Opvasketiden ændrer
sig, hvis afspændingsmiddelanlæg-
get er slået fra, eller når der mangler
afspændingsmiddel.
Forbrugsværdierne findes i den korte
vejledning. Forbrugsværdierne gæl-
der for normale betingelser og en
værdi for vandets hårdhedsgrad på
7 - 16 °dH. Forskellige faktorer, f.eks.
vandtemperatur eller ledningstryk,
kan føre til afvigelser.

Program Brug Programforløb Ekstrafunktioner

Intensiv 70°

Service:
¡ Rengøring af gryder,

pander, robust servi-
ce og bestik.

Tilsmudsningsgrad:
¡ Fjernelse af fastsid-

dende, fastbrændte
eller tørrede, sti-
velsesholdige og
æggehvideholdige
madrester.

Ved anvendelse af pul-
veropvaskemiddel kan
du desuden komme en
smule ekstra opvaske-
middel på maskinens
dør.

Intensiv:
¡ Forskyl
¡ Hovedvask 70 °C
¡ Mellemskyl
¡ Sidste skyl 69 °C
¡ Tørring

Alle
→ "Ekstrafunktioner",
Side 22

Mix 65°

Service:
¡ Rengøring af blan-

det service og be-
stik.

Tilsmudsningsgrad:
¡ Fjernelse af normalt

til kraftigt tørrede,
almindelige madre-
ster fra husholdnin-
gen.

Intensiv:
¡ Forskyl
¡ Hovedvask 65 °C
¡ Mellemskyl
¡ Sidste skyl 69 °C
¡ Tørring

Alle
→ "Ekstrafunktioner",
Side 22
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Program Brug Programforløb Ekstrafunktioner

Eco 50°

Service:
¡ Rengøring af blan-

det service og be-
stik.

Tilsmudsningsgrad:
¡ Fjernelse af let tørre-

de, almindelige
madrester fra hus-
holdningen.

Spareprogram:
¡ Forskyl
¡ Hovedvask 50 °C
¡ Mellemskyl
¡ Sidste skyl 66 °C
¡ Tørring

Alle
→ "Ekstrafunktioner",
Side 22

Glas 40°

Service:
¡ Rengøring af sart

service, bestik, tem-
peraturfølsomt
plast, temperaturføl-
somme glas og stil-
kglas i stilkglaskur-
ven.

Tilsmudsningsgrad:
¡ Fjernelse af ikke

fastsiddende, friske
madrester.

Særlig skånsomt:
¡ Forskyl
¡ Hovedvask 40 °C
¡ Mellemskyl
¡ Sidste skyl 60 °C
¡ Tørring

Intensivzone
VarioSpeed
HalfLoad
Ekstra tørring
→ "Ekstrafunktioner",
Side 22

1-times prog.

Service:
¡ Rengøring af blan-

det service og be-
stik.

Tilsmudsningsgrad:
¡ Fjernelse af let tørre-

de, almindelige
madrester fra hus-
holdningen.

Tidsoptimeret:
¡ Hovedvask 65 °C
¡ Mellemskyl
¡ Sidste skyl 70 °C
¡ Tørring

Ekstra tørring
→ "Ekstrafunktioner",
Side 22

Forskyl

Service:
¡ Rengøring af alle

former for service.
Tilsmudsningsgrad:
¡ Koldt skyl, mellem-

rengøring.

Koldt skyl:
¡ Forskyl

Ingen

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisninger-
ne til sammenlignende afprøvninger,
f.eks. iht. EN 60436.
Her er der tale om betingelserne for
at gennemføre testene, dog ikke om
resultaterne eller forbrugsværdierne.

Forespørgsel pr. e-mail til: dishwas-
her@test-appliances.com
Der er brug for produktnummeret (E-
nr.) og fabrikationsnummeret (FD),
der findes på typeskiltet på maski-
nens dør.
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Ekstrafunktioner

Ekstrafunktioner
Her kan du finde en oversigt over de
indstillelige ekstrafunktioner. Afhæn-
gigt af apparatets konfiguration er
der forskellige ekstrafunktioner til rå-
dighed, som findes på apparatets be-
tjeningspanel.

Ekstrafunktion Anvendelse

VarioSpeed

¡ Opvasketiden forkortes
med 20 % til 50 % af-
hængigt af opvaske-
programmet.

¡ Vandforbruget og ener-
giforbruget øges.

HalfLoad

¡ Aktiveres i tilfælde af
lidt service.

¡ Tilsæt mindre opvaske-
middel i sæbeautoma-
ten, end der anbefales
for en fuld maskine.

¡ Opvasketiden forkortes.
¡ Vandforbruget og ener-

giforbruget reduceres.

Hygiejne

¡ Temperaturen øges og
holdes i ekstra lang tid
for at opnå en øget hy-
giejnestatus for maski-
nen og servicet.

¡ Særligt velegnet til ren-
gøring af skærebrætter
eller babyflasker.

¡ En øget hygiejnestatus
opnås ved at bruge den-
ne funktion kontinuer-
ligt.

¡ Dermed forlænges op-
vasketiden, og energi-
forbruget stiger.

Ekstrafunktion Anvendelse

Intensivzone

¡ Aktiveres, hvis maski-
nen fyldes med blandet
service, der både er me-
get og lidt snavset. Sæt
f.eks. meget snavsede
gryder og pander i un-
derkurven og normalt
snavset service i over-
kurven.

¡ Sprøjtetrykket i under-
kurven øges, og den
maksimale program-
temperatur holdes i
længere tid. Dermed
forlænges opvasketi-
den, og energiforbruget
stiger.

Ekstra tørring

¡ Temperaturen for sid-
ste skyl øges, og tørre-
fasen forlænges, for at
opnå et bedre tørrere-
sultatet.

¡ Særligt velegnet til tør-
ring af plastdele.

¡ Energiforbruget er øget
en smule, og opvasketi-
den forlænges.

Udstyr

Udstyr
Her findes en oversigt over det muli-
ge udstyr til apparatet og dets anven-
delse.
Udstyret afhænger af apparatvarian-
ten.
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Overkurv

Sæt kopper og glas i overkurven.

a

Knivhylde 1

Overkurven kan indstilles i højden for
at få plads til større service.

Indstilling af overkurven med
sidearme
Indstil overkurvens indskubnings-
højde for at vaske store servicedele i
kurvene.
1. Træk overkurven ud.
2. Hold fast i siden af kurven på den

øverste kant for at undgå, at kur-
ven falder pludseligt ned.

3. Tryk venstre og højre arm indad på
den udvendige side af kurven.

Kurven kan nemt sænkes.

4. Sænk eller hæv kurven ensartet til
det passende niveau. 
→ "Kurvehøjder", Side 27

Sørg for, at kurven ligger i den
samme højde på begge sider.

5. Skub kurven ind.

Indstilling af overkurven med
rullepar
Indstil overkurvens indskubnings-
højde for at vaske store servicedele i
kurvene.
1. Træk overkurven ud.
2. Tag kurven ud.

3. Sæt kurven i på den passende kur-
vehøjde. 
→ "Kurvehøjder", Side 27

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Sørg for, at kurven ligger i den
samme højde på begge sider.

4. Skub kurven ind.

Underkurv

Sæt gryder og tallerkener i underkur-
ven.

a

Bestikkurv 1

Der kan sættes store tallerkener med
en diameter op til 31/34 cm1 ind
som vist på billedet.

Bestikkurv

Sæt altid bestik usorteret og med
den spidse side nedad i bestikkur-
ven.

Bestikskuffe

Placér bestik i bestikskuffen.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Placér bestik med den spidse og
skarpe side nedad.
Bestikskuffen kan ændres for at få
mere plads til højere og bredere
bestikdele.1

Ændring af bestikskuffen1

Sidehylderne og de forreste sta-
verækker kan klappes ned for at få
mere plads til højere og bredere be-
stikdele.
1. For at klappe sidehylden ned tryk

da armen fremad , og klap side-
hylden ned .

2. For at klappe de forreste staveræk-
ker ned tryk da armen fremad, og
klap de klapbare stave ned .

1
2

3

Tip
Når bestikskuffen skal bringes i den
oprindelige stilling, så klap sidehyl-
derne op, indtil de falder hørbart i
hak.

Hylde

Brug hylden og rummet derunder til
at placere små kopper og glas eller
større bestikdele, f.eks. grydeskeer
eller serveringsbestik.

Hylden kan indstilles i højden.1
Hvis der ikke er brug for hylden, kan
den klappes op.

Indstilling af hylden1

Hylden kan indstilles i højden.
1. Stil hylden lodret, og træk den op

.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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2
3

1

1

2

2. Stil hylden en smule skråt, og skub
den til den passende højde .

3. Tryk hylden ned.
a Hylden falder hørbart i hak.

Klapbare stave

Brug de klapbare stave til at sortere
service sikkert, f.eks. tallerkener.

De klapbare stave kan klappes ned
for bedre at kunne placere gryder,
skåle og glas.1

Nedklapning af de klapbare
stave1

Hvis der ikke er brug for de klapbare
stave, så klap dem ned.
1. Tryk armen fremad , og klap de

klapbare stave ned .

1 2

2. Klap de klapbare stave op for at
bruge dem igen.

a De klapbare stave falder hørbart i
hak.

Holder til smådele

Brug holderen til smådele til at place-
re små servicedele, f.eks. lette plast-
dele.

1 Afhængigt af apparatets udstyr



Udstyr da

27

Knivhylde

Brug knivhylden til lange, skarpe gen-
stande og lange bestikdele.

Kurvehøjder

Indstil kurvene på den passende højde.

Maskinens højde 81,5 cm med bestikkurv

Niveau Overkurv Underkurv
1 maks. ø 22 cm 31 cm
2 maks. ø 24,5 cm 27,5 cm
3 maks. ø 27 cm 25 cm

Maskinens højde 81,5 cm med bestikskuffe

Niveau Overkurv Underkurv
1 maks. ø 16 cm 31 cm
2 maks. ø 18,5 cm 27,5 cm
3 maks. ø 21 cm 25 cm

Maskinens højde 86,5 cm med bestikkurv

Niveau Overkurv Underkurv
1 maks. ø 24 cm 34 cm
2 maks. ø 26,5 cm 30,5 cm
3 maks. ø 29 cm 28 cm

Maskinens højde 86,5 cm med bestikskuffe

Niveau Overkurv Underkurv
1 maks. ø 18 cm 34 cm
2 maks. ø 20,5 cm 30,5 cm
3 maks. ø 23 cm 28 cm
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Inden den første ibrugtagning

Inden den første
ibrugtagning
Foretag indstillingerne for den første
ibrugtagning.

Foretagelse af første ibrugtag-
ning

Indstillingerne skal foretages ved den
første ibrugtagning eller efter en
nulstilling til fabriksindstillinger.
Forudsætning: Apparatet er opstillet
og tilsluttet. → Side 14
1. Påfyld specialsalt. → Side 29
2. Påfyld afspændingsmiddel.

→ Side 31
3. Tænd for apparatet. → Side 37

4. Indstil afkalkningsanlægget.
→ Side 28

5. Indstil tilsætningsmængden af
afspændingsmiddel. → Side 31

Tip: Disse indstillinger og andre grun-
dindstillinger → Side 39 kan når
som helst ændres igen.

Afkalkningsanlæg

Afkalkningsanlæg
Hårdt, kalkholdigt vand efterlader kal-
krester på servicet samt inderkarret
og kan tilstoppe maskinens dele.
Vand kan afkalkes ved hjælp af afkal-
kningsanlægget og specialsalt for at
opnå gode opvaskeresultater. Vand
med en hårdhedsgrad på over 7 °dH
skal afkalkes for at undgå skader på
apparatet.

Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige værdier for vandets hårdheds-
grad.
Vandets hårdhedsgrad kan oplyses hos det lokale vandværk eller bestemmes
ved hjælp af en vandhårdhedstester.

Værdi for
vandets
hårdheds-
grad °dH

Hårdheds-
område

mmol/l Trin LED LED LED 

0 - 6 blødt 0 - 1,1 0

7 - 16 mellem 1,2 - 2,9 1

17 - 21 hårdt 3,0 - 3,7 2

22 - 35 hårdt 3,8 - 6,2 3

Bemærk: Indstil maskinen til vandets
bestemte hårdhedsgrad.
Hvis vandet har en hårdhedsgrad på
0 - 6 °dH, kan specialsalt undlades,
og der kan slukkes for afkalkningsan-
lægget.

Indstilling af afkalkningsanlæg

Indstil maskinen til vandets hårdheds-
grad.
1. Bestem vandets hårdhedsgrad og

den passende indstillingsværdi.
2. Tryk på .
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3. Tryk på , og hold det trykket
ind.

4. Drej på programvælgeren, indtil 
blinker.

5. Slip tasten.
6. Drej på programvælgeren, indtil

det ønskede trin er indstillet.
Afhængigt heraf lyser 0, 1, 2 eller
3 LED'er. 
→ "Oversigt over indstillingerne for
vandets hårdhedsgrad", Side 28
På fabrikken er trin 1 indstillet
(LED ).

7. Tryk på  for at gemme indstil-
lingen.

a LED'erne slukker.

Specialsalt

Vand kan afkalkes ved hjælp af spe-
cialsalt.

Påfyldning af specialsalt
Når indikatoren for påfyldning af spe-
cialsalt lyser, så fyld specialsalt i be-
holderen til specialsalt umiddelbart
før programstart. Den nødvendige
mængde specialsalt afhænger af
vandets hårdhedsgrad. Jo højere
vandets hårdhedsgrad er, desto stør-
re er den nødvendige tilsætnings-
mængde af specialsalt.

OBS!
¡ Opvaskemiddel kan beskadige af-

kalkningsanlægget.
▶ Fyld kun afkalkningsanlæggets

beholder med specialsalt til op-
vaskemaskiner.

¡ Specialsalt kan beskadige inder-
karret som følge af korrosion.
▶ Fyld specialsaltet i beholderen til

specialsalt umiddelbart før
programstart, så spildt speci-
alsalt skylles ud af inderkarret.

1. Skru låget på beholderen til speci-
alsalt løst, og tag det af.

2. Ved den første ibrugtagning: Fyld
beholderen helt op med vand.

3. Bemærk: Anvend kun specialsalt
til opvaskemaskiner.
Anvend ikke salttabletter.
Anvend ikke køkkensalt.
Fyld specialsaltet i beholderen.

a

Tragt 1

Fyld beholderen helt op med spe-
cialsalt. Vandet i beholderen
fortrænges og løber ud.

4. Sæt låget på beholderen, og skru
det fast.

Slukning af afkalkningsanlæg

Hvis indikatoren for påfyldning af salt
virker forstyrrende, f.eks. når der
anvendes kombinerede opvaskemid-
ler med salterstatningsstoffer, kan in-
dikatoren for påfyldning af salt sluk-
kes.
Bemærk
For at undgå skader på apparatet må
der kun slukkes for
afkalkningsanlægget i følgende tilfælde:
¡ Vandets hårdhedsgrad er maks.

21 °dH, og der anvendes et kom-
bineret opvaskemiddel med salter-
statningsstoffer. Kombinerede op-
vaskemidler med salterstatnings-

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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stoffer kan for det meste kun
anvendes indtil en vandhårdheds-
grad på 21 °dH i henhold til
producentens angivelser, uden der
anvendes tilsætning af specialsalt.

¡ Vandets hårdhedsgrad er 0 -
6 °dH. Specialsalt kan undlades.

1. Tryk på .
2. Tryk på , og hold det trykket

ind.
3. Drej på programvælgeren, indtil 

blinker.
4. Slip tasten.
5. Drej på programvælgeren, indtil in-

gen LED lyser (trin 0). 
→ "Oversigt over indstillingerne for
vandets hårdhedsgrad", Side 28

6. Tryk på  for at gemme indstil-
lingen.

a LED'erne slukker.
a Afkalkningsanlægget er slukket, og

indikatoren for påfyldning af salt er
deaktiveret.

Regeneration af afkalkningsan-
lægget

For at opretholde en fejlfri funktion af
afkalkningsanlægget udfører appara-
tet en regeneration af afkalkningsan-
lægget med regelmæssige mellem-
rum.
Regenerationen af afkalkningsanlæg-
get finder sted i alle programmer før
hovedvaskens afslutning. Opvasketi-
den og forbrugsværdierne, f.eks.
vand og strøm, øges.

Oversigt over forbrugsværdierne ved regeneration af
afkalkningsanlægget
Her kan du finde en oversigt over den maksimalt ekstra opvasketid og for-
brugsværdierne ved regeneration af afkalkningsanlægget.
Den gældende spalte for din apparatvariant findes på baggrund af vandfor-
bruget i programmet Eco 50°, der fremgår af den korte vejledning.

Vandforbrug i li-
ter (afhængigt af
apparatvarian-
ten)

Regeneration af
afkalkningsan-
lægget efter x
opvaske

Ekstra opvaske-
tid i minutter

Merforbrug af
vand i liter

Merforbrug af
strøm i kWh

6,5 / 6,7 8 7 5 0,05
7,5 / 7,7 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
fra 10,5 5 7 5 0,05

De anførte forbrugsværdier er labora-
torieværdier, der er udregnet i hen-
hold til aktuelt gældende standard og
på baggrund af programmet Eco 50°
samt i henhold til en værdi for van-
dets hårdhedsgrad på 7 - 16 °dH,
som er indstillet fra fabrikken.
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Afspændingsmiddelanlæg

Afspændingsmiddelan-
læg
Service og glas kan skylles klare og
fri for pletter ved hjælp af afspæn-
dingsmiddelanlægget samt afspæn-
dingsmiddel.

Afspændingsmiddel

Anvend afspændingsmiddel for at op-
nå optimale tørreresultater.
Anvend kun afspændingsmiddel til
husholdningsopvaskemaskiner.

Påfyldning af
afspændingsmiddel
Hvis indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel lyser, så påfyld
afspændingsmiddel. Anvend kun
afspændingsmiddel til husholdnings-
opvaskemaskiner.
1. Tryk på snippen på låget på behol-

deren til afspændingsmiddel , og
løft det op .

1

2

2. Påfyld afspændingsmiddel indtil
markeringen "max".

max

3. Hvis afspændingsmiddel er løbet
over, så fjern det fra inderkarret.
Afspændingsmiddel, der er løbet
over, kan føre til meget kraftig
skumdannelse under opvasken.

4. Luk låget på beholderen til
afspændingsmiddel.

a Låget falder hørbart i hak.

Indstilling af tilsætningsmæng-
den af afspændingsmiddel

Ændr tilsætningsmængden af
afspændingsmiddel, hvis der er stri-
ber eller vandpletter på servicet.
1. Tryk på .
2. Tryk på , og hold det trykket

ind.
3. Drej på programvælgeren, indtil 

blinker.
4. Slip tasten.
5. Drej på programvælgeren, indtil

den passende tilsætningsmængde
af afspændingsmiddel er indstillet.
Afhængigt heraf lyser 0, 1, 2 eller
3 LED'er.
På fabrikken er trin 2 indstillet
(LED  og LED ).
– Et lavt trin tilsætter opvasken

mindre afspændingsmiddel og
reducerer striber på servicet.

– Et højre trin tilsætter opvasken
mere afspændingsmiddel, redu-
cerer vandpletter og giver et
bedre tørreresultat.
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6. Tryk på  for at gemme indstil-
lingen.

a LED'erne slukker.

Slukning af afspændingsmid-
delanlæg

Hvis indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel virker forstyrren-
de, f.eks. når der anvendes kombine-
rede opvaskemidler med afspæn-
dingsmiddelkomponent, kan afspæn-
dingsmiddelanlægget slukkes.
Tip: Afspændingsmidlets virkning er
begrænset i tilfælde af kombinerede
opvaskemidler. Der opnås for det
meste bedre resultater, når der
anvendes afspændingsmiddel.
1. Tryk på .
2. Tryk på , og hold det trykket

ind.
3. Drej på programvælgeren, indtil 

blinker.
4. Slip tasten.
5. Drej på programvælgeren, indtil in-

gen LED lyser (trin 0).
6. Tryk på  for at gemme indstil-

lingen.
a LED'erne slukker.
a Afspændingsmiddelanlægget er

slukket, og indikatoren for påfyld-
ning af afspændingsmiddel er de-
aktiveret.

Opvaskemiddel

Opvaskemiddel
Læs hvilke opvaskemidler, der er eg-
net til maskinen.

Egnede opvaskemidler

Anvend kun opvaskemidler, der er
egnet til opvaskemaskiner. Både so-
lo-opvaskemidler og kombinerede
opvaskemidler er egnede.
Anvend solo-opvaskemiddel i forbin-
delse med separat anvendelse af
specialsalt → Side 29 og afspæn-
dingsmiddel → Side 31 for at opnå
optimale opvaske- og tørreresultater.
Moderne, effektive opvaskemidler
bruger især en lav alkalisk opskrift
med fosfat og enzymer. Enzymer
nedbryder stivelse og opløser ægge-
hvider. Til fjernelse af farvede pletter
bruges især blegemiddel på basis af
ilt, f.eks. til te eller ketchup.
Bemærk: Overhold producentens an-
visninger i forbindelse med hvert op-
vaskemiddel.

Opvaskemiddel Beskrivelse
Opvaskemiddel-
tabletter

Opvaskemiddeltabletter er
egnet til alle opvaskeopga-
ver og skal ikke doseres.
I forbindelse med forkor-
tede programmer kan op-
vaskemiddeltabletter evt.
ikke nå at blive opløst helt,
og der kan blive opvaske-
middelrester tilbage. Opva-
skeeffekten kan dermed
forringes.

Pulveropvaske-
middel

Pulveropvaskemidler anbe-
fales i forbindelse med for-
kortede programmer.
Doseringen kan tilpasses
til tilsmudsningsgraden.
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Opvaskemiddel Beskrivelse
Flydende opva-
skemiddel

Flydende opvaskemidler
virker hurtigere og anbefa-
les i forbindelse med for-
kortede programmer uden
forskyl.
Det kan forekomme, at på-
fyldt flydende opvaskemid-
del løber ud, selvom sæ-
beautomaten er lukket.
Dette er ikke nogen man-
gel og er ukritisk, hvis føl-
gende overholdes:
¡ Vælg kun et program

uden forskyl.
¡ Indstil ikke noget tids-

forvalg for programstar-
ten.

Doseringen kan tilpasses
til tilsmudsningsgraden.

Tip: Der kan købes egnede rengø-
ringsmidler online på vores internetsi-
de eller hos kundeservice
→ Side 54.

Solo-opvaskemiddel
Solo-opvaskemidler er produkter, der
ikke indeholder andre komponenter
ud over opvaskemidlet, f.eks. pul-
veropvaskemiddel eller flydende op-
vaskemiddel.
Med pulveropvaskemiddel og flyden-
de opvaskemiddel kan doseringen til-
passes individuelt til servicets tilsm-
udsningsgrad.
Anvend derudover specialsalt
→ Side 29 og afspændingsmiddel
→ Side 31 for at opnå et bedre opva-
ske- og tørreresultat og for at undgå
skader på apparatet.

Kombineret opvaskemiddel
Udover de almindelige solo-opvaske-
midler tilbydes en række forskellige
produkter med ekstra funktioner. Dis-
se produkter indeholder udover opva-
skemiddel også afspændingsmiddel

og salterstatningsstoffer (3in1) og af-
hængigt af kombinationen (4in1,
5in1, ...) desuden ekstra komponen-
ter som f.eks. glasbeskyttelse eller
stålglans.
Kombinerede opvaskemidler virker
som regel kun indtil en vandhård-
hedsgrad på 21 °dH i henhold til
producentens angivelse. Der skal til-
sættes specialsalt og afspændings-
middel ved en vandhårdhedsgrad på
over 21 °dH. Fra en vandhårdheds-
grad på 14 °dH anbefaler vi at
anvende specialsalt og afspændings-
middel for at opnå de bedste opva-
ske- og tørreresultater. Hvis der
anvendes kombinerede opvaskemid-
ler, tilpasser opvaskeprogrammet sig
automatisk for at opnå det bedst mu-
lige opvaske- og tørreresultat.

Uegnet opvaskemiddel

Anvend ikke opvaskemidler, der kan
forårsage skader på apparatet, eller
som er sundhedsfarlige.

Opvaskemiddel Beskrivelse
Almindeligt opva-
skemiddel

Almindeligt opvaskemiddel
kan medføre øget skum-
dannelse og forårsage
skader på apparatet.

Klorholdigt opva-
skemiddel

Klorrester på service kan
være sundhedsfarlige.

Henvisninger om opvaskemiddel

Følg henvisningerne om opvaskemid-
del i forbindelse med den daglige
brug.
¡ Opvaskemiddelprodukter, der er

mærket med "Bio" eller "Øko",
bruger (af hensyn til miljøet) som
regel færre mængder aktive stoffer
eller undlader helt at bruge be-
stemte indholdsstoffer. Opvaskeef-
fekten kan være begrænset.
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¡ Indstil afspændingsmiddelanlæg-
get og afkalkningsanlægget til det
anvendte solo-opvaskemiddel eller
kombinerede opvaskemiddel.

¡ Kombinerede opvaskemidler med
salterstatningsstoffer kan kun
anvendes indtil en bestemt vand-
hårdhedsgrad, for det meste
21 °dH, i henhold til producentens
angivelser, uden der anvendes til-
sætning af specialsalt. Fra en
vandhårdhedsgrad på 14 °dH an-
befaler vi at anvende specialsalt
for at opnå de bedste opvaske- og
tørreresultater.

¡ Hvis opvaskemidlet har en vandop-
løselig kappe, så tag kun fat i den
med tørre hænder, og fyld kun op-
vaskemidlet i en tør sæbeautomat
for at undgå, at det klæber.

¡ Når der anvendes kombinerede
opvaskemidler, afvikles opvaske-
programmer fejlfrit, selvom indika-
toren for påfyldning af afspæn-
dingsmiddel og indikatoren for på-
fyldning af specialsalt lyser.

¡ Afspændingsmidlets virkning er
begrænset i tilfælde af kombinere-
de opvaskemidler. Der opnås for
det meste bedre resultater, når der
anvendes afspændingsmiddel.

¡ Brug opvaskemiddeltabletter med
særlig tørrekapacitet.

Påfyldning af opvaskemiddel

1. Tryk på låseriglen for at åbne sæ-
beautomaten.

2. Fyld opvaskemiddel i sæbeauto-
maten, der skal være tør.

15 ml
25 ml
50 ml

Hvis der bruges opvaskemiddel-
tabletter, er en opvaskemiddeltab-
let nok. Læg opvaskemiddeltablet-
ten på tværs.
Hvis der anvendes pulveropvaske-
middel eller flydende opvaskemid-
del, så vær opmærksom på produ-
centens doseringsanvisninger og
sæbeautomatens doseringsindde-
ling.
Ved normal tilsmudsning er
20 ml - 25 ml opvaskemiddel nok.
Hvis servicet ikke er så snavset, er
det nok med en smule mindre
mængde opvaskemiddel end den,
som er angivet.

3. Luk låget på sæbeautomaten.

a Låget falder hørbart i hak.
a Sæbeautomaten åbner automatisk

på det optimale tidspunkt under
programforløbet, hvilket afhænger
af programmet. Pulveropvaskemid-
ler og flydende opvaskemidler for-
deler sig i inderkarret og opløses.
Opvaskemiddeltabletter falder ned



Service da

35

i opvaskemiddeltablettens behol-
der og opløses doseret. Læg ikke
genstande i opvaskemiddeltablet-
tens beholder, så opvaskemiddel-
tabletten kan opløses ensartet.

Service

Service
Vask kun service, der er egnet til op-
vaskemaskinen.
Bemærk: Dekoreret porcelæn, alumi-
niumsdele og sølvdele kan blegne el-
ler misfarves, hvis de vaskes i opva-
skemaskinen. Sarte glastyper kan bli-
ve matte efter nogle opvaske.

Skader på glas og service

Undgå skader på glas og service.

Årsag Anbefaling
Følgende service er
ikke egnet til opva-
skemaskine:
¡ Bestikdele og ser-

vicedele i træ
¡ Dekorationsglas,

kunsthåndværk
(service) og antikt
service

¡ Ikke varmebestan-
dige plastdele

¡ Service i kobber
og tin

¡ Service, der er
forurenet med
aske, voks, smøre-
fedt og maling

¡ Meget små servi-
cedele

Vask kun service, som
producenten har ken-
detegnet som egnet til
opvaskemaskine.

Glas og service er ik-
ke egnet til opva-
skemaskine.

Vask kun glas og por-
celæn, som producen-
ten har kendetegnet
som egnet til opva-
skemaskine.

Årsag Anbefaling
Opvaskemidlets kemi-
ske sammensætning
forårsager skader.

Brug et opvaskemid-
del, som producenten
har kendetegnet som
serviceskånende.

Stærkt kaustisk alkali-
ske eller stærkt syre-
holdige rengørings-
midler, især fra
erhvervs- eller indu-
striområdet, er ikke
egnet til opvaskema-
skine i forbindelse
med aluminium.

Hvis der anvendes
stærkt kaustisk alkali-
ske eller stærkt syre-
holdige rengørings-
midler, især fra
erhvervs- eller indu-
striområdet, så kom
ikke aluminiumsdele i
maskinens opvaske-
rum.

Programmets vand-
temperatur er for høj.

Vælg et program med
lavere vandtempera-
tur.
Tag hurtigst muligt
glas og bestik ud af
maskinen efter
programslut.

Isætning af service

Sæt servicet korrekt i maskinen for at
optimere opvaskeresultatet samt und-
gå skader på service og apparatet.
Tips
¡ Når maskinen bruges, spares der

energi og vand sammenlignet med
opvask i hånden.

¡ På vores internetside findes gratis
eksempler på, hvordan maskinen
kan fyldes effektivt.

¡ Fyld maskinen svarende til det an-
givne antal kuverter for at spare
energi og vand. 
→ "Tekniske data", Side 55
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¡ For at opnå bedre opvaske- og tør-
reresultater stil da dele med buer
og fordybninger på skrå, så vandet
kan løbe af.

1. Fjern grove madrester fra servicet.
For at spare ressourcer forskyl da
ikke servicet under rindende vand.

2. Sæt servicet i maskinen, og sørg i
den forbindelse for følgende:
– Sæt meget snavset service i un-

derkurven, f.eks. gryder. Der op-
nås et bedre opvaskeresultat på
grund af den stærkere sprøjte-
stråle.

– For at undgå skader på servicet
sæt det da i maskinen, så det
står sikkert og ikke vælter.

– For at undgå personskader sæt
da bestik i maskinen med den
spidse og skarpe side nedad.

– Stil beholdere med åbninger
nedad, så der ikke samler sig
vand i beholderen.

– Blokér ikke spulearmene, så de
kan dreje uhindret.

– For ikke at blokere låget på sæ-
beautomaten læg da ikke små-
dele i opvaskemiddeltablettens
beholder, og spær ikke for den
med service.

Udtagning af service

ADVARSEL
Fare for at komme til skade!
Varmt service kan forårsage forbræn-
dinger på huden. Varmt service er
stødfølsomt, kan gå i stykker og
medføre personskader.
▶ Lad servicet køle af i et stykke tid

efter programslut, og tag det først
ud derefter.

1. Tag servicet ud ved at begynde
nederst og slutte øverst for at und-
gå, at der falder vanddråber ned
på servicet.

2. Kontrollér inderkarret og tilbehøret
for snavs, og rengør det i givet
fald. 
→ "Rengøring og pleje", Side 40

Generel betjening

Generel betjening
Her findes de vigtigste oplysninger
om betjening af apparatet.

Åbning af maskinens dør

1. Hvis børnesikringen1 ikke er akti-
veret, så åbn maskinens dør.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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2. Hvis børnesikringen1 er aktiveret,
så tryk snippen til børnesikringen
til højre , og åbn maskinens dør

.

2

1

Tænde apparatet
▶ Tryk på .

Programmet Eco 50° er forindstil-
let.
Programmet Eco 50° er et særligt
miljøvenligt program og egner sig
fremragende til normalt snavset
service. Det er det mest effektive
program med hensyn til kombina-
tionen energiforbrug og vandfor-
brug for denne type service, og
det sikrer overensstemmelse med
EU's forordning om miljøvenligt de-
sign.
Hvis apparatet ikke betjenes i 15
minutter, slukkes apparatet auto-
matisk.

Indstilling af program

Indstil et passende program for at til-
passe opvasken til, hvor snavset ser-
vicet er.
▶ Drej på programvælgeren, indtil

det passende program er indstillet. 
→ "Programmer", Side 20

a Programmet er indstillet, og
LED'en blinker.

Indstilling af ekstrafunktion

Der kan indstilles ekstrafunktioner for
at supplere det valgte opvaske-
program.
Bemærk: De aktiverbare ekstrafunk-
tioner afhænger af det valgte
program. 
→ "Programmer", Side 20
▶ Tryk på tasten til den passende ek-

strafunktion. 
→ "Ekstrafunktioner", Side 22

a Ekstrafunktionen er indstillet, og
ekstrafunktionstasten blinker.

Indstilling af tidsforvalg1

Programstarttiden kan udskydes i 3,
6 eller 9 timer.
1. Tryk på  flere gange, indtil den

pågældende indikator lyser.
2. Tryk på  for at aktivere tidsfor-

valget.

Bemærk: Tidsforvalget deaktiveres
ved at trykke på  flere gange, indtil
ingen af indikatorerne 3h, 6h eller 9h
lyser.

Start af program
▶ Tryk på .
a Programmet er afsluttet, når ingen

indikatorer lyser i betjeningsele-
menterne.

Henvisninger
¡ Brug ikke opvaskemiddeltablettens

beholder som greb til overkurven,
hvis der skal sættes service i ma-
skinen, mens den er i gang. Du
kan komme i kontakt med den del-
vist opløste opvaskemiddeltablet.

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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¡ Det igangværende program kan
kun skiftes, hvis programmet afbry-
des. 
→ "Afbrydelse af program",
Side 38

¡ For at spare energi slukker maski-
nen 1 minut efter programslut. Hvis
maskinens dør åbnes umiddelbart
efter programslut, slukker maski-
nen efter 4 sekunder.

Afbrydelse af program

Bemærk: Hvis maskinens dør åbnes,
når maskinen er varmet op, så stil al-
tid først maskinens dør på klem i et
par minutter, og luk den derefter. Så-
ledes undgås det, at der dannes
overtryk i maskinen, og at maskinens
dør springer op.
1. Tryk på .
a Programmet gemmes, og appara-

tet slukker.
2. Tryk på  for at fortsætte program-

met.

Afbrydelse af program

For at afslutte et program før tid eller
for at skifte et startet program skal
det afbrydes.
▶ Tryk på  i ca. 3 sekun-

der.
a Programmet afbrydes og er afslut-

tet efter ca. 1 minut.

Slukning af apparatet

1. Overhold henvisningerne om sik-
ker brug → Side 12.

2. Tryk på .
3. Luk vandhanen helt (bortfalder ved

apparater med Aqua-Stop) for at
undgå skader som følge af vand,
der løber ud.

Tip: Hvis der under opvasken trykkes
på , afbrydes det igangværende
program. Når der tændes for appara-
tet, fortsættes programmet automa-
tisk.



Grundindstillinger da

39

Grundindstillinger

Grundindstillinger
Apparatet kan indstilles til dine behov.

Oversigt over grundindstillingerne

Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Grundindstilling Valg Beskrivelse
Vandets hårdhedsgrad Skala med 4 trin Indstilling af vandets hårdheds-

grad.
→ "Indstilling af afkalkningsan-
læg", Side 28

Tilsæt. af afsp.middel Skala med 4 trin Indstilling eller deaktivering af
tilsætningsmængden af afspæn-
dingsmiddel.
→ "Indstilling af tilsætnings-
mængden af afspændingsmid-
del", Side 31

Intensiv tørring Aktiveret
Inaktiveret 1

Tænding eller slukning af inten-
siv tørring for hver brug.
I forbindelse med sidste skyl
øges temperaturen for at opnå
et bedre tørreresultat. Opvaske-
tiden kan forlænges en smule.
Bemærk: Kontrollér, om sarte
servicedele kan tåle det.
→ "Indstilling af intensiv tør-
ring", Side 39

1 Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Indstilling af intensiv tørring
1. Tryk på .
2. Tryk på , og hold det trykket

ind.
3. Drej på programvælgeren, indtil 

blinker.
4. Slip tasten.
5. Drej på programvælgeren, indtil

det passende trin er indstillet.
– Intensiv tørring er tændt, når

LED'en  lyser.
– Intensiv tørring er slukket, når

LED'en  ikke lyser.

6. Tryk på  for at gemme indstil-
lingen.

a LED'erne slukker.
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Rengøring og pleje

Rengøring og pleje
Rengør og plej maskinen omhygge-
ligt, så maskinen forbliver funktions-
dygtig længe.

Rengøring af inderkar

ADVARSEL
Fare for sundhedsskader!
Det kan medføre sundhedsskader,
hvis der anvendes klorholdige opva-
skemidler.
▶ Anvend aldrig klorholdige opva-

skemidler.

1. Fjern groft snavs indvendigt i ma-
skinen med en fugtig klud.

2. Fyld opvaskemiddel i sæbeauto-
maten.

3. Vælg det program, der har den hø-
jeste temperatur.
→ "Programmer", Side 20

4. Start programmet uden service.
→ Side 37

Selvrengøring indvendigt i
maskinen1

For at fjerne aflejringer udfører maski-
nen en indvendig selvrengøring med
regelmæssige mellemrum.
Programforløbet tilpasses automatisk
til selvrengøringen, f.eks. øges opva-
sketemperaturen kortvarigt. Forbrugs-
værdierne kan øges, f.eks. vand og
strøm.
Hvis maskinen ikke længere af sig
selv rengøres tilstrækkeligt indven-
digt, og der opstår aflejringer, så læs
og følg disse informationer: 
→ "Rengøring af inderkar", Side 40.

Rengøringsmiddel

Anvend kun egnede rengøringsmidler
til at rengøre maskinen.
→ "Sikker brug", Side 12

Tips til rengøring af maskinen

Følg tippene til rengøring af maski-
nen for at bevare dens korrekte funk-
tion i lang tid.

Foranstaltning Fordel
Tør regelmæssigt dør-
pakningerne, opva-
skemaskinens front
og betjeningspanelet
af med en fugtig klud
og opvaskemiddel.

Maskinens dele hol-
des rene og hygiejni-
ske.

Lad maskinens dør
stå på klem ved en
længere stilstandstid.

Ubehagelig lugtdan-
nelse undgås.

Sisystem

Sisystemet filtrerer groft snavs bort
fra opvaskekredsløbet.

1

2

3

1 mikrosi

2 finsi

3 grovsi

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Rengøring af sierne
Snavs fra opvaskevandet kan tilstop-
pe sierne.
1. Kontrollér sierne for snavs, hver

gang maskinen har været i brug.
2. Drej grovsien mod uret , og tag

sisystemet ud .
‒ Sørg for, at der ikke falder

nogen fremmedlegemer ned i
pumpehuset.

1

2

3. Træk mikrosien nedad og af.

4. Tryk låsetapperne sammen , og
tag grovsien opad og ud .

1

2

5. Rengør sielementerne under rin-
dende vand.
Rengør omhyggeligt snavsranden
mellem grovsien og finsien.

6. Saml sisystemet.
Sørg for, at låsetapperne er faldet i
hak på grovsien.

7. Sæt sisystemet i maskinen, og drej
grovsien med uret.
Sørg for, at pilemarkeringerne står
ud for hinanden.

Rengøring af spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyserne og lejringerne i sp-
ulearmene. Rengør spulearmene re-
gelmæssigt.
1. Skru den øverste spulearm løs ,

og træk den nedad og af .

1

2

2. Træk den nederste spulearm opad
og af.
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3. Kontrollér under rindende vand,
om udgangsdyserne i spulearme-
ne har tilstopninger, og fjern evt.
fremmedlegemer.

4. Sæt den nederste spulearm i.
a Spulearmen falder hørbart i hak.
5. Sæt den øverste spulearm i, og

skru den fast.
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Afhjælpning af fejl

Afhjælpning af fejl
Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælp-
ning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød!
Forkert udførte reparationer er farlige.
▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på appara-

tet.
▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskif-

tes med en speciel tilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller
dennes kundeservice.

Apparatsikkerhed

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Maskinens dør kan ikke eller
kun vanskeligt åbnes.

Børnesikring er aktiveret. ▶ Åbn maskinens dør. → Side 36

Fejlkode/fejlindikator/signal

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Indikatoren for vandtilløb ly-
ser

Tilløbsslangen har et knæk. ▶ Før tilløbsslangen uden knæk.

Vandhane er lukket. ▶ Åbn for vandhanen.

Vandhane sidder i klemme
eller er tilkalket.

▶ Åbn for vandhanen.

Sien i vandtilløbet er tilstop-
pet.

1. Sluk for apparatet.
2. Træk netstikket ud.
3. Luk for vandhanen.
4. Skru vandtilslutningen af.
5. Tag sien ud af tilløbsslangen.

6. Rengør sien.
7. Sæt sien i tilløbsslangen.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Indikatoren for vandtilløb ly-
ser

8. Skru vandtilslutningen på.
9. Kontrollér vandtilslutningen mht.

tæthed.
10. Etablér strømforsyningen.
11. Tænd for apparatet.

Sier er snavsede eller tilstop-
pede.

▶ Rengør sierne. 
→ "Rengøring af sierne", Side 41

Afløbsslangen er tilstoppet
eller har et knæk.

1. Før afløbsslangen uden knæk.
2. Fjern rester.

Vandlåstilslutningen er sta-
digvæk lukket.

▶ Kontrollér, tilslutningen på vandlå-
sen, og åbn den om nødvendigt.

Afløbspumpens afdækning
er løs.

▶ Tryk afløbspumpens → Side 53
afdækning rigtigt i hak.

Indikator "Kontrollér vandtil-
løb" blinker

Der er en teknisk fejl. 1. Tryk på .
2. Træk apparatets netstik ud, eller slå

sikringen fra.
3. Vent mindst 2 minutter.
4. Sæt apparatets netstik i en stikdå-

se, eller slå sikringen til.
5. Tænd for apparatet.
6. Hvis problemet forekommer igen:

‒ Tryk på .
‒ Luk for vandhanen.
‒ Træk netstikket ud.
‒ Kontakt kundeservice

→ Side 54, og oplys fejlko-
den.

Indikatorer blinker Maskinens dør er ikke luk-
ket helt.

▶ Luk maskinens dør.
‒ Sæt service i maskinen på en

måde, så ingen servicedele
rager op over kurven og for-
hindrer maskinens dør i at
kunne lukke sikkert.

Opvaskeresultat

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Service er ikke tørt. Der blev ikke anvendt

afspændingsmiddel, eller do-
seringen blev indstillet for
lavt.

1. Påfyld afspændingsmiddel
→ Side 31.

2. Indstil tilsætningsmængden af
afspændingsmiddel.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Service er ikke tørt. Valgt program har ingen tør-

refase
▶ Vælg et program med tørring.

Vand samler sig i servicets
eller bestikkets fordybnin-
ger.

▶ Sæt servicet i maskinen så skråt
som muligt.

Anvendt kombineret opva-
skemiddel har dårlig tørreka-
pacitet.

1. Anvend afspændingsmiddel for at
øge tørrekapaciteten.

2. Anvend et andet kombineret opva-
skemiddel med en bedre tørrekapa-
citet.

Ekstra tørring blev ikke akti-
veret til øget tørring.

▶ Aktivér ekstra tørring.

Service er blevet taget for
tidligt ud af maskinen, eller
tørringen var endnu ikke
færdig.

1. Vent, til programmet er slut.
2. Tag først servicet ud 30 minutter ef-

ter programslut.

Anvendt afspændingsmiddel
har begrænset tørrekapaci-
tet.

▶ Anvend et mærkeafspændingsmid-
del.
Øko-produkter kan have en be-
grænset virkningseffekt.

Plastservice er ikke tørt. Ingen fejl. Plast tørrer dårli-
gere, eftersom det har en
dårligere evne til at holde på
varmen.

▶ Ingen afhjælpning mulig.

Bestik er ikke tørt. Bestik er sorteret ufordel-
agtigt i bestikkurven eller be-
stikskuffen.

1. Sæt bestikket rigtigt i maskinen. 
→ "Isætning af service", Side 35

2. Sæt helst hvert bestikstykke sepa-
rat i maskinen.

3. Undgå, at bestikstykkerne rammer
hinanden.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Efter opvasken er maskinen
våd indvendig.

Ingen fejl. Som følge af kon-
densationstørringen er vand-
dråberne i inderkarret fysisk
betinget, og de er også øn-
sket. Fugtigheden i luften
kondenserer på den indven-
dige side af maskinen, løber
ned og pumpes ud.

Ingen handling nødvendig.

Madrester på service. Service er placeret alt for
tæt.

1. Sæt servicet i maskinen med nok
frirum.
Sprøjtestrålerne skal kunne nå ser-
vicets overflade.

2. Undgå, at delene rammer hinanden.

Servicekurv er for fuld. 1. Sæt servicet i maskinen med nok
frirum.
Sprøjtestrålerne skal kunne nå ser-
vicets overflade.

2. Undgå, at delene rammer hinanden.

Spulearmsdrejning er bloke-
ret.

▶ Sæt servicet i maskinen på en så-
dan måde, at servicet ikke forhin-
drer spulearmsdrejningen.

Spulearmsdyser er tilstoppe-
de.

▶ Rengør spulearmene → Side 41.

Sier er snavsede. ▶ Rengør sierne. 
→ "Rengøring af sierne", Side 41

Sier er sat forkert i og/eller
er ikke faldet rigtigt i hak.

1. Sæt sierne rigtigt i. 
→ "Sisystem", Side 40

2. Få sierne til at falde i hak.

Det valgte opvaskeprogram
er for svagt.

▶ Vælg et stærkere opvaskeprogram.

▶ Tilpas sensorikkens sensibilitet.

Service er forvasket alt for
stærkt. Sensorikken indstil-
ler på et svagt programfor-
løb. Fastsiddende snavs kan
til dels ikke fjernes.

▶ Fjern kun grove madrester, og for-
skyl ikke servicet.

Høje, smalle beholdere skyl-
les ikke tilstrækkeligt i
hjørnerne.

▶ Stil ikke høje, smalle beholdere alt
for meget på skrå og ikke ind i
hjørner.

Overkurv til højre og venstre
er ikke indstillet i den sam-
me højde.

▶ Indstil overkurven til venstre og høj-
re i den samme højde. 
→ "Overkurv", Side 23
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Opvaskemiddelrester i ma-
skinen

Låg på sæbeautomat er blo-
keret af servicedele og kan
ikke åbnes.

1. Sæt servicet i overkurven på en så-
dan måde, at opvaskemiddeltablet-
tens beholder ikke spærres af servi-
cet. 
→ "Isætning af service", Side 35
Servicedelene blokerer låget på sæ-
beautomaten.

2. Placér ikke service eller duftauto-
mat i opvaskemiddeltablettens be-
holder.

Låg på sæbeautomat er blo-
keret af opvaskemiddeltab-
letten og kan ikke åbnes.

▶ Læg opvaskemiddeltabletten på
tværs i sæbeautomaten og ikke på
højkant.

Opvaskemiddeltabletter
anvendes i lynprogrammet
eller kortprogrammet. Opva-
skemiddeltablettens op-
løsningstid nås ikke.

▶ Vælg et stærkere program, eller
anvend pulveropvaskemiddel
→ Side 32.

Opvaskeeffekt og op-
løsningsadfærd reduceres,
jo længere tid opvaskemidlet
opbevares, eller opvaske-
middel er meget klumpet.

▶ Skift opvaskemiddel → Side 32.

Der befinder sig vandpletter
på plastdele.

Dråber på plastdelenes over-
flader kan rent fysisk ikke
undgås. Vandpletter ses ef-
ter aftørringen.

▶ Vælg et stærkere program.

▶ Sæt servicet på skrå i maskinen. 
→ "Isætning af service", Side 35

▶ Anvend afspændingsmiddel. 
→ "Afspændingsmiddel", Side 31

▶ Indstil afkalkningsanlægget højere.

Indvendigt i maskinen eller
på døren befinder der sig be-
lægninger, der kan tørres af
eller opløses i vand.

Opvaskemidlets indholds-
stoffer aflejres. Disse belæg-
ninger kan normalt ikke fjer-
nes kemisk.

▶ Skift opvaskemiddel → Side 32.

▶ Rengør maskinen mekanisk.

Indvendigt i maskinen aflej-
res hvid belægning.

1. Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
I de fleste tilfælde skal indstillingen
øges.

2. Skift om nødvendigt opvaskemid-
del.

Låg på specialsaltbeholder
er ikke skruet fast.

▶ Skru låget på specialsaltbeholderen
fast.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
På servicet, indvendigt i ma-
skinen eller på døren befin-
der der sig hvide belægnin-
ger, der er vanskelige at fjer-
ne.

Opvaskemidlets indholds-
stoffer aflejres. Disse belæg-
ninger kan normalt ikke fjer-
nes kemisk.

▶ Skift opvaskemiddel → Side 32.

▶ Rengør maskinen mekanisk.

Hårdhedsområde er indstil-
let forkert, eller vandets
hårdhedsgrad overskrider
35 °dH (6,2 mmol/l).

▶ Indstil afkalkningsanlægget
→ Side 28 til vandets hårdheds-
grad, eller påfyld specialsalt.

Effekten af 3in1-opvaske-
middel, bio-opvaskemiddel
eller øko-opvaskemiddel er
ikke stor nok.

▶ Indstil afkalkningsanlægget
→ Side 28 til vandets hårdheds-
grad, og anvend separate midler
(mærkeopvaskemiddel, specialsalt,
afspændingsmiddel).

Opvaskemiddel er underdo-
seret.

▶ Forøg doseringen af opvaskemidlet,
eller skift opvaskemiddel
→ Side 32.

Det valgte opvaskeprogram
er for svagt.

▶ Vælg et stærkere opvaskeprogram.

▶ Tilpas sensorikkens sensibilitet.

Rester fra te eller læbestift
på servicet.

Opvasketemperatur er for
lav.

▶ Vælg et program med højere opva-
sketemperatur.

Opvaskemiddel er underdo-
seret eller uegnet.

▶ Anvend et egnet opvaskemiddel
→ Side 32, og dosér det i henhold
til producentens angivelser.

Service er forvasket alt for
stærkt. Sensorikken indstil-
ler på et svagt programfor-
løb. Fastsiddende snavs kan
til dels ikke fjernes.

▶ Fjern kun grove madrester, og for-
skyl ikke servicet.

Indvendigt i maskinen eller
på service af rustfrit stål be-
finder der sig farvede (blå,
gul, brun) belægninger, der
er vanskelige at fjerne eller
der ikke kan fjernes.

Lagdannelse opstår som føl-
ge af indholdsstoffer fra
grøntsager (kål, selleri, kar-
tofler, nudler, ...) eller poste-
vand (mangan).

▶ Rengør maskinen.
Belægningerne kan fjernes med en
mekanisk rengøring → Side 40 el-
ler maskinrens. Belægningerne kan
ikke altid fjernes helt, de er dog ik-
ke sundsskadelige.

Lagdannelse opstår på sølv-
service eller aluminiumsser-
vice som følge af metalliske
bestanddele.

▶ Rengør maskinen.
Belægningerne kan fjernes med en
mekanisk rengøring → Side 40 el-
ler maskinrens. Belægningerne kan
ikke altid fjernes helt, de er dog ik-
ke sundsskadelige.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Indvendigt i maskinen befin-
der der sig farvede (gul, or-
ange, brun) aflejringer, der
er nemme at fjerne (især i
bundområdet).

Lagdannelse opstår af ind-
holdsstoffer fra madrester
og postevand (kalk), "sæbe-
agtig".

1. Kontrollér indstillingen af afkalk-
ningsanlægget.

2. Påfyld specialsalt.
→ "Påfyldning af specialsalt",
Side 29

3. Aktivér afkalkningsanlægget, når
der anvendes kombinerede opva-
skemidler (opvaskemiddeltablet-
ter).
Følg henvisningerne om opvaske-
midler. 
→ "Henvisninger om opvaskemid-
del", Side 33

Plastdele inde i maskinen er
misfarvede.

Plastdele inde i maskinen
kan misfarves i opvaskema-
skinens brugstid.

▶ Der kan forekomme misfarvninger,
og de forringer ikke maskinens
funktion.

Plastdele er misfarvede. Opvasketemperatur er for
lav.

▶ Vælg et program med højere opva-
sketemperatur.

Service er forvasket alt for
stærkt. Sensorikken indstil-
ler på et svagt programfor-
løb. Fastsiddende snavs kan
til dels ikke fjernes.

▶ Fjern kun grove madrester, og for-
skyl ikke servicet.

Der befinder sig striber på
glas, glas med et metallisk
udseende og bestik, der kan
fjernes.

Tilsætningsmængden af
afspændingsmiddel er
indstillet for højt.

▶ Indstil afspændingsmiddelanlægget
på et lavere trin.

Afspændingsmiddel er ikke
påfyldt.

▶ → "Påfyldning af afspændingsmid-
del", Side 31

Der findes opvaskemiddelre-
ster i programafsnittet Sid-
ste skyl. Låg på sæbeauto-
mat er blokeret af servicede-
le og kan ikke åbnes helt.

1. Sæt servicet i overkurven på en så-
dan måde, at opvaskemiddeltablet-
tens beholder ikke spærres af servi-
cet. 
→ "Isætning af service", Side 35
Servicedelene blokerer låget på sæ-
beautomaten.

2. Placér ikke service eller duftauto-
mat i opvaskemiddeltablettens be-
holder.

Service er forvasket alt for
stærkt. Sensorikken indstil-
ler på et svagt programfor-
løb. Fastsiddende snavs kan
til dels ikke fjernes.

▶ Fjern kun grove madrester, og for-
skyl ikke servicet.

▶ Tilpas sensorikkens sensibilitet.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Glaspest, der ikke kan fjer-
nes.

Glas kan ikke tåle opva-
skemaskine, kun egnet til
opvaskemaskine.

▶ Anvend kun glas, der kan tåle opva-
skemaskine.

▶ Undgå en lang dampfase (ståtid),
når opvask er færdig.

▶ Anvend et program med lavere tem-
peratur.

▶ Indstil afkalkningsanlægget til van-
dets hårdhedsgrad.

▶ Anvend et opvaskemiddel med
glasbeskyttelseskomponent.

Rustspor på bestik. Bestik er ikke tilstrækkelig
rustbestandig. Knivklinger er
ofte stærkere ramt.

▶ Anvend rustbestandigt service.

Bestik ruster også, hvis ru-
stende dele vaskes med op.

▶ Vask ikke rustende dele.

Saltindhold i opvaskevandet
er for højt.

1. Fjern spildt specialsalt fra inderkar-
ret.

2. Skru låget på specialsaltbeholderen
fast.

Der befinder sig rester fra
opvaskemiddel i sæbeauto-
maten eller i opvaskemiddel-
tablettens beholder.

Spulearme er blokeret af
servicedele, og opvaskemid-
let skylles ikke ud.

▶ Sørg for, at spulearmene ikke er
blokeret og kan bevæge sig frit.

Sæbeautomat var fugtig ved
påfyldning af opvaskemidlet.

▶ Fyld kun opvaskemiddel i en tør sæ-
beautomat.

Der er usædvanlig skumdan-
nelse.

Der befinder sig almindeligt
opvaskemiddel i beholderen
til afspændingsmiddel.

▶ Fyld omgående afspændingsmiddel
i beholderen. 
→ "Påfyldning af afspændingsmid-
del", Side 31

Der er spildt afspændings-
middel.

▶ Fjern afspændingsmidlet med en
klud.

Anvendt opvaskemiddel el-
ler maskinplejemiddel dan-
ner for meget skum.

▶ Skift opvaskemiddelmærke.

Henvisninger i displayfeltet

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Indikator for påfyldning af
specialsalt lyser.

Specialsalt mangler. ▶ Påfyld specialsalt → Side 29.

Sensor erkender ikke speci-
alsalttabletter.

▶ Anvend ikke specialsalttabletter.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Indikator for påfyldning af
specialsalt lyser ikke.

Afkalkningsanlæg er sluk-
ket.

▶ Indstilling af afkalkningsanlæg
→ Side 28

Indikator for påfyldning af
afspændingsmiddel lyser.

Afspændingsmiddel mang-
ler.

1. Påfyld afspændingsmiddel
→ Side 31.

2. Indstil tilsætningsmængden af
afspændingsmiddel.

Indikator for påfyldning af
afspændingsmiddel lyser ik-
ke.

Afspændingsmiddelanlæg er
slukket.

▶ → "Indstilling af tilsætningsmæng-
den af afspændingsmiddel",
Side 31

Funktionsfejl

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Vandet bliver stående i ma-
skinen efter programslut.

Sisystem eller område under
sierne er tilstoppet.

1. Rengør sierne → Side 41.
2. Rengør afløbspumpen → Side 53.

Programmet er endnu ikke
færdigt.

▶ Vent, til programmet er slut, eller af-
bryd programmet med Reset.

▶ → "Afbrydelse af program", Side 38

Apparatet kan ikke tændes
eller kan ikke betjenes.

Apparatets funktioner har
svigtet.

1. Træk netstikket ud, eller slå sikrin-
gen fra.

2. Vent mindst 2 minutter.
3. Tilslut apparatet til strømnettet.
4. Tænd for apparatet.

Apparatet starter ikke. Sikringen er ikke i orden i
huset.

▶ Kontrollér sikringen i huset.

Netkablet er ikke sat i. 1. Kontrollér, om stikdåsen fungerer.
2. Kontrollér, om netkablet er sat helt i

stikdåsen og i bag på maskinen.

Maskinens dør er ikke luk-
ket helt.

▶ Luk maskinens dør.

Program starter af sig selv. Du har ikke ventet til
programslut.

▶ → "Afbrydelse af program", Side 38

Maskinen bliver stående un-
der programkørsel eller svig-
ter.

Maskinens dør er ikke luk-
ket helt.

▶ Luk maskinens dør.

Strømtilførsel og/eller
vandtilførsel er afbrudt.

1. Kontrollér strømtilførslen.
2. Kontrollér vandtilførslen.

Overkurv trykker mod inder-
siden af døren og forhindrer
en sikker lukning af maski-
nens dør.

▶ Kontrollér, om maskinens bagvæg
trykkes ind på grund af en stikdåse
eller ikke demonteret slangeholder.
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Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Maskinen bliver stående un-
der programkørsel eller svig-
ter.

▶ Sæt service i maskinen på en må-
de, så ingen servicedele rager op
over kurven og forhindrer maski-
nens dør i at kunne lukke sikkert.

Mekanisk beskadigelse

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Maskinens dør kan ikke luk-
kes.

Dørlås er sprunget om. ▶ Luk maskinens dør med øget kraft.

Døren kan ikke lukkes på
grund af forkert montering.

▶ Kontrollér, om maskinen er rigtigt
monteret.
Maskinens dør, dørbeklædningen
eller monteringsdelene må ikke
støde mod de tilstødende skabe el-
ler bordpladen, når døren lukkes.

Låget på sæbeautomaten
kan ikke lukkes.

Sæbeautomaten eller låget
er blokeret af sammenklæ-
bede rester fra opvaskemid-
let.

▶ Fjern rester fra opvaskemiddel.

Lyde

Fejl Årsag Afhjælpning af fejl
Slående lyd fra fyldeventiler. Afhænger af husinstallatio-

nen. Der er ingen maskinfejl.
Påvirker ikke maskinens
funktion.

▶ Afhjælpning kun mulig i husinstalla-
tionen.

Slående eller klaprende lyd. Spulearm slår mod service. ▶ Sæt servicet i maskinen på en så-
dan måde, at spulearmene ikke
rammer servicet.

Vandstrålerne rammer inder-
karret direkte, hvis der ikke
er meget service i maskinen.

▶ Fordel servicet jævnt.

▶ Sæt mere service i maskinen.

Lette servicedele bevæger
sig under opvasken.

▶ Sæt let service stabilt i maskinen.
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Rengøring af afløbspumpe

Grove madrester eller fremmedlege-
mer kan blokere afløbspumpen. Af-
løbspumpen skal rengøres, så snart
opvaskevandet ikke mere løber rigtigt
ud.

ADVARSEL
Fare for at komme til skade!
Skarpe og spidse genstande som
f.eks. glasskår kan blokere afløbs-
pumpen og medføre personskader.
▶ Fjern fremmedlegemer forsigtigt.

1. Afbryd apparatets forbindelse til
strømnettet.

2. Tag over- og underkurven ud.
3. Tag sisystemet ud.
4. Fjern tilstedeværende vand.

Brug evt. en svamp til hjælp.
5. Løft pumpeafdækningen af ved

hjælp af en ske, og tag fat omkring
forbindelsesstykket.

6. Løft pumpeafdækningen skråt in-
dad, og tag den af.

7. Fjern madrester og fremmedlege-
mer i området omkring vingehjulet.

8. Sæt pumpeafdækningen i , og
tryk den ned .

1

2

a Pumpeafdækningen falder hørbart
i hak.

9. Montér sisystemet.
10.Sæt under- og overkurven i.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport, opbevaring og
bortskaffelse
Læs her, hvordan apparatet forbere-
des til transport og opbevaring. Læs
også, hvordan udtjente apparater
bortskaffes.

Demontering af apparatet

1. Afbryd maskinens forbindelse til
strømnettet.

2. Luk for vandhanen.
3. Løsn afløbstilslutningen.
4. Løsn rentvandstilslutningen.
5. Løsn fastgørelsesskruerne til mø-

beldelene, hvis sådanne findes.
6. Demontér sokkelbrættet, hvis et

sådant findes.
7. Træk maskinen forsigtigt ud, og

træk slangen med ud.

Frostsikring af apparatet

Tøm maskinen fuldstændigt, hvis den
står i et rum med risiko for frost,
f.eks. i et feriehus.
▶ Tøm maskinen. → Side 54
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Transport af apparatet

Tøm maskinen før transporten for at
undgå skader på apparatet.
Bemærk: Transportér kun maskinen
opretstående, så overskydende vand
ikke trænger ind i maskinstyringen og
medfører skader på apparatet.
1. Tag service ud af maskinen.
2. Sikr løse dele.
3. Åbn for vandhanen.
4. Tænd for apparatet. → Side 37
5. Vælg det program, der har den hø-

jeste temperatur. 
→ "Programmer", Side 20

6. Start programmet. → Side 37
7. Afbryd programmet efter ca. 4 mi-

nutter for at tømme maskinen. 
→ "Afbrydelse af program", Side 38

8. Sluk for apparatet. → Side 38
9. Luk for vandhanen.
10.For at tømme maskinen for over-

skydende vand løsn da tilløbsslan-
gen, og lad vandet løbe ud.

Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan vær-
difulde råstoffer genindvindes.

ADVARSEL
Fare for sundhedsskader!
Børn kan spærre sig inde i apparatet
og komme i livsfare.
▶ Træk nettilslutningsledningens net-

stik ud ved udtjente apparater,
skær derefter nettilslutningslednin-
gen over, og ødelæg låsen i appa-
ratets dør, så apparatets dør ikke
længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens net-
stik ud.

2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Dette apparat er klassificeret
iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elek-
trisk- og elektronisk udstyr (wa-
ste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammer-
ne for indlevering og recycling
af kasserede apparater gælden-
de for hele EU.

Kundeservice

Kundeservice
Kontakt vores kundeservice, hvis du
har spørgsmål, ikke selv kan afhjæl-
pe en fejl, eller apparatet skal repare-
res.
Mange problemer kan du selv afhjæl-
pe ved hjælp af informationerne om
fejlafhjælpning i denne vejledning el-
ler på vores hjemmeside. Kontakt vo-
res kundeservice, hvis det ikke er til-
fældet.
Vi finder altid en passende løsning
og forsøger at undgå unødvendige
teknikerbesøg.
Vi garanterer, at dit apparat repareres
med originale reservedele af uddan-
nede teknikere i tilfælde af garanti og
efter udløb af producentens garanti-
periode.
Af sikkerhedsgrunde må kun uddan-
net fagpersonale udføre reparationer
på apparatet. Garantikravet bortfal-
der, hvis reparationer eller indgreb fo-
retages af personer, som vi ikke har
givet bemyndigelse til dette, eller hvis
vores apparater udstyres med reser-
vedele, supplerende dele eller tilbe-
hørsdele, som ikke er originale dele,
og der derved forårsages en defekt.
Funktionsrelevante originale reserve-
dele iht. den pågældende forordning
om miljøvenligt design fås hos vores
kundeservice i en periode på mindst
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10 år fra apparatets markedsføring i
Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde.
Bemærk: Anvendelse af kundeservi-
ce er gratis inden for rammerne af
producentens garantibetingelser.
Detaljerede informationer om garanti-
perioden og garantibetingelserne i dit
land fås hos vores kundeservice, din
forhandler eller på vores hjemmesi-
de.
Hav apparatets produktnummer (E-
nr.) og fabrikationsnummer (FD) pa-
rat, hvis du kontakter kundeservice.
Kontaktdata for kundeservice findes i
vedlagte liste over kundeserviceafde-
linger eller på vores hjemmeside.

Produktnummer (E-nr.) og fabri-
kationsnummer (FD)

Produktnummeret (E-nr.) og fabrika-
tionsnummeret (FD) findes på appa-
ratets typeskilt.
Typeskiltet findes på indersiden af
apparatets dør.
Skriv dataene ned, så du hurtigt kan
finde apparatets data og telefonnum-
meret til kundeservice.

AQUA-STOP-garanti1

Ud over de garantikrav, der kan stil-
les over for sælger, og som er inde-
holdt i købekontrakten, og ud over
vores normale producentgaranti, yder
vi erstatning på følgende betingelser:
¡ Hvis en fejl i Aqua-Stop-systemet

er grunden til, at der opstår en
vandskade, erstatter vi skader,
som måtte være opstået i private
husholdninger. For at sikre vand-
sikkerheden skal apparatet være
tilsluttet til strømnettet.

¡ Denne garanti gælder i hele appa-
ratets levetid.

¡ En forudsætning for garantikravet
er, at apparatet med Aqua-Stop er
opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i
henhold til vores vejledning. Dette
gælder også en fagligt korrekt
monteret Aqua-Stop-forlængelse
(originalt tilbehør). Vores garanti
omfatter ikke defekte vandlednin-
ger eller armaturer frem til Aqua-
Stop-tilslutningen på vandhanen.

¡ Det er principielt ikke nødvendigt
at holde apparater med Aqua-Stop
under opsigt under driften eller at
lukke for vandhanen efter endt
brug. Der skal dog lukkes for
vandhanen, hvis der ikke er nogen
personer hjemme i længere tid,
f.eks. ved ferier af flere ugers va-
righed.

Tekniske data

Tekniske data
Find tal og fakta om dit apparat her.

Vægt Maks.: 60 kg
Spænding 220 - 240 V, 50 Hz el-

ler 60 Hz
Tilslutningsværdi 2000 - 2400 W
Sikring 10 - 16 A

1 Afhængigt af apparatets udstyr
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Effektforbrug Slukket tilstand/
standbytilstand:
0,10 W
Left on-tilstand:
0,10 W
Netværksforbundet
standbytilstand: - W
Varighed af left on-til-
standen: 0 min
Varighed, hvorefter
apparatet sættes i net-
værksforbundet
standbytilstand: - min
Er i overensstem-
melse med de aktuel-
le forordninger (EU)
om energimærkning
og miljøvenligt design
på tidspunktet for
markedsføringen.
Ekstrafunktioner og
indstillinger kan forø-
ge effektforbruget og
tidsangivelserne.

Vandtryk ¡ min. 0,05 MPa
(0,5 bar)

¡ maks. 1 MPa
(10 bar)

Tilløbsmængde: min. 10 l/min
Vandtemperatur Koldt vand.

Varmt vand maks.:
60 °C

Kapacitet 12 - 15 kuverter

Yderligere oplysninger om din model
findes på internetadressen https://
www.bsh-group.com/energylabel1.
Denne webadresse linker til den offi-
cielle EU-produktdatabase EPREL,
hvis webadresse endnu ikke var of-
fentliggjort på tidspunktet for tryknin-
gen af denne brugsanvisning. Følg
da anvisningerne til modelsøgningen.
Modelidentifikationen fremgår af teg-
nene før skråstregen i produktnum-

meret (E-nr.) på typeskiltet. Alternativt
findes modelidentifikationen også på
første linje i EU-energimærkningen.

1 Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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... og tilpas individuelt

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

Kontroller
tørretumbleren

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

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

Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

Tryk på tasten  (Start/Stop)

Kun med tørre hænder! 
Hold kun i stikket! Sæt netstikket i

kontakten

Alle taster er sensitive, en let 
berøring er nok!

kun til husholdningsbrug
kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand.

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

3

2
1

Tørring

Tørring

Kondensvandbeholder

Betjenings-
panel

Luftindtag

Fnugfilter

Tromle

Tørretumbleren må kun bruges 
med isat fnugfilter!

Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch.
Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle 
tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden 
de forlader vores fabrik.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores 
kundeservice.

Miljøvenlig bortskaffelse 

Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 
2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling 
af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, 
reservedele og service på: www.bosch-home.com

Tromle-belysning
(afhængigt af 
model)

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

Rense fnugfilter
Rens altid fnugfiltret efter tørringen!
1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen.
2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret).

Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller 
tilstoppet, og tør det godt!

4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads.

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

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

Programslut så snart indikatorlampen / (tøjet løsnes/færdig) lyser.

Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

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

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

1. Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt.
2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen.
3. Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen.
4. Tryk på tasten (Start/Stop).

Anvisninger om vasketøj ... 
Plejemærker på tekstiler

Følg producentens plejeanvisninger!

 Tørring ved normal temperatur.
Tørring ved lav temperatur  vælg også (Skåne).
 Må ikke tørres i tørretumbler.

Læs og overhold ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner)  krølning!
– Dryppende vådt vasketøj  højt energiforbrug!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.

Tips om tørring

– Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat.
– Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker 

(f.eks. et håndklæde).
– Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. 

sammen.
– Tør ikke strygelet vasketøj for længe  risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor 

tørretumbleren.
– Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes  side 7 Programmer Uldfinish

(afhængigt af model).
– Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt en stykke tid 

 derved bliver restfugtigheden ensartet fordelt.
– Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken.  Finjustering af 

tørreresultatet, side 5/6.
– Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. 

 Brug ikke programmet Ekstra skabstørt.
– Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler  stivelse efterlader en 

belægning, der påvirker tørringen negativt.
– Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler.
– Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker 

vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Miljøbeskyttelse / sparetips

– Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres  højere 
centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også 
strygelet tøj.

– Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke  programoversigt, 
side 7.

– Sørg for god udluftning i rummet under tørringen.
– Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes.
– Hold luftkøleren ren Pleje og rengøring, side 6.

Finjustering af tørreresultatet
Indstilling af tørringsgrad

1 x mod højre Tryk vedvarende på 

(Skåne), og drej 

5 x mod højre

Tryk på  (Skåne),

til det ønskede trin 

er nået

Stil på Fra Stil på Fra

Serviceklap

Rengøring og pleje
Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler
– Tør af med en blød, fugtig klud.
– Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
– Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
– Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og 

tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde!

Rens beskyttelsesfiltret 5 - 6 gange om året, eller hvis  (Rengøring) blinker
efter rensning af fnugfiltret.

Luftkøler / beskyttelsesfilter
Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder sig 
bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året!
– Lad tørretumbleren køle af.

– Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under 
serviceklappen.

1. Frigør serviceklappens låsning.

2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.

4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.

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

5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt.
Lad vandet dryppe godt af.

6. Rengør tætningerne.

7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, 
håndtaget skal vende nedad!

8. Drej de to låsearme tilbage igen.

9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb.

Fugtfølere

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

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

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

(Skåne) Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler , som f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.

Finjustering af 
tørreresultatet

Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin (1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix
og Super hurtig 40’  forindstilling = 0. Efter finindstillingen af et af disse programmer bibeholdes indstillingen også 
for de andre. Yderligere oplysninger  side 5/6.

0, 1, 2, 3

Ekstrafunktioner
Status-/
service-

indikatorer
Programvælger

 (Beholder) Tøm kondensvandbeholder.

 (Rengøring) Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende varmt vand  side 4/6.

Kun ved slukket tørretumbler!

 Finjustering af tørreresultat 

Tørring, strygetørt, skabstørt, luftning/færdig vises efter 
hinanden.
Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt
signal - andre situationer.

Læs først denne vejledning og den separate 
Vejledning for energispare-modus, inden tørre-
tumbleren tages i brug!

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!
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Installering
– Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af 

model).
– Kontroller tørretumbleren for transportskader!
– Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
– Pas på skarpe kanter!
– Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
– Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!

Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
– Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen!

Opstilling af tørretumbler
– Netstikket skal altid være tilgængeligt.

– Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast 
underlag!.

– Hold luftindtaget på tørretumbleren frit
– Hold området omkring tørretumbleren rent.
– Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af 

skruefødderne.
Anvend et vaterpas.
Skruefødderne må under ingen omstændigheder 
fjernes!

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne  side 11.
– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. 

Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten!
– Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (  side 9) skal 

stemme overens!
– Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt.

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

Typ E

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

Typ K

Frostsikring / transport
Forberedelse
1. Tømning af kondensvandbeholder, side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten (Start/Stop)  kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen.
5. Sæt programvælgeren på Fra.

1.
Tag alle tilbehørsdele ud af
tromlen.
Tromlen skal være tom!

Hold luftindtaget frit

Rent og plant

2.

Tørretumbleren må ikke anven-
des på steder med frostfare!

Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller 
skydedør, som kan forhindre eller blokere for 
åbning af tørretumblerens luge! Dette sikrer, 
at børn ikke kan blive spærret inde i 
maskinen og komme i livsfare.
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Tekniske data
Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)

Vægt Ca. 45 kg

Maks. fyldningsmængde 7 kg

Kondensvandbeholder Ca. 4,2 l

Tilslutningsspænding

Tilslutningseffekt

Sikring Se typeskilt

Omgivende temperaturer

Produktnummer
Fabrikationsnummer

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

Effektforbrug i slukket tilstand 0,10 W

Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) 1,00 W

Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program
Den centrifugeringshastighed, 
som blev anvendt til vasketøjet

Varighed** Energiforbrug**

Bomuld 7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg

Skabstørt* 1400 rpm 112 min 93 min 3,54 kWh 1,95 kWh

1000 rpm 131 min 100 min 4,13 kWh 2,27 kWh

800 rpm 150 min 116 min 4,72 kWh 2,79 kWh

Strygetørt* 1400 rpm 93 min 78 min 2,55 kWh 1,78 kWh

1000 rpm 111 min 87 min 3,22 kWh 2,23 kwh

800 rpm 130 min 98 min 3,90 kWh 2,81 kwh

Strygelet 3,5 kg 3,5 kg

Skabstørt* 800 rpm 48 min 1,35 kWh

600 rpm 60 min 1,65 kWh

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN 61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed, den indstillede tørringsgrad samt fyldningsmængden kan 

værdierne afvige fra de angivne værdier.

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

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

Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed

 Bomuld Skabstørt 7 kg/3,5 kg 4,13kWh/2,27 kWh 131 min/100 min

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

Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model)

Monteringssæt til vaskesøjle
Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget
fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt. WTZ 11300: Med udtrækkelig bordplade.

Indbygning
Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand.

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

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

WTZ
11310

WTZ
10290

WMZ
20500

WTZ
1110
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Hvad skal man gøre, hvis... 
Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/
tænde). Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav 
tillid til producentens kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført 
af uddannede serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den 
nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger:
– DK 44 89 89 85
Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med 
kundeservice (se på indersiden af lugen).
Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.

Indikatorlampen  (Start/Stop)
lyser ikke.

Er netstikket i kontakten?
Er der valgt program? 
Kontroller sikringen for stikkontakten.

Display og indikatorlamper 
(afhængigt af model) er slukket, 
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Energispare-modus er aktiveret  separat Vejledning for 
energispare-modus.

Indikatorlampen  (Beholder),
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Tømning af kondensvandbeholder side 4.
Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes.

Indikatorlampen  (Rengøring),
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand 
 side 4/6.

Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten  (Start/Stop)?
Er lugen lukket? Er der indstillet et program?
Omgivende temperatur over 5 °C?

Der løber vand ud. Indjuster tørretumbleren til vandret.
Rens luftkølerens tætning.

Lugen åbnes af sig selv. Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb.

Tøjet er krøllet. Er påfyldningsmængden overskredet?
Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det 
op, og træk det i form.
Valg af ikke-tilpasset program side 7.

Vasketøjet er ikke helt tørt eller er 
stadig for fugtigt.

Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det 
i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan 
undslippe.
Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, 
uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt.
Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere 
tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette.
Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet.
Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, 
kan vasketøjet ikke blive gennemtørt.
Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan 
forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt.
Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt 
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var 
overskredet.

Er tørretiden for lang? Rengør fnugfiltrene under rindende vand side 4.
Utilstrækkelig lufttilførsel  sørg for luftcirkulation.
Luftindsugningen er muligvis blokeret  hold 
indsugningsåbningen fri side 8.
Omgivende temperatur over 35 °C  luft ud.

Fugtigheden i rummet stiger 
markant.

Udluft rummet bedre.

Strømafbrydelse. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det 
ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet 
kan være meget varme.

En eller flere indikatorlamper for 
programstatus blinker.

Rengøring af fnugfilter og luftkøler side 4/6.
Kontroller opstillingsbetingelser side 8.
Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen.
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Sikkerhedsanvisninger
Nødstilfælde – Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen.

Tørretumbleren
må KUN...

– anvendes til husholdningsbrug indendørs.
– anvendes til tørring af tekstiler.

Tørretumbleren
må ALDRIG...

– anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet.
– ændres teknisk eller funktionelt.

Fare – Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren.
– Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren.
– Hold husdyr borte fra tørretumbleren.
– Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere 

eksplosionsfare!
– Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på  tørretumbleren kan vælte!

Installation – Fastgør løse ledninger  fare for snubling!
– Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare.

Nettilslutning – Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, 
fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden.

– Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort.

– Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: 
– Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen.
– Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke netstikket med fugtige hænder  fare for elektrisk stød!
– Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.
– Netledningen må ikke beskadiges  fare for elektrisk stød!

Drift – Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der 
tændes for tørretumbleren!

– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med 
opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, 
neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare!

– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle 
kemikalier til rengøring.

– Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren 
eksplosionsfare!

– Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt 
tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe.

– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/
-gummi  elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan 
beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.

– Lette genstande, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens 
luftindtag fare for tilskadekomst!

– Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at 
sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det.

– Sluk tørretumbleren efter programslut.
– Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør 

aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn 
på sikker afstand.  Fare for forbrænding!

– Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra 
tøjet!

Defekter – Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en 
defekt - må kun repareres af kundeservice.

– Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt 
netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare.

Reservedele – Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele 
og tilbehør.

Bortskaffelse – Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen
af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.

– Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn  fare for kvælning!
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes 

miljøvenligt.

da Brugsanvisning

Tørretumbler

WTE84107SN
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... og tilpas individuelt

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

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

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning “Uldkurv” (afhængig

Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

Tryk på tasten 

Kun med tørre hænder! 
Hold kun i stikket! Sæt netstikket i

Alle taster er sensitive, en let 
berøring er nok!

kun til husholdningsbrug
kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand.

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

Tørretumbleren må kun bruges 
med isat fnugfilter!

Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch.
Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle 
tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden 
de forlader vores fabrik.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores 
kundeservice.

Miljøvenlig bortskaffelse 

Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 
2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling 
af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, 
reservedele og service på: www.bosch-home.com

(Skåne) Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler , som f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller ace

Finjustering af 
tørreresultatet

Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin (1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix
og Super hurtig 40’  forindstilling = 0. Efter finindstillingen af et af disse programmer bibeholdes indstillingen også 
for de andre. Yderligere oplysninger  side 5/6.

Ekstrafunktioner
Status-/
service-

indikatorer
Programvælger

 (Beholder) Tøm kondensvandbeholder.

 (Rengøring) Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende varmt vand  side 4/6.

Læs først denne vejledning og den separate 
Vejledning for energispare-modus, inden tørre-
tumbleren tages i brug!

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!
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... og tilpas individuelt

Kontroller
tørretumbleren

Sorter vasketøjet + læg det i

Tromlen skal være tom, når vasketøjet lægges i!

Se også den separate vejledning “Uldkurv” (afhængigt af model).

Vælg program + indstil

Vælg tørreprogram ...

Tryk på tasten  (Start/Stop)

Sæt netstikket i
kontakten

Alle taster er sensitive, en let 
berøring er nok!

3

2
1

Tørring

Tørring

Kondensvandbeholder

Betjenings-
panel

Luftindtag

Fnugfilter

Tromle

Tørretumbleren må kun bruges 
med isat fnugfilter!

Tromle-belysning
(afhængigt af 
model)

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

Rense fnugfilter
Rens altid fnugfiltret efter tørringen!
1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen.
2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret).

Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller 
tilstoppet, og tør det godt!

4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads.

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

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

Programslut så snart indikatorlampen / (tøjet løsnes/færdig) lyser.

Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj.

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

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

1. Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt.
2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen.
3. Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen.
4. Tryk på tasten (Start/Stop).

Serviceklap

, som f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.

f disse programmer bibeholdes indstillingen også 
0, 1, 2, 3
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Anvisninger om vasketøj ... 
Plejemærker på tekstiler

Følg producentens plejeanvisninger!

 Tørring ved normal temperatur.
Tørring ved lav temperatur  vælg også (Skåne).
 Må ikke tørres i tørretumbler.

Læs og overhold ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner)  krølning!
– Dryppende vådt vasketøj  højt energiforbrug!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.

Tips om tørring

– Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat.
– Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker 

(f.eks. et håndklæde).
– Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. 

sammen.
– Tør ikke strygelet vasketøj for længe  risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor 

tørretumbleren.
– Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes  side 7 Programmer Uldfinish

(afhængigt af model).
– Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt en stykke tid 

 derved bliver restfugtigheden ensartet fordelt.
– Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken.  Finjustering af 

tørreresultatet, side 5/6.
– Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. 

 Brug ikke programmet Ekstra skabstørt.
– Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler  stivelse efterlader en 

belægning, der påvirker tørringen negativt.
– Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler.
– Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker 

vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Miljøbeskyttelse / sparetips

– Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres  højere 
centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også 
strygelet tøj.

– Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke  programoversigt, 
side 7.

– Sørg for god udluftning i rummet under tørringen.
– Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes.
– Hold luftkøleren ren Pleje og rengøring, side 6.

Finjustering af tørreresultatet
Indstilling af tørringsgrad

1 x mod højre Tryk vedvarende på 

(Skåne), og drej 

5 x mod højre

Tryk på  (Skåne),

til det ønskede trin 

er nået

Stil på Fra Stil på Fra

Rengøring og pleje
Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler
– Tør af med en blød, fugtig klud.
– Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.
– Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
– Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og 

tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde!

Rens beskyttelsesfiltret 5 - 6 gange om året, eller hvis  (Rengøring) blinker
efter rensning af fnugfiltret.

Luftkøler / beskyttelsesfilter
Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder sig 
bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året!
– Lad tørretumbleren køle af.

– Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under 
serviceklappen.

1. Frigør serviceklappens låsning.

2. Luk serviceklappen helt op.

3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.

4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud.

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

5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt.
Lad vandet dryppe godt af.

6. Rengør tætningerne.

7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, 
håndtaget skal vende nedad!

8. Drej de to låsearme tilbage igen.

9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb.

Fugtfølere

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

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

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Kun ved slukket tørretumbler!

 Finjustering af tørreresultat 

Tørring, strygetørt, skabstørt, luftning/færdig vises efter 
hinanden.
Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt
signal - andre situationer.
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Installering
– Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af 

model).
– Kontroller tørretumbleren for transportskader!
– Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
– Pas på skarpe kanter!
– Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
– Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!

Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
– Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen!

Opstilling af tørretumbler
– Netstikket skal altid være tilgængeligt.

– Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast 
underlag!.

– Hold luftindtaget på tørretumbleren frit
– Hold området omkring tørretumbleren rent.
– Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af 

skruefødderne.
Anvend et vaterpas.
Skruefødderne må under ingen omstændigheder 
fjernes!

Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne  side 11.
– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. 

Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten!
– Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (  side 9) skal 

stemme overens!
– Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt.

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

Typ E

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

Typ K

Frostsikring / transport
Forberedelse
1. Tømning af kondensvandbeholder, side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten (Start/Stop)  kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen.
5. Sæt programvælgeren på Fra.

1.
Tag alle tilbehørsdele ud af
tromlen.
Tromlen skal være tom!

Hold luftindtaget frit

Rent og plant

2.

Tørretumbleren må ikke anven-
des på steder med frostfare!

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

Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)

Vægt Ca. 45 kg

Maks. fyldningsmængde 7 kg

Kondensvandbeholder Ca. 4,2 l

Tilslutningsspænding

Tilslutningseffekt

Sikring Se typeskilt

Omgivende temperaturer

Produktnummer
Fabrikationsnummer

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

Effektforbrug i slukket tilstand 0,10 W

Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) 1,00 W

Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program
Den centrifugeringshastighed, 
som blev anvendt til vasketøjet

Varighed** Energiforbrug**

Bomuld 7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg

Skabstørt* 1400 rpm 112 min 93 min 3,54 kWh 1,95 kWh

1000 rpm 131 min 100 min 4,13 kWh 2,27 kWh

800 rpm 150 min 116 min 4,72 kWh 2,79 kWh

Strygetørt* 1400 rpm 93 min 78 min 2,55 kWh 1,78 kWh

1000 rpm 111 min 87 min 3,22 kWh 2,23 kwh

800 rpm 130 min 98 min 3,90 kWh 2,81 kwh

Strygelet 3,5 kg 3,5 kg

Skabstørt* 800 rpm 48 min 1,35 kWh

600 rpm 60 min 1,65 kWh

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN 61121.
** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed, den indstillede tørringsgrad samt fyldningsmængden kan 

værdierne afvige fra de angivne værdier.

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

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

Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed

 Bomuld Skabstørt 7 kg/3,5 kg 4,13kWh/2,27 kWh 131 min/100 min

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

Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model)

Monteringssæt til vaskesøjle
Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget
fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt. WTZ 11300: Med udtrækkelig bordplade.

Indbygning
Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand.

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

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

WTZ
11310

WTZ
10290

WMZ
20500

WTZ
1110
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Hvad skal man gøre, hvis... 
Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/
tænde). Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav 
tillid til producentens kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført 
af uddannede serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den 
nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger:
– DK 44 89 89 85
Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med 
kundeservice (se på indersiden af lugen).
Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.

Indikatorlampen  (Start/Stop)
lyser ikke.

Er netstikket i kontakten?
Er der valgt program? 
Kontroller sikringen for stikkontakten.

Display og indikatorlamper 
(afhængigt af model) er slukket, 
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Energispare-modus er aktiveret  separat Vejledning for 
energispare-modus.

Indikatorlampen  (Beholder),
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Tømning af kondensvandbeholder side 4.
Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes.

Indikatorlampen  (Rengøring),
og tasten  (Start/Stop) blinker.

Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand 
 side 4/6.

Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten  (Start/Stop)?
Er lugen lukket? Er der indstillet et program?
Omgivende temperatur over 5 °C?

Der løber vand ud. Indjuster tørretumbleren til vandret.
Rens luftkølerens tætning.

Lugen åbnes af sig selv. Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb.

Tøjet er krøllet. Er påfyldningsmængden overskredet?
Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det 
op, og træk det i form.
Valg af ikke-tilpasset program side 7.

Vasketøjet er ikke helt tørt eller er 
stadig for fugtigt.

Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det 
i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan 
undslippe.
Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, 
uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt.
Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere 
tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette.
Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet.
Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, 
kan vasketøjet ikke blive gennemtørt.
Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan 
forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt.
Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt 
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var 
overskredet.

Er tørretiden for lang? Rengør fnugfiltrene under rindende vand side 4.
Utilstrækkelig lufttilførsel  sørg for luftcirkulation.
Luftindsugningen er muligvis blokeret  hold 
indsugningsåbningen fri side 8.
Omgivende temperatur over 35 °C  luft ud.

Fugtigheden i rummet stiger 
markant.

Udluft rummet bedre.

Strømafbrydelse. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det 
ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet 
kan være meget varme.

En eller flere indikatorlamper for 
programstatus blinker.

Rengøring af fnugfilter og luftkøler side 4/6.
Kontroller opstillingsbetingelser side 8.
Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen.
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Sikkerhedsanvisninger
Nødstilfælde – Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen.

Tørretumbleren
må KUN...

– anvendes til husholdningsbrug indendørs.
– anvendes til tørring af tekstiler.

Tørretumbleren
må ALDRIG...

– anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet.
– ændres teknisk eller funktionelt.

Fare – Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren.
– Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren.
– Hold husdyr borte fra tørretumbleren.
– Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere 

eksplosionsfare!
– Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på  tørretumbleren kan vælte!

Installation – Fastgør løse ledninger  fare for snubling!
– Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare.

Nettilslutning – Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, 
fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden.

– Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort.

– Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: 
– Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen.
– Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke netstikket med fugtige hænder  fare for elektrisk stød!
– Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.
– Netledningen må ikke beskadiges  fare for elektrisk stød!

Drift – Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der 
tændes for tørretumbleren!

– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med 
opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, 
neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare!

– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle 
kemikalier til rengøring.

– Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren 
eksplosionsfare!

– Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt 
tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe.

– Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/
-gummi  elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan 
beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.

– Lette genstande, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens 
luftindtag fare for tilskadekomst!

– Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at 
sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det.

– Sluk tørretumbleren efter programslut.
– Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør 

aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn 
på sikker afstand.  Fare for forbrænding!

– Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra 
tøjet!

Defekter – Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en 
defekt - må kun repareres af kundeservice.

– Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt 
netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare.

Reservedele – Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele 
og tilbehør.

Bortskaffelse – Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen
af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.

– Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn  fare for kvælning!
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes 

miljøvenligt.

da Brugsanvisning

Tørretumbler

WTE84107SN



1 2 3 4 5 6

 - °C (Tempera-
tur)

Valg af temperatur (  = kold)

- - - -   - *  (centrifugerings-
hastighed)

Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller 
- - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det 
sidste skyllevand, display - - - -)

 -  (Færdig om) Programslut efter ...

Statusvisninger Visninger til programforløbet:

Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut 

Børnesikring side 5

Programvælger til at tænde og 
slukke maskinen og til at vælge 
programmet. Kan drejes i begge 
retninger.

ProgramvælgerDisplay
Funktions- / optionsknapper

Start/
Pause

Individuelle indstillinger
Signal

1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler

2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler

Henvisninger på displayet afhængig af model

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

: Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen 
side 10.

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

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

Børnesikring aktiv, deaktivering  side 5.

Andre
visninger

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

+

Aktivering af ind-
stillingsfunktion

sæt på trykkes og 
holdes nede

drej en 
position
mod højre

holdes fortsat nede i ca. 
5 sek., indtil displayele-
menterne lyser, indstillings-
funktionen er aktiveret

sæt på , for at forlade 
indstillingsfunktionen for 
signallydstyrken

tryk indtil den ønskede 
lydstyrke er opnået

eller

drej en 
position mod 
højre

tryk indtil den ønskede 
lydstyrke er opnået

sæt på , for at forlade 
indstillingsfunktionen for 
signallydstyrken

Sortering og ilægning af vasketøj
Overhold producentens anvisninger!

Efter angivelserne på etiketterne.
Efter type, farve, snavs og temperatur.

Den maksimale kapacitet må ikke overskrides side 7.

Vær opmærksom på vigtige henvisninger  side 9.
Fyld store og små stykker tøj i!

Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og
gummitætningen.

Tilsætning af vaske- og plejemidler
Dosér iht.:

Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du
få oplyst hos dit vandforsyningsselskab) og producentens angivelser.

Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel:
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den

ind i tromlen.
Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen!Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10

Din vaskemaskine Korrekt brug

Indhold Side

Korrekt brug ....................................................................................... 1
Programmer ....................................................................................... 1
Indstilling og tilpasning af program ............................................... 3
Vask ................................................................................................. 3/4
Efter vask ............................................................................................ 4
Individuelle indstillinger ................................................................ 5/6
Henvisninger på displayet ............................................................... 6
Programoversigt ................................................................................ 7
Sikkerhedshenvisninger ................................................................... 8
Forbrugsværdier ................................................................................ 8
Vigtige henvisninger .......................................................................... 9
Indsats til flydende vaskemiddel ...................................................  9
Pleje/Rengøring ..........................................................................9/10
Vedligeholdelse ................................................................................10
Hvad skal man gøre, hvis ... .........................................................11

Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse
– Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
– Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
– De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De 

aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale 
balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.

– Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed.
– Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges 

centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af 
tørretumbleren.

Klargøring Før første vask
vask én gang uden vasketøj  side 9

Indstilling** og tilpasning af program 1

2

Vaskning

Rum : Skyllemiddel, stivelse

Rum I: Vaskemiddel til forvask

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

– Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8!
– Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved 

vaskemaskinen!
– Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
– Børn må ikke udføre rengørings- og 

vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
– Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!
Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne 
vejledning og den separate opstillingsvejledning!

Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med 
vand. Forhindrer tilstopning.

Sæbeskuffe
med rum I, II, 

Betjeningspanel

Serviceklap

Luge

Installation iht. separat 
opstillingsvejledning.

Kontrol af maskinen
– Tag aldrig en beskadiget maskine i 

brug!
– Informér kundeservice!

Isætning af netstik
– Kun med tørre hænder! 
– Tag kun fat i stikket!

Åbning af vandhanen

Vaskning

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

Afbrydelse af program
Ved programmer med høj temperatur:
– Lad tøjet afkøle: Vælg Sköljning (Skylning).
– Tryk på Start/Pause .
Ved programmer med lavere temperatur:
– Vælg Centrifugering (Centrifugering) (hvis der kun 

skal udpumpes: sæt 
 (centrifugeringshastighed) på - - - - ).

– Tryk på Start/Pause .

Ændring af program, hvis ...
... der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program:
– Vælg et nyt program.
– Tryk på Start/Pause . Det nye program starter forfra.

Stop/fortsættelse af program ...
... f.eks. ved iblødsætning side 9.
Tryk på Start/Pause . På displayet vises - -, lugen kan 
ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du 
trykke på Start/Pause .

Individuelle indstillinger
Funktionsknapper
Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen 
ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

°C (Temperatur) 
Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, 
afhænger af det indstillede program.

(Centrifugeringshastighed // 
 (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge  (skyllestop = uden 
slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display - - - -). Den 
maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det 
indstillede program. 

 (Færdig om)
Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten 
før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. 
Tryk på knappen  (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på 
Start/Pause .

Optionsknapper Programoversigt, side 7

(Speed Perfect) Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. 
Maksimal kapacitet
~ Programoversigt, side 7.

 (Eco Perfect) Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardpro-
grammet.

(Vand plus) Højere vandstand og ekstra skyl, forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand 
eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring

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

Start/Pause
Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af 
børnesikringen.
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Slukning
Sæt programvælgeren på Från (Fra).

Lukning af vandhane
Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller 

Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

Udtagning af vasketøj
Luk lugen op og tag vasketøjet ud.
Hvis - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: 
Sæt programvælgeren på Urpumpning (Udpumpning)
eller vælg centrifugerings-
hastighed.
Tryk på Start/Pause .

– Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
– Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen 

stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses 
husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig 
ved et meget lavt vand- og energiforbrug.
Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og 
korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, 
reservedele og services på vores Internetside 
www.bosch-home.com - eller i vores kundeservice-centre. 

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen 
over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model).
DK 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.
Denne vaskemaskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om 
affald af elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede 
apparater i alle EU-lande.

Rum II: Vaskemiddel til hovedvask,
 blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjernerProgrammer

Detaljeret programoversigt side 7.
Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individ-
uelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt.

Bomull
(Bomuld)

slidstærke tekstiler

+ Förtvätt (+ Forvask) slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C

Syntet (Strygelet) strygelette tekstiler

+ Förtvätt (+ Forvask) strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C

Mix forskellige vasketøjstyper

Fintvätt / Siden
(Finvask/Silke)

følsomme vaskbare tekstiler

Ylle (Uld) til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen

Sköljning (Skylning) ekstra skylning med centrifugering

Urpumpning (Udpumpning) af skyllevand ved  (uden slutcentrifugering)

Centrifugering af håndvaskede tekstiler

Supersnabb 15’/30’ 
(SuperLyn 15’/30’)

Kortprogram

Allergi+ slidstærke tekstiler

Sport Tekstiler af mikrofibre

Skjortor
(Skjortor/Blusar)

strygefri skjorter

Syntet special
(Mörk tvätt)

mørke tekstiler

Vælg Start/Pause 

Hvis der trykkes længere på 
funktionstasterne, kommer der et 
automatisk gennemløb af 
displayværdierne!

**Hvis symbolet  blinker på 
displayet, er børnesikringen aktiv 

 Deaktivering, side 5.

Funktions- og optionsknapper 
Individuelle indstillinger, side 5.

Håndtag til 
åbning af lugen
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 Sikkerhedshenvisninger
– Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med 

vaskemaskinen og overhold disse.
– Opbevar materialet til senere brug.

Fare for elektrisk stød – Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen!
– Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder.

Livsfare Ved kasserede maskiner:
– Træk netstikket ud.
– Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket.
– Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig 

inde og komme i livsfare.

Kvælningsfare – Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt 
for børn.

Forgiftningsfare – Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.

Eksplosionsfare – Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder 
opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere 
efter ifyldning.
Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.

Kvæstelsesfare – Lugen kan blive meget varm.
– Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen.
– Stig ikke op på vaskemaskinen.
– Støt dig ikke op ad en åben luge.
– Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu.

Forbrugsværdier
Program                    Kapacitet Energi*** Vand*** Programtid***

Bomull (Bomuld) 20 °C                          6 kg 0,30 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 40 °C*                          6 kg 0,95 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 60 °C                          6 kg 1,60 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 90 °C                          6 kg 2,45 kWh 76 l 2  t

Syntet (Strygelet) 40 °C*                          3 kg 0,70 kWh 46 l 1  t

Mix 40 °C                          2,5 kg 0,40 kWh 44 l 1 t

Fintvätt / Siden (Finvask/Silke) 30 °C                          2 kg 0,30 kWh 37 l  t

Ylle (Uld) 30 °C                          2 kg 0,20 kWh 43 l  t

* Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN60456.
Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal 
centrifugeringshastighed.

Program Ekstrafunktioner Kapacitet Årligt energiforbrug Årligt vandforbrug

Bomull (Bomuld) 40/60 °C  (EcoPerfect) 
 *

6 kg/3 kg 153 kWh      10560 l

** Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
*** Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, 

vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger.
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 Vigtige henvisninger
Før første vask

Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes:
– ca. 1 liter vand 
– Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets 

hårdhedsgrad)
Sæt programvælgeren på Syntet (Strygelet) 60 °C og tryk på Start/Pause . Når programmet er 
slut sættes programvælgeren på Från (Fra).

Pas på vasketøj og maskine

– Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.
– Tøm lommerne.
– Vær opmærksom på metaldele (clips osv.).
– Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle).
– Luk lynlåse og dynebetræk.
– Børst sand af lommer og opslag.
– Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose.

Ilægning af vasketøj

Fyld store og små stykker tøj i!
Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Vasketøj med forskellig grad af snavsethed

Vask nyt tøj separat.

let Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen (Speed Perfect).

Pletter forbehandles eventuelt.

kraftig Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask.

Iblødsætning Ilæg vasketøj med samme farve.

Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren 
på Bomull (Bomuld) 30 °C og tryk på Start/Pause . Tryk efter ca. 10 minutter på Start/Pause ,
for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på Start/Pause , hvis 
programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres.

Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel.

Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. 
producentens angivelser i rummet til skyllemiddel  (rengøres evt. først).

Farvning/affarvning

Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold 
angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv ikke tøj i vaskemaskinen!

Indsats til flydende vaskemiddel afhængig af model

Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel:
– Tag sæbeskuffen helt ud side 10.
– Skub indsatsen fremad.
Anvend ikke indsatsen (skub op):
– ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver,
– ved programmer med forvask eller funktionen  (Færdig om).

Pleje/rengøring
Kabinet, betjeningspanel

– Fjern straks rester af vaskemiddel.
– Tør af med en blød, fugtig klud. 
– Rengøring med vandstråle forbudt.
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Pleje/rengøring
Rengøring af sæbeskuffe ...
... hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel.

1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra.
3. Rengør sæbeskuffer og indsats med vand og børste og tør af.
4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften).
5. Skub sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre.

Vasketromle
Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer.
Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld
Afkalkning  Der må ikke være tøj i vaskemaskinen!
Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. 
angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores 
internetside eller via kundeservice (  side 1).

Vedligeholdelse
Afløbspumpe
Sæt programvælgeren på Från (Fra), træk netstikket ud.

1. Åbn serviceklappen
2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand)
3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul 

skal kunne drejes).
4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast.
5. Isæt atter serviceklappen.

For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet: 
Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet Urpumpning (Udpumpning).

Afløbsslange tilstoppet ved vandlås
Sæt programvælgeren på Från (Fra), træk netstikket ud.

1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand).
2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs.

3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd.

Si i vandtilledning tilstoppet
Fare for elektrisk stød
Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil).

Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen:
1. Luk vandhanen!
2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af Sköljning (Skylning) /Centrifugering

(Centrifugering)).
3. Tryk på Start/Pause . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på Från (Fra). Træk netstikket ud. 

Rengøring af sien:
5. Fjern slangen fra vandhanen. 

Rengør sien med en lille børste.
og/eller ved modeller Standard og Aqua-Secure:
Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, 
tag sien ud med en tang og rengør den.

6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed.

Skoldningsfare!
– Lad vaskevandet afkøle!
– Sluk for vandhanen!

– Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!
– Eksplosionsfare! Ingen opløsningsmidler!

11

Hvad gør jeg, hvis ...
Vandet løber ud – Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den.

– Spænd tilløbsslangens forskruning.

Intet vandindtag. 
Vaskemiddel ikke brugt.

– Start/Pause  ikke valgt?
– Vandhane ikke åbnet?
– Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si  side 10.
– Tilløbsslange knækket eller klemt fast?

Lugen kan ikke åbnes. – Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse?  side 4.
– - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt?  side 3,4.

Program starter ikke. – Start/Pause  eller  (Færdig om) - tid valgt?
– Luge lukket?
– Børnesikring aktiv? Deaktivering  side 5.

Vaskevandet pumpes 
ikke ud.

– - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt?  side 3,4.
– Rengøring af afløbspumpen  side 10.
– Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange.

Intet synligt vand i 
tromlen.

– Ingen fejl - vand under det synlige område.

Centrifugeringsresultat
ikke tilfredsstillende.
Vasketøj vådt/for fugtigt.

– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, 
ujævn fordeling af vasketøj.
Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen.

– Er der valgt  (Strygelet) ?  side 5.
– Er der valgt et for lavt omdrejningstal?  side 5.

Programtiden ændrer sig 
under vaskecyklen.

– Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende 
vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på 
displayet.

Flere ganges start på 
centrifugering.

– Ingen fejl - ubalancekontrolssystemet udligner ubalancen.

Restvand i kammeret  til 
plejemidler.

– Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke.
– Rengør evt. indsatsen  side 10.

Lugtdannelse i 
vaskemaskinen.

– Kør programmet Bomull (Bomuld) 90 °C uden vasketøj. Anvend 
vaskemiddel.

Statusindikatoren
blinker. Der kommer evt. 
vaskemiddel ud af 
sæbeskuffen.

– Er der brugt for meget vaskemiddel?
Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det 
i rum II (ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!).

– Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask.

Kraftig støjdannelse, 
vibrationer og “Vandring” 
ved centrifugering.

– Er maskinens fødder fastgjort?
Sikr maskinens fødder  Opstillingsvejledning.

– Er transportsikringerne fjernet?
Fjern transportsikringer  Opstillingsvejledning.

Display/indikatorlamper
fungerer ikke under 
driften.

– Netsvigt?
– Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer.
– Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice.

Programmet kører 
længere end normalt.

– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at 
fordele vasketøjet flere gange.

– Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning.

Rester af vaskemiddel på 
vasketøjet.

– Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan 
opløses i vand.

– Vælg Sköljning (Skylning) eller børst vasketøjet af efter vask.

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig:

– Sæt programvælgeren på Från (Fra) og træk netstikket ud af stikkontakten.
– Sluk vandhanen og kontakt kundeservice  Opstillingsvejledning.

da Brugsanvisning

Vaskemaskine
WAB28266SN
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 - °C (Tempera-
tur)

Valg af temperatur (  = kold)

- - - -   - *  (centrifugerings-
hastighed)

Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af mod
- - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering, vask
sidste skyllevand, display - - - -)

 -  (Færdig om) Programslut efter ...

Statusvisninger Visninger til programforløbet:

Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller

Børnesikring side 5

ProgramvælgerDisplay
Funktions- / optionsknapper

Start/
Pause

Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i kle

Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhed

Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbe

Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10

Din vaskemaskine Korrekt brug

Indhold Side

Korrekt brug ....................................................................................... 1
Programmer ....................................................................................... 1
Indstilling og tilpasning af program ............................................... 3
Vask ................................................................................................. 3/4
Efter vask ............................................................................................ 4
Individuelle indstillinger ................................................................ 5/6
Henvisninger på displayet ............................................................... 6
Programoversigt ................................................................................ 7
Sikkerhedshenvisninger ................................................................... 8
Forbrugsværdier ................................................................................ 8
Vigtige henvisninger .......................................................................... 9
Indsats til flydende vaskemiddel ...................................................  9
Pleje/Rengøring ..........................................................................9/10
Vedligeholdelse ................................................................................10
Hvad skal man gøre, hvis ... .........................................................11

Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse
– Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
– Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
– De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De 

aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale 
balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.

– Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed.
– Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges 

centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af 
tørretumbleren.

Klargøring

Rum : Skyllemiddel, stivelse

Rum I: Vaskemiddel til forvask

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

– Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8!
– Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved 

vaskemaskinen!
– Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
– Børn må ikke udføre rengørings- og 

vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
– Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!
Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne 
vejledning og den separate opstillingsvejledning!

Installation iht. separat 
opstillingsvejledning.

Kontrol af maskinen
– Tag aldrig en beskadiget maskine i 

brug!
– Informér kundeservice!

Isætning af netstik
– Kun med tørre hænder! 
– Tag kun fat i stikket!

Åbning af vandhanen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses 
husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig 
ved et meget lavt vand- og energiforbrug.
Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og 
korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, 
reservedele og services på vores Internetside 
www.bosch-home.com - eller i vores kundeservice-centre. 

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen 
over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model).
DK 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.
Denne vaskemaskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om 
affald af elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede 
apparater i alle EU-lande.

Rum II: Vaskemiddel til hovedvask,
 blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjernerProgrammer

Detaljeret programoversigt side 7.
Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individ-
uelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt.

Bomull
(Bomuld)

slidstærke tekstiler

+ Förtvätt (+ Forvask) slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C

Syntet (Strygelet) strygelette tekstiler

+ Förtvätt (+ Forvask) strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C

Mix forskellige vasketøjstyper

Fintvätt / Siden
(Finvask/Silke)

følsomme vaskbare tekstiler

Ylle (Uld) til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen

Sköljning (Skylning) ekstra skylning med centrifugering

Urpumpning (Udpumpning) af skyllevand ved  (uden slutcentrifugering)

Centrifugering af håndvaskede tekstiler

Supersnabb 15’/30’ 
(SuperLyn 15’/30’)

Kortprogram

Allergi+ slidstærke tekstiler

Sport Tekstiler af mikrofibre

Skjortor
(Skjortor/Blusar)

strygefri skjorter

Syntet special
(Mörk tvätt)

mørke tekstiler
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Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller 
- - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det 

Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut 

Programvælger til at tænde og 
slukke maskinen og til at vælge 
programmet. Kan drejes i begge 
retninger.

Programvælger

Sortering og ilægning af vasketøj
Overhold producentens anvisninger!

Efter angivelserne på etiketterne.
Efter type, farve, snavs og temperatur.

Den maksimale kapacitet må ikke overskrides side 7.

Vær opmærksom på vigtige henvisninger  side 9.
Fyld store og små stykker tøj i!

Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og
gummitætningen.

Tilsætning af vaske- og plejemidler
Dosér iht.:

Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du
få oplyst hos dit vandforsyningsselskab) og producentens angivelser.

Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel:
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den

ind i tromlen.
Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen!

Før første vask
vask én gang uden vasketøj  side 9

Indstilling** og tilpasning af program 1

2

Vaskning

Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med 
vand. Forhindrer tilstopning.

Sæbeskuffe
med rum I, II, 

Betjeningspanel

Serviceklap

Luge

Vaskning

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

Afbrydelse af program
Ved programmer med høj temperatur:
– Lad tøjet afkøle: Vælg Sköljning (Skylning).
– Tryk på Start/Pause .
Ved programmer med lavere temperatur:
– Vælg Centrifugering (Centrifugering) (hvis der kun 

skal udpumpes: sæt 
 (centrifugeringshastighed) på - - - - ).

– Tryk på Start/Pause .

Ændring af program, hvis ...
... der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program:
– Vælg et nyt program.
– Tryk på Start/Pause . Det nye program starter forfra.

Stop/fortsættelse af program ...
... f.eks. ved iblødsætning side 9.
Tryk på Start/Pause . På displayet vises - -, lugen kan 
ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du 
trykke på Start/Pause .

3

Slukning
Sæt programvælgeren på Från (Fra).

Lukning af vandhane
Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller 

Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

Udtagning af vasketøj
Luk lugen op og tag vasketøjet ud.
Hvis - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: 
Sæt programvælgeren på Urpumpning (Udpumpning)
eller vælg centrifugerings-
hastighed.
Tryk på Start/Pause .

– Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
– Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen 

stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

Vælg Start/Pause 

Hvis der trykkes længere på 
funktionstasterne, kommer der et 
automatisk gennemløb af 
displayværdierne!

**Hvis symbolet  blinker på 
displayet, er børnesikringen aktiv 

 Deaktivering, side 5.

Funktions- og optionsknapper 
Individuelle indstillinger, side 5.

Håndtag til 
åbning af lugen
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Individuelle indstillinger
Signal

1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler

2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler

Henvisninger på displayet afhængig af model

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

: Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen 
side 10.

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

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

Børnesikring aktiv, deaktivering  side 5.

Andre
visninger

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

+

Aktivering af ind-
stillingsfunktion

sæt på trykkes og 
holdes nede

drej en 
position
mod højre

holdes fortsat nede i ca. 
5 sek., indtil displayele-
menterne lyser, indstillings-
funktionen er aktiveret

sæt på , for at forlade 
indstillingsfunktionen for 
signallydstyrken

tryk indtil den ønskede 
lydstyrke er opnået

eller

drej en 
position mod 
højre

tryk indtil den ønskede 
lydstyrke er opnået

sæt på , for at forlade 
indstillingsfunktionen for 
signallydstyrken

Individuelle indstillinger
Funktionsknapper
Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen 
ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

°C (Temperatur) 
Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, 
afhænger af det indstillede program.

(Centrifugeringshastighed // 
 (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge  (skyllestop = uden 
slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display - - - -). Den 
maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det 
indstillede program. 

 (Færdig om)
Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten 
før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. 
Tryk på knappen  (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på 
Start/Pause .

Optionsknapper Programoversigt, side 7

(Speed Perfect) Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. 
Maksimal kapacitet
~ Programoversigt, side 7.

 (Eco Perfect) Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardpro-
grammet.

(Vand plus) Højere vandstand og ekstra skyl, forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand 
eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring

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

Start/Pause
Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af 
børnesikringen.
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 Sikkerhedshenvisninger
– Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med 

vaskemaskinen og overhold disse.
– Opbevar materialet til senere brug.

Fare for elektrisk stød – Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen!
– Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder.

Livsfare Ved kasserede maskiner:
– Træk netstikket ud.
– Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket.
– Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig 

inde og komme i livsfare.

Kvælningsfare – Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt 
for børn.

Forgiftningsfare – Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.

Eksplosionsfare – Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder 
opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/rensebenzin, kan eksplodere 
efter ifyldning.
Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.

Kvæstelsesfare – Lugen kan blive meget varm.
– Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen.
– Stig ikke op på vaskemaskinen.
– Støt dig ikke op ad en åben luge.
– Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu.

Forbrugsværdier
Program                    Kapacitet Energi*** Vand*** Programtid***

Bomull (Bomuld) 20 °C                          6 kg 0,30 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 40 °C*                          6 kg 0,95 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 60 °C                          6 kg 1,60 kWh 68 l 2  t

Bomull (Bomuld) 90 °C                          6 kg 2,45 kWh 76 l 2  t

Syntet (Strygelet) 40 °C*                          3 kg 0,70 kWh 46 l 1  t

Mix 40 °C                          2,5 kg 0,40 kWh 44 l 1 t

Fintvätt / Siden (Finvask/Silke) 30 °C                          2 kg 0,30 kWh 37 l  t

Ylle (Uld) 30 °C                          2 kg 0,20 kWh 43 l  t

* Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN60456.
Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal 
centrifugeringshastighed.

Program Ekstrafunktioner Kapacitet Årligt energiforbrug Årligt vandforbrug

Bomull (Bomuld) 40/60 °C  (EcoPerfect) 
 *

6 kg/3 kg 153 kWh      10560 l

** Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
*** Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, 

vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger.
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 Vigtige henvisninger
Før første vask

Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes:
– ca. 1 liter vand 
– Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets 

hårdhedsgrad)
Sæt programvælgeren på Syntet (Strygelet) 60 °C og tryk på Start/Pause . Når programmet er 
slut sættes programvælgeren på Från (Fra).

Pas på vasketøj og maskine

– Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.
– Tøm lommerne.
– Vær opmærksom på metaldele (clips osv.).
– Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle).
– Luk lynlåse og dynebetræk.
– Børst sand af lommer og opslag.
– Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose.

Ilægning af vasketøj

Fyld store og små stykker tøj i!
Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Vasketøj med forskellig grad af snavsethed

Vask nyt tøj separat.

let Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen (Speed Perfect).

Pletter forbehandles eventuelt.

kraftig Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask.

Iblødsætning Ilæg vasketøj med samme farve.

Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren 
på Bomull (Bomuld) 30 °C og tryk på Start/Pause . Tryk efter ca. 10 minutter på Start/Pause ,
for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på Start/Pause , hvis 
programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres.

Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel.

Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. 
producentens angivelser i rummet til skyllemiddel  (rengøres evt. først).

Farvning/affarvning

Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold 
angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv ikke tøj i vaskemaskinen!

Indsats til flydende vaskemiddel afhængig af model

Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel:
– Tag sæbeskuffen helt ud side 10.
– Skub indsatsen fremad.
Anvend ikke indsatsen (skub op):
– ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver,
– ved programmer med forvask eller funktionen  (Færdig om).

Pleje/rengøring
Kabinet, betjeningspanel

– Fjern straks rester af vaskemiddel.
– Tør af med en blød, fugtig klud. 
– Rengøring med vandstråle forbudt.
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Pleje/rengøring
Rengøring af sæbeskuffe ...
... hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel.

1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra.
3. Rengør sæbeskuffer og indsats med vand og børste og tør af.
4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften).
5. Skub sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre.

Vasketromle
Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer.
Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld
Afkalkning  Der må ikke være tøj i vaskemaskinen!
Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. 
angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores 
internetside eller via kundeservice (  side 1).

Vedligeholdelse
Afløbspumpe
Sæt programvælgeren på Från (Fra), træk netstikket ud.

1. Åbn serviceklappen
2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand)
3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul 

skal kunne drejes).
4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast.
5. Isæt atter serviceklappen.

For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet: 
Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet Urpumpning (Udpumpning).

Afløbsslange tilstoppet ved vandlås
Sæt programvælgeren på Från (Fra), træk netstikket ud.

1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand).
2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs.

3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd.

Si i vandtilledning tilstoppet
Fare for elektrisk stød
Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil).

Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen:
1. Luk vandhanen!
2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af Sköljning (Skylning) /Centrifugering

(Centrifugering)).
3. Tryk på Start/Pause . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på Från (Fra). Træk netstikket ud. 

Rengøring af sien:
5. Fjern slangen fra vandhanen. 

Rengør sien med en lille børste.
og/eller ved modeller Standard og Aqua-Secure:
Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, 
tag sien ud med en tang og rengør den.

6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed.

Skoldningsfare!
– Lad vaskevandet afkøle!
– Sluk for vandhanen!

– Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!
– Eksplosionsfare! Ingen opløsningsmidler!
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Hvad gør jeg, hvis ...
Vandet løber ud – Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den.

– Spænd tilløbsslangens forskruning.

Intet vandindtag. 
Vaskemiddel ikke brugt.

– Start/Pause  ikke valgt?
– Vandhane ikke åbnet?
– Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si  side 10.
– Tilløbsslange knækket eller klemt fast?

Lugen kan ikke åbnes. – Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse?  side 4.
– - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt?  side 3,4.

Program starter ikke. – Start/Pause  eller  (Færdig om) - tid valgt?
– Luge lukket?
– Børnesikring aktiv? Deaktivering  side 5.

Vaskevandet pumpes 
ikke ud.

– - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt?  side 3,4.
– Rengøring af afløbspumpen  side 10.
– Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange.

Intet synligt vand i 
tromlen.

– Ingen fejl - vand under det synlige område.

Centrifugeringsresultat
ikke tilfredsstillende.
Vasketøj vådt/for fugtigt.

– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, 
ujævn fordeling af vasketøj.
Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen.

– Er der valgt  (Strygelet) ?  side 5.
– Er der valgt et for lavt omdrejningstal?  side 5.

Programtiden ændrer sig 
under vaskecyklen.

– Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende 
vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på 
displayet.

Flere ganges start på 
centrifugering.

– Ingen fejl - ubalancekontrolssystemet udligner ubalancen.

Restvand i kammeret  til 
plejemidler.

– Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke.
– Rengør evt. indsatsen  side 10.

Lugtdannelse i 
vaskemaskinen.

– Kør programmet Bomull (Bomuld) 90 °C uden vasketøj. Anvend 
vaskemiddel.

Statusindikatoren
blinker. Der kommer evt. 
vaskemiddel ud af 
sæbeskuffen.

– Er der brugt for meget vaskemiddel?
Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det 
i rum II (ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!).

– Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask.

Kraftig støjdannelse, 
vibrationer og “Vandring” 
ved centrifugering.

– Er maskinens fødder fastgjort?
Sikr maskinens fødder  Opstillingsvejledning.

– Er transportsikringerne fjernet?
Fjern transportsikringer  Opstillingsvejledning.

Display/indikatorlamper
fungerer ikke under 
driften.

– Netsvigt?
– Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer.
– Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice.

Programmet kører 
længere end normalt.

– Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at 
fordele vasketøjet flere gange.

– Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning.

Rester af vaskemiddel på 
vasketøjet.

– Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan 
opløses i vand.

– Vælg Sköljning (Skylning) eller børst vasketøjet af efter vask.

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig:

– Sæt programvælgeren på Från (Fra) og træk netstikket ud af stikkontakten.
– Sluk vandhanen og kontakt kundeservice  Opstillingsvejledning.

da Brugsanvisning

Vaskemaskine
WAB28266SN



BYGNINGSDELSKORT 

Blandingsbatteri  

Side 1 af 2

Materiale: Blandingsbatteri køkken 

• Grohe Bauedge  

Producent:

Navn: Grohe A/S 

Adresse: Sluseholmen 8C 2450 KBH SV 

Kontaktoplysninger: Skriv her 

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS A/S  

Adresse: Bygaden 11 9430 Vadum  

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 98268411 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I køkkenet 

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

Ved ibrugtagning 

Ved rengøring, mindst 2 gang om året 

Alle armaturer 

Lejer/Ejer 

Rengøring af produktet:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes 

ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre. De 

angriber overfladen som bliver mat og ridset. Rens kun med lidt sæbe og en fugtig 

klud. Derefter skylles det af og gnides tør. 

Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel 

skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med kalkfjerdingsmiddel.  

Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike indtil 

kalken er opløst.  Følges ovenstående eller vedlagte rengøringsvejledning ikke 

bortfalder garantien.  

 Tidspunkt for første rengøring: 

 Rengørings interval: 

 Vedligeholdelsesanvisninger: 

Ved indflytning  

Efter Behov, alt efter bruget  

Lejer/Ejer 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning Ved beskadigede blandingsbatteri.   



BYGNINGSDELSKORT 

Blandingsbatteri  

Side 2 af 2

 Mængde  

 Hvem der skal udføre Udskiftningen: 

Den beskadigede del  

VVS´er 

Evt. øvrige bemærkninger

Få flere informationer fra bygningsdelskortet om badeværelset.   

Evt. vedlagte bilag: 

Rengøringsvejledning er den samme som til blandingsbatteriet fra Damixa, som ligger 

inder afsnittet ”Badeværelse”.  



 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 

  Rev: d. 22.12.2020 

Dybbro Ejendom ApS 

  

BADEVÆRELSE 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje  

af boligens badeværelse. Korrekt vedligeholdelse af badeværelset, samt inventaret, følg 

da leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find anvisningerne og bygningsdelskortet til 

sidst i dette afsnit). 

INVENTAR 

Inventaret inde på badeværelset i form af skabe og bordplade skal rengøres og justeres 

som beskrevet i afsnittet ”Inventar”.  

 

For uden afsnittet inventar, skal bordpladen (kunstmarmor) dagligt rengøres med varmt 

vand, og rengøringsmidler uden slibemidler. OBS temperaturen på vandet må aldrig 

overskride 65 C. Til indflytning følger der olie med til smøring af bordplade. Dette gøres 

hver 6. måned. 

VANDLÅSEN I SKAB  

Ved stoppet vandlås, afprøves der med ”afløbsrens” jf. leverandørens anvisninger for det 

gældende materiale. - ellers kontaktes viceværten som tager stilling til følgende om en 

fagmand skal kontaktes. 

 

OBS: Beboeren må ikke selv skille vandlåsen, da den kan være svær af samle og få tæt. 

 

HÅRDE HVIDEVARER 

Inde på badeværelset er der etableret en vaskesøjle, hvor der nederst står en 

tørretumbler og ovenpå er en vaskemaskine. For anvendelse og rengøring af maskinerne 

ligger der et bygningsdelskort fra leverandøren samt en brugervejledning under afsnittet 

inventar. Det anbefales at læse bygningsdelskortene og brugervejledningerne på 

maskinerne inden anvendes, da korrekt anvendelse, kan forlænge maskinernes levetid.  

 

De vand- og elinstallationer, der er i forbindelse med tørretumbler og vaskemaskine 

findes bag maskinerne.  

GULVAFLØB SAMT VANDLÅS 

Rengøring:  

Ved rengøring af gulvafløbet i brusenichen gøres følgende:  
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• Løft den øverste rist(A) af.  

• Tag fat i håndtaget på opsamleren (B) og trævlesien 

og løft den op af afløbsarmaturet.  

• Rengør opsamleren (B) med en blød klud eller børste 

dyppet i lunken sulfovand eller anden almindelig 

sæbe.  

• Rist og armatur skal poleres i samme retning, som 

stålet er slebet.  

• Til sidst sættes opsamleren tilbage og lig risten ned.  

 

OBS brug IKKE ståluld. 

 

Hyppighed:  

Det skal jævnligt rengøres, da det sikrer at afløbssystemet holder længere og fungerer 

optimalt.  

 

Dårlig lugt:  

Hvis I oplever, at der kommer dårlig lugt fra afløbet, kan det skyldes, at vandlåsen ikke er 

helt nede i sit leje, eller fordi den ligger skævt. En anden årsag kan skyldes, at vandlåsen 

er tom. Dette løses ved at hælde vand deri.  

 

GULVVARME  

Regulere temperaturen: 

Der er gulvvarme i hele boligen og for at regulere gulvvarmen skal man indstille 

temperaturen på termostaten (se billede til højere), som er placeret i hvert rum.  

 

Man kan skrue op for temperaturen ved at dreje op, og drejes 

den ned, sænkes temperaturen (drej termostaten op (+) for varmere 

og ned () for koldere, som vist på billede). Det anbefales at have 0,5 

grader varmere inde på badeværelset.  

 Gulvvarmen styres af en termostat i det enkle rum. Hvis der 

f.eks. ønskes at lukke for gulvvarmen i sommerhalvåret, sidder 

der en regulator i teknikskabet, som kan skrues ned.  

 

OBS der kan gå op til 24 timer før temperaturen har reguleret 

sig. Er der ikke sket noget inden for de 24 timer, kan det skyldes at rummet allerede har 

den temperatur som termostaten er sat på, derfor vil gulvvarmen først aktivere når 

temperaturen falder under det niveau som termostaten er angivet til. Virker gulvvarmen 

ikke, kontakt da viceværten, lejeren må IKKE selv røre ved gulvvarmestyringen.    

  

A 

B 

B 

+ ÷ 
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Rengøring:  

Termostaten kan rengøres med en hårdt opvredet klud med sæbevand, tør efter med 

en tør klud. Brug ALDRIG skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler da det kan 

skade radiatortermostaten.  

 

Tildækning af termostat:  

Tildæk ALDRIG termostaten, sidder den skjult f.eks. bagved et håndklæde eller lignede, 

vil den ikke kunne registrere rummets temperatur rigtig.   

 

Gulvvarmestyreboksen:  

Der skal IKKE foretages yderligere indstillinger på gulvvarmestyreboksen uden en 

autoriseret montør, kontakt da viceværten. 

 

SPOTS  

Rengøring:  

For at overholde de krav loven foreskriver med hensyn til lys niveauet og lysstyrken skal 

alle spots/lamper/lyskilder rengøres hver 6. måned. I rum med øget damp, støv og 

anvendelse (køkken, bade osv.) skal spots/lamper/lyskilderne rengøres hver 3 måned.  

Se leverandørens vejledninger sidst i dette afsnit.  

 

HUSK af afbryde HPFI relæet i kraft- og lysgrupperne (de grønne grupper, se forklaringen under 

afsnittet EL installationer – HPFI relæet) ved rengøring.  

 

 

Vejledning til boligens øvrige spots: 

Ved skiftning af pære gøres følgende (se også billede til højre):  

• Tage fat i kanten af spottet (A) og træk hele spottet ud af 

loftet (så det ligner billede nr. 2 til højere).  

• Hold fast i hele spottet og pæren (B) og drej den i urets retning, 

for at få det løsnet fra fatningen (C).  

• For at få beskyttelsesglasset af pæren, hold beskyttelses 

glasset (B) med den ene hånd, løft pæren op, og træk den 

ud (træk i modsatretning af låsen til pæren, ligesom på nederst billede).  

• Sæt en ny pære i beskyttelsesglasset, ved modsat bevægelse.  

• Pærens fatningsben sættes op i fatningen (C) og drej mod 

uret.  

• Tryk hele spottet tilbage, op i loftet igen, så der sluttes tæt 

hele vejen rundt om spottet. 

 

Et godt fif:  

For at undgå mærker eller snavs på loftet når spottet skal tages ud, 

kan spotte drejes ved at skubbe til pæren i den ene side, hvor 

efter man kan få fat i den indvendige kant af spottet (se billede til 

højre) og trække spottet ud. 

 

A 

B 

C 
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OBS hvis lyset lige har været tændt, kan pæren godt være en smule varm. Der 

anvendes LED pære i spottene og det er KUN LED pære der må anvendes.  

Sættes der en halogenpære deri, kan det medføre en varmeudvikling som vil smelte og 

ødelægge pærefatningen, og i værste tilfælde opstå brand. 

Derfor er det lejerens ansvar at der KUN anvendes LED pære i spotsene.    

 

VANDHANER  

Vandhanerne i boligen (badeværelset og køkkenet) har en drypgaranti på 5 år, derfor skal der 

tages kontakt til viceværten når vandhanen begynder at dryppe, så det kan laves 

hurtigst muligt.  

 

GLASVÆGGEN:  

Inde på badeværelses bruseniche er den ene side en gladside, som rengøres efter 

behov, ved at anvende en skraber, klud, vand eller en rengøringsbladning til vinduer, tør 

altid over bagefter.  

Efter bad tørres glassiden over med et tørt håndklæde/viskestykke for at mindste 

kalkpletterne på glasset.  

 

GENERELT RENGØRING  

For at gøre rengøring af badeværelset lettere og nemmere, er her et par gode råd: 

 

• Efter hver rengøring skal der skylles efter med rent koldt vand, for at være sikker 

på at alle rester af rengøringsmidlet er fjernet helt.  

• Rester af kropsplejemidler (sæbe, shampoo, brusegele, babyolie osv.) kan medføre skader 

på komponenterne (bruseren, blandingsbatteriet osv.), fugerne og klinkerne/fliserne. 

Derfor anbefales det at skylle efter med vand, efter brug.  

• Efter hvert brusebad anbefales det at tørre komponenterne (bruseren, 

blandingsbatteriet osv.), fugerne og klinkerne/fliserne over med f.eks. et håndklæde 

for at undgå kalkaflejringer.  

 

Begynder brusehovedet at lave ujævne stråler eller sprøjte i alle retninger (er utæt, eller 

mindre mængder af vand), er det tegn på at brusehovedet er kalket til og skulle have været 

rengjort.     

 

Når brusehovedet rengøres, kan det lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel (se 

bygningsdelskortet) for at opløse kalket indeni. Skyl altid efter med rigelige mængder af rent 

vand. For at mindske kalkaflejringerne kan man under et bad (en gang imellem) gnubbe 

stråledyserne med fingrene således at den kalk der sidder i dyserne smuldres og fjernes.  
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Inventar – Badeværelser   

Side 1 af 3

SKABE/HYLDER/SKUFFER:  

Indbygningsår:

2020  

Placering: 

I lejlighedens badeværelse   

Vedligeholdelse af produktet:

Rengøres med Rengøringsmiddel ikke slibende ,blød klud ( se Drift/vedligehold) 

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

løbende 

løbende 

Model Skabe/hylder/skuffer: 

Dekor titan hvid 

Låger/fronter/greb/hængsler: 

UNA – Titan hvid 

Vask/bordplade: 

Mat hvidt kunstmarmor 

Producent:

Skabe/hylder/skuffer: Navn: Nobia Danmark 

Adresse: Industrivej 6 6870 Ølgod 

Kontaktoplysninger: 77887000  

Låger/fronter/greb/hængsler: Navn: Nobia Danmark 

Adresse: Industrivej 6 

Kontaktoplysninger: 77887000  

Vask/bordplade: Navn: Marmorline 

Adresse: Odinsvej 25, 7200 Grindsted 

Kontaktoplysninger: 76720125  

Leverandør:

Navn: Invita køkkener A/S 

Adresse: Stenbukken 11, 9200 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: ta.aalborg@invita.dk 

Tlf: 22 45 11 41 
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Inventar – Badeværelser   

Side 2 af 3

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: beboer 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigelse 

Rengøring af produktet: 

Vaske med alm. Ajax ikke slibende  

Evt. vedlagte bilag: 

Se Drift og vedligeholds bilag for køkken under afsnittet Inventar. 

LÅGER/FRONTER/GREB/HÆNGSLER:  

Indbygningsår:

2020  

Placering: 

I lejlighedens badeværelse   

Vedligeholdelse af produktet:

Alm. Rengøring   

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

Løbende 

Løbende 

Beboer 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigelse 

Rengøring af produktet: 

Afvaskning ikke slibende rengøringsmiddel  

Evt. vedlagte bilag: 

Se Drift og vedligeholds bilag for køkken under afsnittet Inventar. 

VASK/BORDPLADE:  

Indbygningsår:

2020  

Placering: 
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Inventar – Badeværelser   

Side 3 af 3

I lejlighedens badeværelse   

Vedligeholdelse af produktet:

Alm. Rengøring   

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

løbende 

Beboer 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning Ved beskadigelse 

Rengøring af produktet: 

Alm. Ajax / kalk fjerne – der gives olie efter behov 

Evt. vedlagte bilag: 

Se Drift og vedligeholds bilag for køkken under afsnittet Inventar.  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Badeværelse – Linjeafløb inkl. vandlås. 

Side 1 af 2

Materiale/Type/model: Vandlås: 

Aco linjeafløb 

Linjeafløb: 

Aco Linjeafløb  

Producent:

Vandlås: Navn: ACO Nordic A/S  

Adresse: Thorsvej 9 4100 Ringsted  

Kontaktoplysninger: info@aco.dk 

Linjeafløb: Navn: ACO Nordic A/S  

Adresse: Thorsvej 9 4100 Ringsted  

Kontaktoplysninger: info@aco.dk 

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:

Bruseområde  

Vedligeholdelse af produktet:

Vandlås: 

Vandlåsen renses efter behov.  

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Efter behov – ved indflytning 

Efter behov – ca. hver 3 måned 

Beboer eller vicevært 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Rengøring:



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Badeværelse – Linjeafløb inkl. vandlås. 

Side 2 af 2

Vandlås renses får hår og skidt.  

Riste og bunden renses med vand og sæbe.  

Evt. øvrige bemærkninger

Skriv her  

Evt. vedlagte bilag: 

Skriv her  
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Badeværelse – Vandlås under håndvask  

Side 1 af 1

Materiale/Type/model: Vandlås: 

Purus pungvandlås 

Producent:

Navn: Purus A/S 

Adresse: Ejby industrivej 40 2600 Glostrup   

Kontaktoplysninger: info@purus.dk 

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Under håndvask i badeværelser  

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved indflytning 

Efter behov – ca. hver 3. måned 

Beboer/Vicevært   

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Vicevært 
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Toilet 

Side 1 af 2

Materiale/ type /model Toilet:  

Laufen  

Toiletsæde:  

Laufen  

Cisterne:  

Alterna Nordica  

Producent:

Toilet: Navn: Laufen Nordic A/S  

Adresse: Tømrervej 2 4600 Køge  

Kontaktoplysninger: 5628 7287  

Toiletsæde: Navn: Laufen Nordic A/S  

Adresse: Tømrervej 2 4600 Køge  

Kontaktoplysninger: 5628 7287  

Cisterne: Navn: Geberit A/S 

Adresse: Roskildevej 16, 2620 Albertslund, Danmark 

Kontaktoplysninger:

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk 

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighedens badeværelse   

Vedligeholdelse af produktet:

Toiletter samt sæde vaskes med almindeligt rengøringsmiddel   

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved indflytning  

Løbende  

Beboer   
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Toilet 

Side 2 af 2

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

VVS  

Rengøring af produktet: 

Toilet:  

Rengøres med almindeligt rengøringsmiddel  

Toiletsæde:  

Rengøres med almindeligt rengøringsmiddel  
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Blandingsbatteri  

Side 1 af 2

Materiale: Blandingsbatteri i bad:  

Damixa Thermixa Zero 

Brusesæt i bad: 

Damixa Fair Jet Brusesæt  

Vandhane: 

Grohe Bauedge hv armatur  

Producent:

Brusesæt i bad: Navn: Damixa A/S  

Adresse: Østbirkvej 2 5240 Odense NØ  

Kontaktoplysninger: danmark@fmm-mora.com 

Vandhane: Navn: Grohe A/S  

Adresse: Sluseholmen 8C 2450 KBH SV 

Kontaktoplysninger:

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk 

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Badeværelse/toilet  

Rengøring af produktet:

Blandingsbatteri: 

Se vedlagt rengøringsvejledning 

Brusesæt: 

Se vedlagt rengøringsvejledning 

Vandhane: 

Se vedlagt rengøringsvejledning 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigede dele. 
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Blandingsbatteri  

Side 2 af 2

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Fagmand 



Drift og vedligehold af armaturer

Vedligeholdelse
Den nemmeste rengøring sker ved aftørring med en blød klud umiddelbart efter brug. 
Almindelig rengøring kan ske med sæbevand eller med et flydende rengøringsmiddel 
uden indhold af ætsende eller skurende midler. Særlig tilsmuds-ning eller kalkaflejringer 
kan fjernes med eddike eller en svag (10%) eddikesyre opløsning: Lad det virke i kort tid 
og skyl af med rigeligt vand. Gennemlæs deklarationen og følg anvisningerne ved brug af 
diverse midler. Undgå midler indehold-ende stærke syrer eller baser, lud (klor eller kloak-
rensemidler) acetone og salmiak.

Termostater

Damixa termostatbatterier sikrer optimal temperaturregulering. Termostaten føler 
udgangstemperaturen og kompensere for afvigelser ved regulering af koldt og varmt 
vand.
Batteriet har et termostatisk styret temperaturområde fra 34°C til 42°C. Uden for dette 
område indstilles temperaturen mekanisk, hvilket giver mulighed for næsten helt koldt og 
varmt vand.

Termostatbatteriet er udstyret med 2 foranstaltninger mod skoldning:
- ved bortfald af koldt vand lukkes automatisk for det varme 
 (under termostatisk temperaturkontrol)
- sikret mod utilsigtet fuld åbning af varmt vand
Vandmængden reguleres af keramiske skiver. Dette mindsker risikoen for dryp og giver 
mulighed for nøjagtig indstilling.

Termostatbatteriet er forsynet med vandsparefunktion “Eco-Klik”, således at batterier 
ved normal brug kun giver ca ½ vandmængde. Hvis man ønsker fuld vandmændge gøres 
det på forskellig måde afhængig af det aktuelle termostatbatteri. Det kan gøres enten 
ved at aktivere en knap og så dreje grebet, eller ved blot at dreje grebet ud over “Eco-Klik 
stop”.

OBS!

Frostsikring af termostatbatterier kan ikke foretages ved blot at åbne for afspærringen.
De indbyggede kontraventiler forhindrer at vandet i batterikroppen løber ud og batteriet 
må derfor ved risiko for frost afmonteres og gennemblæses med trykluft og opbevares 
frostfrit.
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Gulvvarme. 

Side 1 af 2

Type/nr/model: Gulvvarme anlæg: 

Neotherm  

Gulvvarme slanger: 

Wavin Tigris 16 mm    

Gulvvarme styring: 

Neotherm   

Gulvvarme termostat: 

Neotherm   

Producent:

Gulvvarme Anlæg: Navn: Neotherm A/S 

Adresse: 3600 Frederikssund

Kontaktoplysninger:  47 37 70 00

Gulvvarme slanger: Navn: Neotherm A/S 

Adresse: 3600 Frederikssund

Kontaktoplysninger:  47 37 70 00

Gulvvarme styring: Navn: Neotherm A/S 

Adresse: 3600 Frederikssund

Kontaktoplysninger:  47 37 70 00

Gulvvarme termostat: Navn: Neotherm A/S 

Adresse: 3600 Frederikssund

Kontaktoplysninger:  47 37 70 00

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum. 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Gulvvarme Anlæg: 

Teknikrummet i lejligheden. 

Gulvvarme Slanger: 
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Gulvvarme. 

Side 2 af 2

Hele lejligheden. 

Gulvvarme Styring: 

Teknikrummet i lejligheden. 

Gulvvarme Termostat: 

Der er en termostat placeret i hvert rum i lejligheden. 

Vedligeholdelse af produktet:

Gulvvarme Termostat: 

Batteri skiftes efter behov.  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Fagmand  
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Indvendig belysning - badeværelse 

Side 1 af 2

Type/model: Indbygningsspot 

Nordtronic Uni Install 

LED GU10 lyskilde 

Philips Master LEDspot VL 4,9W 

Producent:

Navn: Nordtronic A/S 

Adresse: Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn 

Kontaktoplysninger: Tlf.: 70209531 

Producent:

Navn: Philips Light 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021 

Placering: 

Badeværelser 

Vedligeholdelse af produktet:

Lyskilden udskiftes med samme eller tilsvarende GU10 LED lyskilde, max 7,5W 

Besigtigelsesanvisning: 

Bør besigtiges 1 gang årligt for skader, tilsmudsning, udbrændt LED mv. 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

Ved ibrugtagning 

Hver 12 måned. 

Hele enheden.  

Viceværten/driftspersonalet 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Indvendig belysning - badeværelse 

Side 2 af 2

Udskiftningsaktiviteter:

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved defekt eller beskadigelse 

Lyskilden 

Viceværten/driftspersonalet

Rengøring af produktet: 

Rengøring foretages iht. til vedlagte manual. 

Evt. øvrige bemærkninger

Ingen bemærkninger.0 

Evt. vedlagte bilag: 

- Nordtronic Uni Install datablad 

- Nordtronic Uni Install monteringsmanual 

- Nordtronic vedligeholdelsesvejledning 

- Philips Master LEDspot datablad 



Vi henviser til vores hjemmeside www.nordtronic.dk, hvor du kan finde produkter, dokumenter, godkendelser, dæmpningsoversigt osv. 
Alle rettigheder tilhører Nordtronic A/S  I  Flade Engvej 4  I  DK-9900 Frederikshavn  I  info@nordtronic.dk  I  +45 70 20 95 31

Datablad

20190529
Med forbehold for trykfejl

Downlight

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK- 
meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Tekniske data
Huldiameter: Ø75 mm

Højde: 63 mm

Udvendige mål: Ø87 mm eller 87 x 87 mm

Spænding: 220-240VAC 50 Hz

Fatning: GU10

Lyskilde: Max. 7,5W LED

Kipvinkel: 30°

IP-klasse: IP44 (afhænger af lyskilden)

Isolationsklasse: Klasse II

Materiale: Plast, aluminium

Mulighed for videresløjfning: Ja (3G1,5)

220-240
VAC

Produktinformation
• Godkendt til installation direkte i isoleringen og brændbart materiale
• Lav indbygningshøjde
• Hurtig og enkel montering
• Montering med skruer eller juster bare fjedre
• Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
• Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør 
• Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
• Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
• Designet og udviklet i Danmark

Varenummer EAN-nr. Farve Frontdesign

1221 5704629012219 Mat hvid Rund

1222 5704629012226 Børstet alu Rund

1223 5704629012233 Mat hvid Firkantet

1224 5704629012240 Børstet alu Firkantet

1227 5704629012271 Krom Rund

1228 5704629012288 Hvid Rund

1229 5704629012295 Hvid Firkantet

1230 5704629012301 Mat sort Rund

Uni Install ekskl. lyskilde

GU10 63 mm

RoHS

5
YEAR

WARRANTY

Nordtronic 

A
/S

*Tegningen er ikke målfast

Ø75 mm

63 mm

Ø87 mm / 87 x 87 mm

85 mm 

30 mm 

Max. 
7,5W
LED



7

Uni Install excl. light source

OFF

1

Ø75 MM

2

ON

8

4

PH2

5

GU10 Max. 7,5W LED

6

FOR CABLE

3a

N

L
E

FOR TUBES

3b

220-240
VAC

GU10 63 mm RoHS
Max. 
7,5W
LED

Monteringsvejledning/ Monteringsanvisning/ Montasjeanvisning/ 
Installation instructions/ Installationsanleitung/ Asennusohje 

1221-1230     01-2020
Find the updated manual on our website - www.nordtronic.com
With reservation for typing errors

Nordtronic A/S | Flade Engvej 4 | DK - 9900 Frederikshavn | Denmark | CVR: 29808708 | Tel: +45 70209531 | www.nordtronic.com

Ø75 mm

63 mm

Ø87 mm / 87 x 87 mm

85 mm 

30 mm 
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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

I denne vejledning findes information omkring vedligeholdelse af Nordtronics produkter.

Malede og forkromede overflader

Vi anbefaler at overfladerne, som er malet eller forkromet, støves af med en blød og tør klud. 
Hvis der er brug for mere grundig rengøring, anbefaler vi at tørre overfladen af med en blød 
svamp eller klud, fugtet med varmt vand med mildt opvaskemiddel. Efter rengøringen, tørres 
overfladen af med et tørt, fnugfrit viskestykke eller lignende.

Overflader i rustfrit stål

I de fleste af vores udendørs downlights anvender vi syrefast rustfrit stål, AISI 316. Denne 
type stål er kendt for sine gode korrosionsbestandige egenskaber. Det er desværre således, at 
selv det rustfrie stål i den gode kvalitet kan få små rustmærker, hvis det er placeret i meget 
aggressive miljøer. Det sker også nogle gange, at fremmede partikler fra miljøet kan sætte sig 
på produktet. Dette kan forårsage dannelse af rustplamager på den rustfrie overflade.

Derfor er det vigtigt, jævnligt at afvaske produkterne med en blød klud fugtet med vand og 
mildt rengøringsmiddel, hvis de bliver udsat for klor, jod, fluor, brom, salt osv. 

Vejsalt angriber rustfrit stål i næsten alle miljøer, da det bliver transporteret med vinden. Disse 
“angreb” ses oftest på armaturer, som er monteret i den fremherskende vindretning.

Nordtronic kan ikke garantere holdbarheden af produkter, i rustfrit stål, monteret i meget ag-
gressive miljøer. I disse tilfælde anbefaler vi, at anvende vores produkt med galvaniseret over-
flade.

Galvaniserede overflader

For at give udendørsmodellerne robusthed og styrke, anvender vi i nogle tilfælde galvaniserede 
overflader.

En galvaniseret overflade er robust i kvaliteten og rå i udtrykket. Nogle gange forekommer der 
små “huller” ved overfladebehandlingen, hvilket ikke skal ses som en defekt. De små huller i 
zinkoverfladen forringer hverken kvaliteten af produktet eller holdbarheden. 

Galvaniserede overflader er vedligeholdelsesfrie og kræver ikke andet end almindelig rengøring. 
Ligesom metallerne som kobber og messing, vil zinkoverfladen blive ændret med tiden og få 
en mørkere patina. 

Oktober 2019



MASTER LEDspot MV
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV giver en varm, halogenlignende effektbelysning og er perfekt

til spotbelysning. Takket være den høje CRI gengives flere naturlige farver, så der

opnås en hyggelig og behagelig atmosfære i beboelsesområder, hoteller og

restauranter, og varers skønhed fremhæves i detailhandelen. Disse LED-spots ligner

glasspots, de har den samme klassiske skønhed som glasspots og LED-teknologiens

gode effekt. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste eksisterende

armaturer med en GU10-holder og designet som en eftermonteringserstatning for

halogen- og glødepærer. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at skabe den

ønskede atmosfære, og den er kompatibel med de fleste dæmpere. MASTER

LEDspot MV giver enorme energibesparelser og minimerer

vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lysstyrken samt gør

det muligt for boligejere og virksomhedsejere at tjene deres investering ind hurtigt

takket være den energieffektive brug og lange levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel GU10 [ GU10]

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Nominel levetid (nom.) 25000 h

Interval mellem tænd/sluk 50000X

Teknisk type 4.9-50W

 

Lysteknisk

Farvekode 930 [ CCT af 3000K]

Spredningsvinkel (nom.) 36 °

Lysstrøm (nom.) 365 lm

Lysstyrke (nom.) 650 cd

Farvebetegnelse Hvid (WH)

Korreleret farvetemperatur (nom.) 3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 82,65 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (nom.) 90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel) 365 lm

 

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4,9 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 27 mA

Wattforbrugsækvivalent 50 W

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) 0.5 s

Effektfaktor (nom.) 0.8
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Spænding (nom.) 220-240 V

 

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 80 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A+

Velegnet til effektbelysning Yes

Energiforbrug kWh/1000 t. 5 kWh

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869670787600

Ordreproduktnavn MASTER LED spot VLE D 4.9-50W

GU10 930 36D

EAN/UPC – produkt 8718696707876

Ordrekode 70787600

Tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

10

SAP-materiale 929001348902

Nettovægt (stykke) 0,038 kg

Målskitse

D

C

GU10 230V5W-50W 355lm 36D 3000K GU10 Dim

Product D C

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D 50 mm 54 mm

Fotometriske data

MASTER LEDspotMV 50W GU10 930 36D 365lm
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Fotometriske data

MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm
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BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Badeværelse – Komponenter 

Side 1 af 2

Materialer/Type/model: Håndklædeholder:  

Pressalit Krog pin i poleret rustfri stål 

Toiletpapirsholder:  

Pressalit papirholder i poleret rustfri stål  

Brusestang:  

Damixa Fair jet brusesæt  

Spejl:  

700 x 700 spejl  

Producent:

Håndklædeholder: Navn: Pressalit 

Adresse: Oldenburg Allé 2630 Tåstrup 

Kontaktoplysninger: dk@pressalit.com 

Toiletpapirsholder: Navn: Pressalit 

Adresse: Oldenburg Allé 2630 Tåstrup 

Kontaktoplysninger: dk@pressalit.com 

Brusestang: Navn: Pressalit 

Adresse: Oldenburg Allé 2630 Tåstrup 

Kontaktoplysninger: dk@pressalit.com 

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 98268411 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Alle badeværelser  

Vedligeholdelse af produktet:

Renses med fugtig klud 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

Ved beskadigede del. 

Ved beskadigede del 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Badeværelse – Komponenter 

Side 2 af 2

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Den beskadigede del udskiftes. 

Vicevært 

Rengøring:

Renses med fugtig klud  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN

Badeværelset – malede vægge   

Side 1 af 1

Model/farvekode Råhvid 0500 - N - Deko ultra mati råhvid 0500 - N 

Producent: 

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma. 

Adresse: Th. stauningsvej 16, 9210 Aalborg. 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighedens badeværelse/toilet   

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved Ind/ud – flytning. 

Rengøring af produktet: 

Aftørres med let fugtet/ opvredet klud 

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber 

vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. 



 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 
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Dybbro Ejendom ApS 

  

GULVE 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger, og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af gulve, til sidst i afsnittet ligger leverandørens bygningsdelskort for det aktuelle gulv i 

boligen.  

TRÆ- LAMEL PARKET 

Indeklima:  

I forhold til gulvet er det vigtigt at have fokus på indeklimaet, da trægulv arbejder 

(strækker og trækker sig) alt efter luftfugtigheden i boligen, hvilket kan medføre fx revner i 

samlingerne, derfor skal luftens relative fugtighed i boligen ligge mellem 30% til 60%.  

Hvis den ligger under eller over kan gulvet tage skade, og REKLAMATIONSRETTEN 

forsvinder. Få mere info omkring et sundt indeklima samt gode råd til at bevare det 

under afsnittet ”Ventilation og emhætte” i punket Indeklima.  

Beskyttelse af gulvet:  

Det anbefales, at der anvendes dørmåtter ved indgangspartierne for at mindske 

tilsmudsning og slitage af gulvet i disse områder. 

Det er desuden en god ide at sætte filtdupper under møblerne og have bløde 

gummihjul på kontorstole, således gulvet ikke ridses eller beskadiges. Vær opmærksom 

på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve gulvet. 

Daglig rengøring:  

Den regelmæssige rengøring af gulvet er fejning med kost, tør moppe eller støvsugning, 

husk blot at børsterne skal være nede på støvsugermundstykket.  

Ved pletter på gulvet anbefales det at fjerne dem hurtigst muligt, da nogle former for 

pletter kan give vedvarende misfarvning på gulvet, jo længere tid de sidder der.  

EFTERLAD IKKE VAND PÅ GULVET, da gulvet bør udsættes for så lille en vandpåvirkning 

som muligt. Derfor anbefales svaber og moppe ikke, da de efterlader for meget vand 

efter rengøringen.  

Gulv og fodlister:  

Der kan forekomme luft mellem gulvbelægningen og fodlisterne. Dette kan skyldes 

udtørring af træet, grundet de forskellige årstider (for lav luftfugtighed i boligen, under 30%), 

eller hvis gulvet bliver tungt belastet. 

Trægulve skifter farve  

Efterhånden som træet ældes, skifter det farve, en del træsorter ændrer farve (bliver 

mørkere eller lysere) i løbet af nogle få måneder, mens andre som f.eks. eg, bøg, ahorn og 

ask får en gulere tone. At træ ændrer farve, er ikke en fejl, men derimod en helt naturlig 

proces. Desuden påvirkes træet af solens ultraviolette stråler.  
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KLINKEGULV  

Beskyttelse af gulvet:  

Nogle fliser er mere hårdføre end andre overfor kemikalier, derfor er det vigtigt at være 

opmærksom på hvilken type flise, der er i boligen. Det er ikke alle typer fliser, der kan tåle 

syreholdige afkalkningsmidler, da det nedbryder den naturlige kalk der er i nogle 

flisetyper.  Ligeledes er det ikke alle fuger der kan tåle alle former for 

kemikalier/rengøringsmidler, og derfor er det vigtigt at man følger leverandørens 

anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet under afsnittet om badeværelset). 

Daglig rengøring:  

Den regelmæssige rengøring af gulvet er fejning med kost, tør moppe eller støvsugning. 

Husk blot at børsterne skal være nede på støvsugermundstykket.  

 

Efter hvert bad skrabes vandet af fliserne for at undgå skimmeldannelse, kalk- og 

sæbeskjolder på fliser og fuger.  

Ved rengøring med rengøringsmiddel henvises til leverandørens anvisninger i 

bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet under afsnittet om badeværelset)  

 

Efter hvert bad skrabes vandet af fliserne, for at undgå skimmeldannelse, kalk- og 

sæbeskjolder på fliser og fuger.  

 

Det anbefales med en ugentlig rengøring af klinkegulvet.  Det samme gælder for fliserne 

på badeværelset.  

  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Gulv - Lamelparket 

Side 1 af 2

Materiale/type/model: Lamelparket: 

Moland Lamelparket 13mm ask UV-matlak 

Producent:

Navn: Moland 

Adresse: Strandvejen 16, 7800 Skive 

Kontaktoplysninger: 96145000 

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 302 302 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Alle gulvene i lejlighederne, ekskl. Badeværelser/toilet 

Vedligeholdelse af produktet:

Gulvene skal holdes rene for skidt og fugt.  

Ved rengøring er det vigtigt gulvene tørres over efter gulvvask. 

Ved skader eller slitage af lakken skal der lave rep. På gulvet.

Besigtigelsesanvisning: 

Ingen

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Tømrer 

Rengøring af produktet: 

Vask i rent lunken vand ved daglig rengøring, undgå store mængder vand. 

Ved grundrengøring bruges Moland trærens. (for yderligere informationer se 

vedhæftet) 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Gulv - Lamelparket 

Side 2 af 2

Evt. øvrige bemærkninger

Brug filtdutter under alle møbler som står på gulvet for forlængelse af levetid af lak. 

Fugtige potteplanter mv. må ikke stå direkte på gulvet. 

Fugtigheden i lejligheden skal ligge mellem 30-60% ellers kan gulvet tage skade. 

Evt. vedlagte bilag: 

Trægulve JHS 

Tarkett 

Moland behandling og pleje 



DK / Maj 2019

Behandling og pleje 
Moland gulve

GENERELT OM MOLAND GULVE
Indeklima 
Såvel gulvbelægning som menneskers velbefin-
dende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale 
for begge er en rumtemperatur på ca. 20˚C og en 
relativ luftfugtighed på ca. 50 % (min. 30 % og 
maks. 65 % i ganske korte perioder).

I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, 
anbefales det at anvende luftbefugtere og/el-
ler sætte skåle med vand på radiatorer. Når luft- 
fugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at 
skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. An-
skaf evt. et hygrometer. 

Bemærk, at der er stor forskel på gulvenes egen-
skaber, og at f.eks. træ altid vil arbejde i takt med 
luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke al-
tid være den samme, og man må derfor forvente, 
at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks.  
fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. F.eks. vil 
et trægulv først være akklimatiseret efter ca. et år. 

Gode råd 
For at skåne gulvbelægningen, anbefales det, at 
anvende filtpropper under stole- og bordben. 
Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til un-
derlaget, og det anbefales at lægge akrylplader 
under kontorstole. Vær opmærksom på blomster-
krukker, vaser og lignende, som placeres direkte 
på gulvet. Hvis du ikke er helt sikker på, om de er 
tætte i bunden, bør du anbringe dem på en opsats, 
så direkte kontakt med gulvet undgås.

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gul-
vet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behand-
ling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at 
forhindre snavs o.lign. på gulvet. 

Vigtigt!
Er den behandlede overflade nedslidt (f.eks. ved 
stærkt belastede områder, som døråbninger, un-
der stole eller lign.), er gulvet ikke beskyttet, og 
der kan opstå skader på gulvet som ikke er omfat-
tet af reklamationsretten. 

Gulvvarme 
Da samtlige informationer angående gulvvarme 
ikke kan gennemgås i denne vejledning, bedes 
du kontakte vores tekniske afdeling på tlf. +45 
96145000 eller se yderligere information på  
www.moland.dk.

Vær dog især opmærksom på følgende:
 / Temperaturen på oversiden af gulvet må ikke 

overskride 27⁰C, dog maks. 24⁰ C på udvalgte 
gulve.

 / Ahorn og bøg må ikke anvendes på gulvvarme. 

MATLAKEREDE GULVE 
Før ibrugtagning 
Et matlakeret gulv fra Moland kan, med fordel, 
inden det tages i brug, behandles med Moland 
Lakpleje Mat. Moland Lakpleje Mat lukker de små 
revner mellem brædderne hvilket gør overfladen 
tæt og smudsafvisende. Moland Lakpleje Mat på-
føres, i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til 10 
dele vand, den rene og tørre lak-overflade med 
en opvredet klud i træets åreretning. Ryst dun-
ken grundigt før brug. Gulvet skal være tørt, inden 
man går på det. 

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af matlakerede gulve fore-
går med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask 
anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet 
klud. Er lakoverfladen blevet slidt og trist, tilsæt-
tes vaskevandet Moland Lakpleje Mat i forholdet 
1 del Moland Lakpleje Mat til 50 dele lunkent 
vand. Den lakerede overflade vaskes med en op-
vredet klud. 

Grundrengøring 
En grundrengøring kan foretages med Moland 
Trærens i forholdet 1 del Moland Trærens til 20 
dele lunkent vand, hvis der på overfladen er op-
bygget en snavset voksfilm.

Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen 
med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundren-
gøring kan ved stærk tilsmudsning gentages. Når 
overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje 
Mat, som anvist i afsnittet “Før ibrugtagning”.

På et lakeret gulv, der har været behandlet med 
mange forskellige lakplejetyper, kan en grundren-
gøring kræve en specialbehandling. Bland 6-8 dele 
Moland Trærens og 1 del 3-dobbelt salmiakspiritus 
i en spand med ca. 8 l lunkent vand. Vær opmærk-
som på, at overdosering af salmiakspiritus kan 
give misfarvninger af træet. 

Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/
gulvskrubbe. Aftør overfladen med en ren, tør 
bomuldsgulvklud. Når overfladen er tør, påføres 
igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet 
“Før ibrugtagning”.

Genlakering 
Med årene bliver gulvets lakoverflade nedslidt el-
ler ridset, og en genlakering kan være nødvendig. 
Ved genlakering af UV-lakerede gulve vurderes 
det, om en let afslibning er nok, eller om det er 
nødvendigt at slibe til træet er helt fri for lakre-
ster. For at finde den løsning, der giver det bedste 
resultat og udseende, anbefaler vi at man rådgiver 
sig med et gulvsliber firma.

OLIEREDE GULVE  
Før ibrugtagning
Ved olierede gulve anbefales det at oliere gulvet 
en ekstra gang inden ibrugtagning, som anvist i 
afsnittet ”Ekstra oliering”. I rum der er stærkt be-
lastede f.eks. gangarealer, køkkener, kontor- og 
forretningslokaler m.m. skal gulvet have en ekstra 
oliering inden ibrugtagning, som anvist i afsnittet 
“Ekstra oliering”. 

Daglig rengøring/pleje 
Den daglige rengøring af et olieret gulv foregår 
med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask an- 
vendes rent, lunkent vand og en opvredet klud.

Specielt for gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, 
merbau m.m.).  
Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det 
med Moland Oliepleje Natur/Hvid i forholdet 1 del 
Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand. Følg 
i øvrigt anvisningen på etiketten. 

Specielt for gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.). 
Er gulvet lettere tilsmudset, vaskes det med Mo-
land Sæbe Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland 
Sæbe til 40 dele lunkent vand. Følg i øvrigt anvis-
ningen på etiketten. 

Grundrengøring 
Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes 
det med Moland Trærens (se anvisning på etiket). 
Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor 
altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af 
Moland Oliepleje Natur/Hvid i lunkent vand på gulve 
af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.). 

På gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.) vaskes med 
en kraftig opløsning af Moland Sæbe Natur/Hvid 
i varmt vand. 

Den efterfølgende vask foretages, når gulvet er 
overfladetørt. 

Småreparationer 
Små skader på gulvet, f.eks. brandmærker eller 
genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren 
ståluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir. 

Det afslebne sted påføres en af Molands gulvolier, 
evt. af flere omgange for at ramme farven bedst 
muligt: 

Moland Gulvolie Natur/Hvid: Fordel et jævnt lag 
olie med en svamp, så overfladen er blank og våd. 
Lad olien trække i ca. 15 min., tilfør evt. mere olie, 
hvis overfladen tørrer ud. Poler den olierede flade 
grundigt med en tør bomuldsklud.

Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid: Fordel et me-
get tyndt lag olie og poler omgående og grundigt 
med en tør bomuldsklud. 
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Ekstra oliering (Skal gøres inden ibrugtagning 
ved stærkt belastede gulve).

Før den ekstra oliering påbegyndes, skal gulvet 
vaskes med Moland Trærens i forholdet 1 del 
Moland Trærens til 60 dele lunkent vand. Gulvet 
skal være helt tørt, inden olieringen påbegyn-
des. Moland har 2 forskellige olietyper: Moland  
Gulvolie Natur/Hvid, som er en vandbaseret olie 
og Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid, der er en  
100 % olie, med meget stor rækkeevne.

Rækkeevne Moland Gulvolie Natur/Hvid:
1 liter til ca. 35-55 m²

Rækkeevne Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid:
1 liter til ca. 60 m²

Optimalt olieringsresultat opnås ved anvendelse 
af polermaskine. Mindre flader op til ca. 10 m² kan 
evt. olieres manuelt. 

VIGTIGT:  Pga. risiko for selvantændelse 
skal olievædede klude, svampe, arbejds-
tøj m.m. lægges i vand, brændes eller 
bortskaffes i lukket metalbeholder! 

Oliering (med polermaskine) med  
Moland Gulvolie Natur/Hvid 
Ryst dunken grundigt før og under brug. En 
passende mængde olie hældes ud på gulvet og 
fordeles over ca. 10-20 m² med hvid gummi- 
skraber eller svamp. Kør med polermaskine, påsat 
hvid polerpad, på arealet i ca. 15 min. Tilfør evt. 
mere olie, hvis træet opsuger olien omgående. 
Påsæt en ny, tør polerpad. Læg en stor bomulds-
gulvklud under paden, og aftør den olierede fla-
de ved at køre polermaskinen hen over området.  
Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at 
aftørre kanterne manuelt med en tør bomuldsklud.  
Olieringen fortsættes ved at gentage ovennævn-
te fremgangsmåde på næste etape af gulvet. 

Når du har afsluttet olieringen, kan du med fordel 
slutpolere hele gulvfladen med ren, tør bomulds-
gulvklud, lagt under polerpaden. Følg i øvrigt an-
visningen på etiketten. Olien er gangtør efter ca. 8 
timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter 
ca. 1-2 uger. Beskyt derfor gulvet mest muligt i 
ugerne efter en oliering. 

Manuel (maks. 10 m2) oliering med 
Moland Gulvolie Natur/Hvid
Ryst dunken grundigt før og under brug. Fordel 
med svamp eller hvid gummiskraber et jævnt lag 
olie på ca. ½ m gulvflade (f.eks. 3 parketbrædder), 
så overfladen er blank og våd. Lad olien trække i 
ca. 15 min. Tilfør mere olie, hvis overfladen i det-
te tidsrum tørrer ud. Efter 15 min. skrabes over- 
skydende olie videre til næste gulvetape med hvid 
gummiskraber. Poler den olierede flade grundigt 
med tørre bomuldsklude. 

Har gulvet affasede kanter, er det nødvendigt at 
aftørre kanterne manuelt med en tør bomulds-
klud. Fordel olie på næste etape og gentag den 
beskrevne procedure. 

Efter afslutning af olieringen, slutpoleres gulvet 
med en hvid skuresvamp eller tør bomuldsklud. 
Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Olien er 
gangtør efter ca. 8 timer ved 20°C/RF 50 % og 
gennemhærdet efter ca. 1-2 uger. 

Oliering (med polermaskine) med  
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid
Olien omrøres grundigt og påføres afsnitsvist 
(maks. 15 m2) med en metalspartel med runde 
hjørner i et meget tyndt lag. Omgående herefter 
poleres grundigt med polermaskine påsat hvid 
polerpad. Har gulvet affasede kanter, er det nød-
vendigt at aftørre kanterne manuelt med en tør 
bomuldsklud.

Der skal poleres, indtil al olie er poleret op. Af- 
slutningsvis poleres med en fnugfri bomuldsklud 
påsat en ren polerpad. Følg i øvrigt anvisningen på 
etiketten. Olien er gangtør efter ca. 16 timer ved 
20°C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2 
uger.

Manuel (maks. 10 m2 oliering med  
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid
Olien omrøres grundigt og påføres i et meget 
tyndt lag med en metalspartel med runde hjørner. 
Omgående herefter poleres grundigt med tørre, 
fnugfrie bomuldsklude. Har gulvet affasede kan-
ter, er det nødvendigt at aftørre kanterne manuelt 
med en tør bomuldsklud. Olien er gangtør efter ca. 
16 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet 
efter ca. 1-2 uger.

Genoliering
Et olieret trægulv skal genolieres, når den daglige 
rengøring/pleje ikke længere giver den tilsigtede 
effekt, dvs. når overfladen bliver svær at holde 
ren, og træet ikke længere får glød. 

Er overfladen blevet ridset, og/eller har den gen-
stridige pletter, kan det være nødvendigt at pud-
se/slibe gulvet (afslut med korn 120/150), før 
genolieringen påbegyndes.

Ved genoliering følges anvisningen under ”Ekstra 
oliering”. Efter forudgående pudsning/slibning af 
gulvet, vil den anførte rækkeevne pr. liter gulvolie 
reduceres. 

VINYLGULVE
Før ibrugtagning
Vinylgulvene kan med fordel, inden det tages i 
brug, behandles med et godkendt vinylplejepro-
dukt. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker 
overfladens resistens og beskytter mod slitage. 
Derved forlænges overfladens og gulvets levetid. 
Produktet kan anvendes efter behov.

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af vinylgulve foregår med 
kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes 
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Ef-
ter behov eller når rent vand ikke længere har den 
ønskede effekt, vaskes gulvet i et godkendt vinyl-
sæbeprodukt.  

Grundrengøring
Er gulvet meget snavset, fedtet eller plettet, va-
skes det med en godkendt vinylrens. Når overfla-
den er tør, skal gulvet genbehandles med vinylpleje. 

BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler 
eller produkter der opbygger et sæbelag.

PURLINE OG LAMINAT GULVE
Før ibrugtagning
Overfladen på gulvene kræver ingen ekstra be-
handling efter monteringen.

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af gulvene foregår med 
kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes 
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.

Grundrengøring
Efter behov, når rent vand ikke længere har den 
ønskede effekt, eller ved særligt snavsede gul-
ve, anbefales det at vaske gulvet med Trip Trap 
Vinyl-Laminat og laksæbe. Sæben fjerner effek-
tivt skidt og snavs, og gør overfladen stærkere og 
mere resistent over for spildte væsker. Da sæben 
ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til over-
flader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. 
køkkengulve.

BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler 
eller produkter der opbygger et sæbelag.

Småreparationer
Ved små skader eller lignende kan Moland hård 
voks med fordel benyttes. Se anvisning på hjem-
mesiden: www.moland.dk
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Product catalogue
Whatever your plan, we have the board. 





Made proudly in Estonia

Adding value to wood has long traditions in Estonia. Repo by Sorbes melamine 
faced and raw chipboards are produced using solely locally grown wood, using 
experienced workforce and traditions that at Repo Vabrikud Ltd. go back to 1975.  
We are one of the largest melamine faced chipboard producers in Northern Europe. 
Our melamine faced chipboards and raw boards come under Repo by Sorbes 
brand name, which is an expression of the fact that since 2005 we are part of the 
Swiss Sorbes Group. 

Proven track record

Nearly 40 years of production experience, investments in modern equipment, 
dedicated and service orientated workforce, wide product range and new products 
each year – the strength of Repo Vabrikud – have ensured us many long term loyal 
customers, who would recommend us without any hesitation.

Export oriented

Repo Vabrikud exports more than 85% of its production. Estonia as a country has 
a favorable location for a global reach. Our products can be found in nearly all 
continents. We deliver goods by different means – truck, rail and sea containers. 



Personal approach and solutions for customers

Our business concept is to offer demanding customers a versatile choice of 
premium quality furniture boards at affordable prices. 

At Repo we believe that our key to success is personal approach to our customers. 
We are eager to develop and introduce functional, innovative, practical and cost 
saving product solutions for and together with our customers. 

Repo by Sorbes products come from a strong platform – large scale production 
capabilities that enable us to offer good quality, reliable and just-in-time delivery 
and flexibility in product mix. Being flexible also means willingness to adapt our 
quality where possible, to offer our customers´ tailor made solutions that meet 
their individual needs. We take great pride in our work – after we have confirmed 
a customer´s order, our commitment to the customer is 100% - we guarentee the 
production and delivery as promised.

Wide product range

Repo by Sorbes range includes premium quality chipboards in a wide range of 
thicknesses from 10 mm to 25 mm, suitable for multiple applications. Our boards 
have superior physical and mechanical properties due to use of slow-grown 
Nordic wood, are easy to work with, comply strictly with European standards and 
are based on renewable materials.

Environmental awareness

At Repo Vabrikud we maintain strict guidelines on environmental considerations. 
We are accredited with FSC chain-of-custody and PEFC chain-of-custody 
certificates which enables us to comply with various eco-label product norms in 
relation to the volume of certified wood that we purchase. This way we contribute 
to managing local forests in an environmentally, economically and socially 
sustainable manner. 



PRODUCTS
Raw Chipboard (CB)

Made from the best raw materials, our Raw Chipboard is an excellent choice for 
multiple applications in furniture industry and construction. Majority of the raw 
chipboard produced by us is consumed for further surface coating with decorative 
melamine. Therefore high importance is given to flat and smooth surface, 
strength and low mineral content of boards, which gives longer lifetime to cutting 
instruments. 

Benefits:
 • High density, which provides good screw holding properties and internal bond of the board

 • Low mineral content, providing longer lifetime for cutting instruments

 • Smooth surface

 • Flatness of boards

 • Emmission class E1 and E0.5 (Carb phase 2)

 • P2 for use in dry conditions, P3 for use in humid conditions, P4 – heavy load bearing applications 
for use in dry conditions

Available sizes:

2750 x 1830 mm all thicknesses from 10 mm to 25 mm

5500 x 1830 mm in 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm

Any cut-sizes from these standard size boards 



Board type Application Benefits Certificates Thickness

Repo P2 E1 Furniture and interior 
applications in dry conditions, 
for veneering, foiling or 
painting

Excellent physical and 
mechanical properties, 
good to process, excellent 
surface properties

EN 312 
EN 13986
CE

10, 12, 15, 16, 
18, 19, 22 and  
25 mm

Repo P3 E1 Furniture and interior 
applications in humid 
conditions. Can be further 
surface treated like veneered, 
foiled or painted

Excellent physical and 
mechanical properties, 
good to process, excellent 
surface properties

EN 312 
EN 13986
CE

16 and 18 mm
Minimum order 
quantity may 
apply in case of 
18 mm.

Repo P4 E1 T&G4 Load bearing boards used 
either as subfloors in dry 
conditions, but also for 
furniture or shelves that require 
higher than normal load 
bearing properties

Superior physical and 
mechanical properties.

EN 312 
EN 13986
CE

22 mm

Repo P6 E1 T&G4 Extra load-bearing boards, 
mainly with T&G for subfloors 
in commercial and residential 
applications, dry conditions. 
Stable and strong joints, 
forming a perfect substrate for 
parquet, linoleum, carpeting 
etc. 

Superior load bearing 
properties. When used as 
subfloors, these boards 
can be joined anywhere, 
not only on the beams.

EN 312
EN 13986
Swedish approval 
for P-marking
CE

22 mm

Repo P2 Carb 2 Further reduced formaldehyde 
content in boards that can 
be used for furniture and 
interior fitments for use in dry 
conditions.

Special chipboards with 
reduced formaldehyde 
content. Excellent 
physical and mechanical 
properties, good to 
process, excellent surface 
properties.

EN 312
EN 13986
Carb 2
CE
 

15, 16, 18, 19 
and 22 mm

Repo P3 Carb 2 Further reduced formaldehyde 
content in boards that can be 
used for furniture and interior 
fitments for use in humid 
conditions.

Special chipboards with 
reduced formaldehyde 
content, but for use 
in humid conditions. 
Excellent physical and 
mechanical properties, 
good to process, excellent 
surface properties.

EN 312
EN 13986 
Carb 2
CE

16 and 18 mm
Minimum order 
quantity may 
apply in case of 
18 mm.



Repo by Sorbes 
Melamine Faced Chipboards (MFC)

Repo by Sorbes MFC is produced on a stable and high quality chipboard core, 
using solely locally grown genuine wood, saw dust and wood chips from the 
local wood industry. Our wide range of surface structures and decors is right 
in line with today’s trend of giving furniture and cabinet panels a prestigious 
and attractive look, while using inexpensive, resource-saving melamine faced 
chipboards.

Our MFC collection is available on all types of raw chipboard that we manufacture 
and complies with standards EN 14322 and EN 312. Our whole product range is  
CE certified.

Benefits:

Large scale production capabilities enable us to offer good quality, reliable and 
just-in-time delivery and flexibility in product mix.

 • nearly 100 attractive decors, following global and regional trends

 • customized decors for individual customers possible

 • wide thickness range

 • high density core provides good screw holding properties and internal bond of the board

 • low mineral content provides longer lifetime for cutting instruments 

 • durable surface, easy to clean and process

 • available types P2 for use in dry conditions, P3 for use in humid conditions, P4 and P6 for heavy 
load bearing applications

 • environmentally friendly

Standard size in all 
board types

Thickness Surface structures

2750 x1830 mm 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm SM, SO, KR, WL, MR, R

5500 x1830 mm 12, 15, 16, 18, 19, 22 mm SM, KR

5500 mm with  
an asymmetric cut x1830 mm

12, 15, 16, 18, 19, 22 mm SM, KR

Any cut-sizes within the limits  
of our board size

10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm SM, SO, KR, WL, MR, R



MFC décor collection

About 100 melamine decors and 6 surfaces in our range have been chosen by 
customers, professional designers and our own dedicated team – ensuring that 
our decors and surfaces conform to global and regional trends which help our 
customers to express the best of their products. 

WL Woodline. A deep brushed mat-gloss structure that produces a 
real 3D effect, giving selected wood décors a uniquely natural look 
and touch. Particularly effective on décors with a linear character. 

SO Soft. An orange peel appearance, frequently used 
in office furniture designs.

SM Smooth. A semi-matt surface, goes especially well 
with unicolours.

KR Crystal. Similar by touch to soft, but with a higher 
level of gloss. 

MR Small wood structure. Natural looking wood pore, 
can be applied to any type of wood decors but why not 
also unicolours. 

R Large wood structure. A flowered ash structure, with a 
higher gloss level compared to the small wood structure. 
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Lamezia Light Larch Mahogany Togo Maple Tanzau

MR WL R MR WL R MR R MR R

Acacia Alder Alder Mountain Dark Apple Locarno Dark

MR R MR MR R MR R

Ash Taormina Beech Bavaria Light Beech Corvara Beech Light

MR R MR MR SO SM MR

Beech Natural Beech Westphalia Birch Gold Birch Sandy

SM MR KR R SO MR MR

Coimbra Ash Congo Wenge Hazelnut Indian Ebony

MR WL MR WL MR R MR WL R

Birch White Cedar Atlas Light Cherry Marbella Cherry Oxford  

SM MR SO MR WL MR WL SM MR R
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Maple Vancover Oak Oak Atlanta Oak Camarque

MR R MR WL MR WL R MR WL

Oak Chamonix Dark Oak Clear Oak Highland Anthracite Oak Milk

MR MR WL MR WL MR SO WL R

Oak Salisbury Oak Santana Oak Sedan Oak Sonoma

MR WL MR WL MR MR WL

Sweet Cherry Swiss Elm Walnult Esperia Walnult Tiepolo

MR MR R MR MR R

Pear Wild Dark Plum Plum Wallis Redwood

MR MR R MR R MR

Oak Tolstoy Oak Wenge Palisander Pear

SM MR SO WL MR WL R MR R MR
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Walnut Bologne Dark Walnut Bologne Light Walnut California Walnut Ecco

MR R MR MR R MR R

Blue Blue Pool Cream Dark Blue

SM MR KR SO WL R KR KR SO SM KR

Yuma Maple Aluminium Anthracite Black

SM MR KR SO KR SO WL MR KR SO WL R

Green Pastel Green Water Grey Cement Grey Dark

KR MR KR WL SO KR SO

Grey Light Grey Mist Grey Office Grey Silver

SM KR SO SM KR SO KR SM KR SO

Walnut Italian Walnut Lyon Walnut Verdi White Wood

MR R MR R MR R MR WL R
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Grey Sky Lavender Lilac Metallic Brown

SM KR SO KR KR KR SO WL

Olive Green Orange Red Terra Blue

KR KR KR KR

Terra Orange Titanium White Basic White Premium

KR SO KR SM MR KR SO WL R SM MR KR SO WL R

Yellow Florence Outline Rigoletto Anthracite

KR SM WL R MR WL R

Rigoletto Bronze Rigoletto Dark Rigoletto Light Zebrano Light

MR WL R MR WL R MR WL R WL

Marble Carrara Marble Onyx

SM KR SM KR SO
Stone
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Marble Carrara Marble Onyx

SM KR SM KR SO

SPECIAL PRODUCTS
Anti-slip MFC 

Anti-slip boards come very handy wherever drawers, shelves and other storage 
areas need a non-slip surface. Ideal for movable and mobile furniture parts. Anti-
slip MFC boards cost less than additional rubber mats or rubber-laminated boards. 
They are coated on one side with anti-slip facing; the other side is regular MFC. 
Possibility to order either in standard size or special cut-sizes, which further reduces 
material costs for our customers. 

Available on all core board types in size 2750x1830 mm, all our thicknesses in Grey 
Sky décor.

Ready to paint MFC panels

With special melamine film, these panels are ready to be painted. Available on all core 
bore types in our standard sizes, all our thicknesses in White décor.

Multi-layer MFC for table-tops

Created to meet higher demands for the decorative surfaces, typically for tables and 
other such surfaces in public or private areas. Multi-layer MFC consists of a two or a 
three layer construction on the top side and a thick balancing paper on the back side. 
Available in a limited range of decors.

Edgebanded MFC, shelvings and  
cut-to-size dimensions

We process our melamine faced panels into a wide variety of edgebanded panels 
and pre-fabricates for furniture producers and the DIY stores, using both ABS and 
melamine edgeband, depending on customers´ requirements, for a wide variety of 
applications.  Our panel size optimization program and a wide range of sizes that we 
offer, reduces waste to the minimum. 

 • Up-to 4 sides edgebanded with ABS or melamine edgeband

 • Max length 2750 mm, minimum width 200 mm

 • Package sizes and labeling of products to meet customer requirements

Services

For these customers, who look for a “package solution”, we can offer matching 
edgebands, HPL and HDF which we source from our business partners and can 
dispatch together with the customers´ order. All major edgeband producers (e.g. 
Rehau, Hranipex and others) have created matching edgebands to our MFC decors.



Product data sheet
Repo by Sorbes MFC
Melamine Faced Chipboard 

Application:
P2 - boards for interior fittings including furniture for use in dry conditions. 
P3 - moisture-resistant boards for use in humid conditions.

Mechanical and physical properties
Repo P2 and P3 board complies with the European Standard EN 312. 
Repo by Sorbes MFC complies with EN 14322.

Requirements of P2 particleboard for interior fitments for use in dry conditions:

Properties Unit Test method Requirement

Size mm

Thickness mm 10, 12 15, 16, 18, 19 22, 25

Density kg/m3 EN 323 630 – 720

Tolerances on nominal dimensions: EN 14323

Thickness (sanded) mm EN 14323 ± 0.3 ± 0.5

within and between boards

Length and width EN 14323

 - commercially available sizes mm ± 5

 - pre-cut panels mm ± 2,5

Squareness tolerance mm/m EN 324-2 < 2

Edge damage

 - commercially available sizes mm EN 14323 < 10

 - pre-cut panels mm <  3

Moisture content % EN 322 5–13

Formaldehyde release E1 boards mg/100 g EN 120 Class E1 < 8

Formaldehyde emission Carb II boards ppm ASTM E 1333-96  < 0,09

Bending strength N/mm2 EN 310 13 13 11,5

Internal bond N/mm2 EN 319 0.4 0.35 0.3

Surface soundness N/mm2 EN 311 0.8

Surface defects mm2/mm spots < 2

mm/m2 EN 14323 length < 20

Resistance to scratching N EN 14323 > 1,5

Resistance against stains Rating EN 14323 > 3

Resistance to cracking Rating EN 14323 > 3

Fire behaviour of Repo by Sorbes MFC Euro class EN 13501-1 D-s2, d0

2750x1830, 5500x1830



Properties Unit Test method Requirement

Resistance to cigarette burns Rating EN 14323 2

Water steam permeability Rating EN 14323 > 2

Impact resistance by large diameter 
steel ball

Drop height in mm EN 14323 > 200

Resistance to fading (xenon arc light) Blue wool scale EN 14323 > 6

Gloss 60 geometry method EN 14323 ca 14 - 20

Mechanical and swelling properties Unit Requirement

Thickness mm 16 mm, 18 mm

Bending strength N/mm2 14

Internal bond N/mm2 0.45

Swelling in thickness, 24 h % 14

Moisture resistance properties Unit Requirement
Moisture resistance properties N/mm2 0.13

Swelling in thickness after cyclic test % 13

Thickness Boards Quantity Quantity Package height Packages 

mm pcs/package m2 m3 mm per truck

10 50 251,6 2,516 500 13

12 45 226,5 2,718 540 12

15 37 186,2 2,793 555 12

16 35 176,1 2,818 560 12

18 30 151,0 2,718 540 12

19 30 151,0 2,869 570 12

22 25 125,8 2,768 550 12

25 22 110,7 2,768 550 12

Normative requirements as per EN 14323
Board characteristics as per EN 14323 are available upon special request of the customers. 

Requirements of P3 particleboard for use in humid conditions
Board characteristics as per EN 14323 are available upon special request of the customers. 

Standard packaging MFC boards
for size 2750x1830 mm

* P3 boards are available only in 16 mm and 18 mm thickness.



AS Repo Vabrikud

AS Repo Vabrikud Sales Office
Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn, Estonia
tel.: +372 66 76 473, + 372 66 76 475, + 372 66 76 478, 
fax: + 372 66 76 474
sales@sorbesgroup.com

As Repo Vabrikud Factory
Maidla tee 7, 43299 Püssi, Estonia

www.sorbesgroup.com

WHAT CAN WE DO FOR YOU? 

Our sales team will be happy to answer 
your questions and enquiries.
Please contact us!



Trægulve – Generel info 

 

Indeklima  

Såvel trægulve som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for både trægulve og mennesker er en rumtemperatur på 
ca. 20 ̊C og en relativ luftfugtighed på ca. 50% (min. 35% og maks. 65% i ganske korte perioder).  

I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luft befugtere og/eller sætte skåle med vand på radiatorer. Når luftfugtigheden 
er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer.  

Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid 
være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Et træ- gulv 
vil først være akklimatiseret efter ca. et år.  

Gode råd  

For at skåne trægulve, anbefales det, at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til trægulve, og det 
anbefales at lægge akrylplader under kontorstole. Vær opmærksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som placeres direkte på trægulve. Hvis du 
ikke er helt sikker på, om de er tætte i bunden, bør du anbringe dem på en opsats, så̊ direkte kontakt med gulvet undgås.  

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at 
forhindre snavs o.l. på trægulvet.  

Vigtigt!  

Er den behandlede overflade nedslidt (f.eks. ved stærkt belastede områder, som døråbninger, under stole eller lign.), er gulvet ikke beskyttet, og der 
kan opstå skader på gulvet som ikke er omfattet af reklamationsretten.  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Gulv/væg - Klinker 

Side 1 af 1

Model/type: Cult Beige 30*60cm 

Producent:

Navn: Antica Rubiera Ceramica 

Adresse: Via per Salvaterra, 18, 42048 Rubiera RE, Italien

Kontaktoplysninger: Tlf: +39 0522 628841

Leverandør:

Navn: Murermester Martin Riise ApS 

Adresse: Bavnebakken 81, 9530 Støvring 

Kontaktoplysninger: martinriise@live.dk 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

På gulv og vægge i badeværelser, fugefarve er Alfix lysegrå. 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved indflytning og fraflytning af lejemål  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre Udskiftningen: 

Ved revnet eller hule klinker. 

Den beskadigede klinke. 

Mure.

Rengøring:

Rengøring med varmt vand, eller almindeligt rengøringsmiddel. 

Evt. øvrige bemærkninger

Ingen bemærkninger.  

Evt. vedlagte bilag: 

Ingen bemærkninger.  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Alu liste 

Side 1 af 1

Type/nr/model: HABO Tæppeliste LSA-A13 ELOX 

Producent:

Navn: HABO Danmark A/S 

Adresse: Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 

Kontaktoplysninger: 86741323 

Leverandør:

Navn: JHS Byg ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Alu listen er placeret på gulvet mellem badeværelset og gangen, for at skjule 

samlingen mellem klinker og trægulv.  

Vedligeholdelse af produktet:

Tørres af med en tør klud ved gulvvask for at undgå der ligger vand på trægulvet. 

Besigtigelsesanvisning: 

Ingen. 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Faglært tømrer 

Rengøring:

Sæbemiddel uden ingen omstændigheder nogle form for slibemiddel i 

Evt. øvrige bemærkninger

Skriv her  

Evt. vedlagte bilag: 

Skriv her  



 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 

  Rev: d. 22.12.2020 

Dybbro Ejendom ApS 

  

VÆGGE 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger om de vægtyper der er anvendt, samt 

gode råd om vedligeholdelse og pleje af de forskellige overflader. Til sidst i afsnittet ligger 

leverandørens bygningsdelskort samt bilag på de aktuelle vægge og overflader i 

boligen.  

VÆGTYPER  

Der anvendes tre forskellige vægtyper i boligen, placeringen af vægtyperne kan ses på 

tegningsoversigten til sidst i afsnittet.  

Betonelementvægge: 

Ved betonelementvægge er der indstøbt armeringsjern inde i væggen. I områderne 

omkring vinduerne og døre, samt ved smalle områder (væggen mellem to tæt siddende vinduer) 

ligger armeringsjernet tættere. Det er vigtigt IKKE at beskadige armeringsjernet, da det 

vil forringe betonelementets bæreevne.  

Få mere information - læs leverandørens bygningsdelskort. 

 

Betonelementvæggene er markeret BLÅ på tegningsoversigten.    

Fibergips vægge:  

Fibergips er skruefaste, skruerne skrues direkte i pladen, og en solid befæstelse er 

etableret. Hvis skruen fjernes, spartles hullerne op med en velegnet spartelmasse. 

Slagmærker renses for beskadiget materiale og spartles herefter. 

Få mere information - læs leverandørens bygningsdelskort. 

 

Fibergips væggene er markeret RØD på tegningsoversigten.    

Porebetonvægge:  

Næsten alle indvendige vægge samt den indvendige side af facadevæggen består af 

porebetonvægge, hvor der er indstøbt installationer i væggen (el og vand), derfor må der 

ikke bores i væggene til badeværelses. Derudover må der ikke bores i vådrumszonerne 

(inde i brusenichen) hverken i vægfliser eller fuger, da det bryder vådrumsmembranen. Der 

kan forekomme revner i væggene omkring vinduer, og mellem loft og væg. Dette har 

kun en kosmetisk betydning, og er derfor ikke farligt. Tag kontakt til viceværten som vil 

vurdere hvornår det skal repareres. 

 

OBS der må ikke bores i væggene på badeværelset, hverken indefra eller udefra.  

 

Porer betonvæggene - badeværelsevæggene er markeret GRØN på 

tegningsoversigten.  

Boring og ophængning i væggene:  
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Der vil altid være risiko for at støde på installationer ved boring i væggen. 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 arbejdet påbegyndes.  

 

Det er altid nemmere at bore i gipsvæggene, hvor en almindelig boremaskine kan 

benyttes. Hvis I ønsker at bore i betonvægge, er det nødvendigt at I bruger en 

borehammer.  

 

Er uheldet ude og der bores i et rør eller en ledning, kontakt da straks viceværten, så 

skaden kan udbedres hurtigst muligt.  

Har man ramt armeringsjern stille og roligt, flyt da boret et par cm til siden, her skulle 

være mulighed for at lave den rette dybde hul.  

 

Følg ALTID brugsvejledningen på skruerne og rawplugs for hvor mange kilo. de kan holde 

til. Hvis der er boret forkert eller hullet ikke længere skal anvendes, tages skrue og 

rawplugs ud, så der kan spartles og males (farvekoden er beskrevet i leverandørens 

bygningsdelskort).    

OVERFLADER 

Her kan du finde råd om vedligeholdelse og pleje af overfladerne.  

Malede vægge:   

Alle væggene i boligen er malede.  

 

Daglig rengøring: 

Ved den daglige rengøring er der to fremgangsmåder:  

Tør rengøring: Fjern støv, spindelvæv o. lign. med enten støvsugning, afstøvning eller en 

tør klud. 

 

Våd rengøring: Skal kun anvendes hvis en tør rengøring ikke slår til, og pletterne på 

væggene sidder fast, er indtørrede eller består af fedtstoffer (f.eks. olie og lignende). (se i 

øvrigt malerbehandlingen til sidst i dette afsnit)  

 

OBS ved stærke rengøringsmidler kan overfladen på væggene med tiden blive matte 

og ødelægge malingsfilmen og kan ved senere malerbehandling være årsag til 

afskalling og manglende tørring. Vælg derfor at følge leverandørens anvisninger i 

bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i dette afsnit). 

Malet træværk  
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Vær opmærksom på at der kan forekomme knastudtræk på alt malet træværk, 

fodlister, karme, vinduer o. lign. i boligen. Hvis harpiks trænger igennem malingen som 

små dråber, kan det let fjernes med lidt sprit på en klud.  

Vægfliser – Badeværelset  

For vedligeholdelse og rengøring af vægfliserne, læs leverandørens bygningsdelskort 

under afsnittet badeværelset eller få gode råd under ”klinkegulv” i afsnittet gulve.  

 

På efterfølgende side er der en farve tegning over boligen, som viser placeringen af de 

forskellige vægtyper. Ved ophæng af diverse ting på væggene er det en fordel at 

kigge på tegningen inden, så der bliver anvendt de rigtige redskaber og materialer til 

opgaven.   

 

(Tegningsoversigten er vejledende, hvilket vil sige at der kan forekomme enkelte vægge som er anderledes 

placeret, eller anden type, derudover kan planen også være spejlvendt eller drejet i forhold til den aktuelle 

bolig)  
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Konstruktionsbeskrivelse Betonvæg elementer i bygningen varier i følgende størrelse:  

 120, 150 og 220 mm betonvæg element. 

Producent:

Navn: Gandrup Element A/S   

Adresse: Teglværksvej 35, 9262 Gandrup  

Kontaktoplysninger: Mail: ge@gandrupelement.dk 

Leverandør:

Navn: A. Enggaard A/S 

Adresse: Marathonvej 5, 9230 Svenstrup 

Kontaktoplysninger: Mail: info@enggaard.dk 

Tlf: +45 98 38 18 88 

Indbygningsår:

2019/2020  

Vedligeholdelse af produktet:

Beton kræver ingen vedligehold, udover den normale af malede vægge. 

Ved konstaterede skader skal der tages kontakt til leverandøren.  

Anvendelse af produktet:

Der skal anvendes en slagboremaskine, for at lave huller i væggen. Pas på at 

armeringen ikke bliver beskadiget.   

Besigtigelsesanvisning: 

Hvor det er muligt, efterses beton visuelt for revner og skader. Evt. større skader/revner 

og steder hvor armering er blotlagt skal udbedres. 

100 % af vægoverflader besigtiges.

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

1 år efter ibrugtagning. 

Hvert 5. år. 

Alle synlige betonvægge 

Viceværten/driftspersonalet 

Rengøring af produktet: 

Væggene holdes rene for snavs, få mere informationer i bygningsdelskortet ”malede 

vægge”.    

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 

1_Bilag_betonelementvægge fra Gandrup Element 
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Drift og vedligeholdelse 

 
 
 

Sandwichelementer 
 
 
Vedligehold 
Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel 
rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle års mellemrum, afhængig af 
omgivende miljø og interesse for byggeriets fremtræden. 
 
 

Behandling af overflader 
Facadeelementers overflade kan rengøres med rent vand og stiv børste. Hvis der er brug 
for skarpere rengøring, skal leverandør/sagkyndig kontaktes. 
 
Rengøring, der ligger udenfor vores garanti, er 

- rengøring med algefjerner, der kan misfarve overfladerne. 
 

Voldsommere rengøring med syreopløsning eller vand under højt tryk bør kun foretages i 
yderste konsekvens, da det kan skade elementernes overflader. 
 
 

Reparation 
Er der behov for reparation af betonoverflader, bør man søge bistand ved leverandør eller 
sagkyndig, der har specialiseret sig i, hvordan betonskader kan og bør repareres. 
 
Der skal altid bruges egnede produkter, dvs. produkter der er godkendt og underlagt en 
anerkendt kontrolordning eller en tilsvarende dokumentation for produkters kvalitet. 
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Eftersyn 
Ved årligt eftersyn af udvendige betonelementer bør følgende kontrolleres: 

 
- Revner, forårsaget af utilsigtet brug 
 
- Afsprængninger; ”springere” 
 
- Gennemsivende vand 

 
- Stoppede afløb/tagrender 

 
- Nedbrydning af vederlag 

 
- Rustangreb 

 
- Skader på dæklag i forbindelse med iborede befæstelser 

 
- Fri bevægelighed af forplader på sandwichelementer 

 
- Samlinger, fuger 

 
- Lav, mos og algedannelse 
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Letbeton / Betonelementer 
 
 

Vedligehold 
Helvægselementer af letbeton/beton anvendes med fordel til bærende bagmure, skille-
vægge og kældervægge. Elementerne fremtræder med plan og kornet overflade, der er 
velegnet til de fleste overfladebehandlinger. Elementerne, der er fremstillet af uorganiske 
materialer, afgiver ikke generende lugte eller dampe. 
 
Der er ingen vedligeholdelse af elementer fra Gandrup Element A/S, der bliver behandlet 
korrekt under byggeperioden, udover den normale vedligeholdelse af tapet og maling. 
 
 

Behandling af overflader 
Betonelementer svinder, ligesom andre materialer ved udtørring, derfor skal man for at 
opnå et godt slutresultat sikre sig, at elementets fugtindhold er minimalt.  
For at minimere risikoen for revner i den færdigbehandlede vægoverflade  er det vigtigt, at 
væggene udtørrer til de nedenfor anførte maksimale fugtindhold, der er angivet i vægtpro-
cent. 
 
Densitet   Anbefalet max fugtindhold 
1000kg/m³   8,0 % 
1200kg/m³   7,0 % 
1500kg/m³   5,0 % 
1800kg/m³   4,0 % 
 
Overfladebehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK. 
 
Behandlingen indledes med, at overfladen renses for løse korn og byggestøv ved en kraf-
tig afbørstning eller ved støvsugning, hvorefter eventuelle skader opstået i byggeperioden 
udbedres. 
 
Frie elementkanter, eksempelvis udadgående hjørner samt vindues- og dørfalse pudses 
og spartles evt. 
 
Stød- og hjørnesamlinger samt vandrette og lodrette inkl. svindrevner armeres med 200 
mm brede strimler af glasfibervæv. Strimlerne opsættes i en armeringsklæber, der kan 
bevare en vis elasticitet. I lange vægge indlægges lodrette dilatationsfuger med en mak-
simal afstand på 6 m. Dilatationsfugen udføres som en markeret fuge med elastisk fuge-
masse.  
 
En beklædning af keramiske fliser danner sammen med cementbaserede fuger en stiv 
flade. Det er derfor vigtigt i opbygningen at tage hensyn til de påvirkninger, konstruktionen 
udsættes for. For at imødegå kritiske spændinger mellem fliser og underlag som følge af 
bevægelser fra bl.a. svind, temperatur-, og fugtvariationer er der erfaringsmæssigt en 
række forhold, der bør iagttages. 
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Der henvises i øvrigt til SBI-anvisning 169 samt 180. Elementerne udtørres, så det anbefa-
lede fugtindhold ikke overskrides. De skal være rengjorte for støv og formolie. I våde og 
kolde perioder skal bygningen være lukket og varmeanlægget i drift. 
 
Fliserne og rumtemperaturen skal være min. 6 ºC. Vær opmærksom på strukturen af fli-
sernes bagside. Fliser med støvet bagside skal børstes af. Det tilrådes at vælge produkter 
med høj elasticitet og forskydningsstyrke. 
 
Fliseopsætning (se fotos til højre) 
 

A. Mørtlen påføres underlaget med den glatte side af tandspartlen. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Der aftrækkes med tandsiden. Tandspartlen holdes i en vinkel  

på 60º. 
 
 
 
 
 
 
C. Fliserne trykkes og vrides på plads i den fugtige mørtel. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Kontroller mørteldækningen. Flisernes bagside skal være  
dækket. Elastisk fugning. 

 
 

 
                                                                                       
 
 
Fugning omkring rørgennemføringer, sanitære installationer, samlinger i underlaget samt 
overgang væg/gulv udføres med elastisk fugemasse helt ind til elementoverfladen. 
Undgå varmekanon og lignende under opsætningen. 
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Ophængning af inventar 
Inventar kan fastgøres direkte på væggen med søm, plugs og skruer eller klæbeankre. 
 
Håndvaske, radiatorer og konsoller fastgøres med skruer og plastdybler. 
 
Tungere inventar som varmtvandsbeholdere, hængeklosetter o.l. fastgøres med klæbe-
ankre eller gennemgående bolte. 
 
Ved ophængning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra væggen, eksem-
pelvis fjernsyn ophængt i specielle vægbeslag, skal der foretages en nøjere vurdering. 
Afhængigt af højden på befæstelsespladsen kan der i kombination med lodrette kræfter 
være tale om betragtelige vandrette kræfter. I tvivlstilfælde bør en sagkyndig kontaktes. 
 
Vægelementer har indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre samt 
typisk i smalle piller mellem to vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da 
elementets bæreevne og stabilitet derved forringes. I en lodret linie over og under elkon-
takter og –udtag er der næsten altid indstøbte rør til kabler – undgå ophængning på disse 
steder. 
 
 

Reparation 
Reparation efter el- og VVS-arbejde samt småskader opstået under byggeriet kan let ud-
bedres med cementmørtel C100. 
Vedhæftningen til underlaget forbedres ved at påføre reparationsstedet en cementvælling 
tilsat betonbinder, idet cementmørtlen påføres inden cementvællingen udtørrer. 
 
Svindrevner og evt. montageskader, der viser sig efter helvæggens udtørring, repareres 
før overfladebehandling. 
 
Revner, der kan skyldes utilsigtet statisk påvirkning, eksempelvis svigt i det stabiliserede 
system eller i fundamenter, skal nøje vurderes med hensyn til fejlens årsag for at fastlæg-
ge den rigtige afhjælpningsmetode. 
 
Ved små revner på ca. 1-2 mm er der normalt tilstrækkeligt at udfylde med en akrylfuge-
masse, der udglattes. 
 
Større revner på 2-3 mm udfyldes først med en sandspartelmasse, der slibes. Over revnen 
påklæbes en min. 100 mm bred strimmel af glasvæv i en vævklæber direkte på element-
overfladen. 
 
Grove revner på 3-5 mm udfræses i ca. 10 mm bredde og i ca. 30 mm dybde. Reparati-
onsstedet rengøres og forvandes. En cementbaseret flisemørtel eller fliselim arbejdes godt 
ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. Reparationsstedet 
holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen, hvorefter der opsættes en min. 100 mm 
glasvævsstrimmel med armeringsklæber over det udtørrede reparationssted. 
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Bearbejdning 
Elementer af letklinkerbeton kan bearbejdes med almindeligt bore- og skæreværktøj til 
beton. Hammer og mejsel må ikke anvendes til større bearbejdninger. 
 

 
 

 
 
Eftersyn 
Ved eftersyn efter såvel et som fem år, skal malermesteren være opmærksom på, at der 
kan være behov for mindre efterreparationer. Dette behov begrænses væsentligt, når 
overfladebehandlingerne først påbegyndes efter den foreskrevne udtørring af elementer-
ne. 
  

Udfræsning af lodrette riller til fx el-rør 
kan udføres for hver meter med en 
max dybde på 25 mm og en max bred-
de på 50 mm. Større lodrette riller må 
ikke udføres, uden at elementet under-
søges.  
Ved skæring af vandrette riller eller 
huller må det ligeledes sikres, at den 
nødvendige bæreevne stadig er til ste-
de. 
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Brugervejledning for letbeto-
nelementer 
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Overfladebehandling 
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Udvendige trapper, altaner og altangange i beton 
 

 Almindelig rengøring med kost og evt. vand 

 Der må ikke anvendes salt eller urea (clorider). 
 Der må kun bruges sand til glatførebekæmpelse 
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Drift- og vedligeholdelsesvejledning for trapper med terrazzo-

belægning 
 

 Almindelig rengøring foretages bedst i varmt vand, tilsat sæbespåner eller brun 
sæbe. 

 

 De fleste rengøringsmidler kan anvendes, dog ikke syrer, sulfo, opløsningsmid-
ler, wc-rens o.l. 

 

 Terrazzooverfladen skal altid være mættet med sealer, sæbespåner, brun sæbe 
eller stenolie. 

 

 Overfladen er afleveret behandlet med Sadurén Sealer. 
 

 I øvrigt henvises til SBI anvisning, Beton 3, eftersyn af beton (vejledning for 
driftspersonale i ejendoms- og boligselskaber). 
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Konstruktionsbeskrivelse Gipsvæggene i bygningen:   

 85 mm gipsvægge 

 70 mm stålskelet 

 Mineraluldsisolering Flexibatts, klasse 37 fra Rockwool 

 Ultrabord 15 mm 

Producent:

Navn: Knauf A/S 

Adresse: Kløvermarksvej 6, 9500 Hobro 

Kontaktoplysninger: 96573000 

Leverandør:

Navn: JHS Byg ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk 

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighed  

Vedligeholdelse af produktet:

Ved skader skal de udbedres så skaderne ikke bliver større og styrken i pladen 

forsvinder 

Besigtigelsesanvisning: 

Der er ingen  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

En faglært tømrer 

Rengøring af produktet: 

Væggene står malerbehandlet, så følg anvisningerne derefter.   

Evt. vedlagte bilag: 



Knauf Danolines kvalitetsgaranti
Hos Knauf Danoline er vi stolte over vores evne til konstant at 
levere gipsbaserede, akustiske løsninger af høj kvalitet til fordel 
og glæde for vores kunder og slutbrugere.

Hos Knauf Danoline leverer vi konsekvent, hvad vi lover.  

• Produkter, der fremstilles i overensstemmelse med de 
højeste internationale kvalitets-standarder og er garanteret 
fri for produktionsfejl i 5 år.

• Produkter og systemer, som kan klare de strengeste globale 
brandtest, akustiske test og strukturtest. 30 års garanteret 
brandbeskyttelse og akustisk virkning.

• Løsninger, som giver design-, indeklima- og 
bæredygtighedsværdi. 

• Service af høj kvalitet og teknisk support garanterer 
opdateret rådgivning og hjælp, uanset hvilke behov du har. 

• Samme service til alle.
• Hurtig reaktion på alle kunders forespørgsler.

Knauf Danoline har været i byggebranchen i mere end 50 år, og 
takket være vores know-how og tilknytning til Knauf-koncernen 
har vi den viden og kapacitet, som sikrer fleksibilitet i vores 
produktion, indsigt i kravene på markedet for byggematerialer 
og grundlaget for yderligere udvikling. 

Knauf Danoline har som mål konstant at fremtidssikre 
produktsortimentet, og ved hjælp af årlige produktevalueringer 
og produktoptimeringsprojekter i R&D kan Knauf Danoline 
tilbyde fleksible løsninger, der passer til markedets forskellige 
behov, mens den iboende evne til at holde i en menneskealder 
bevares. På den måde kan Knauf Danoline konsekvent levere:

• Løsninger med nem rengøring, som bevarer akustik- og 
indeklimaegenskaberne i hele deres levetid – også efter at 
være blevet genmalet flere gange. 

• Bæredygtige gipsløsninger, som kan holde lige så længe 
som bygningen.

• Klassiske, tidløse design, som bevarer den æstetiske kvalitet 
gennem hele brugslevetiden. 

At bevare et højt kvalitetsserviceniveau over for vores kunder 
og andre interessenter er af afgørende betydning for vores 
succes og vores evne til at levere, hvad vi lover. Af den grund 
uddanner vi vores medarbejdere til at få indsigt i markederne 
og de nødvendige færdigheder og kompetencer for at sikre, 
at de forstår alle vores kunders behov og ønsker. Kun på den 
måde kan vi være sikre på, at vi konsekvent kan levere, hvad 
vi lover.
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EGENSKABER

PRODUKT-
KATEGORI

DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

PRODUKTER VISONA, CONTUR, BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA DANOTILE

OVERFLADE Hvidmalet Foliebelagt

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.
Belgravia, Markant, Plaza og Danotile 600x600 er testet ved 90 % RH ved 30 ºC og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i 
køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.
I områder med høj luftfugtighed bør der anvendes specielle, rustbestandige skinnesystemer. 

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med 
en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. 
Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales. 

Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med 
en fugtig klud og eventuelt et mildt rengøringsmiddel.

For at fjerne genstridige mærker, eller hvis der anvendes strenge 
rengøringsprocedurer, kan der anvendes skrappere rengøringsmidler. 
Produktet kan også tåle skrap rengøring med koncentrerede rengørings- 
og desinfektionsmidler med høje og lave pH-værdier (13,0 - 2,5).

REPARATION Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle 
ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. 
Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal 
påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også 
bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på 
perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på 
lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber. 

Ridser og skader kan være svære at reparere, hvorfor det anbefales at 
udskifte de beskadigede plader med nye.

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

DANOTILE: Ved størrelser op til 625 x 625 mm og en minimumstykkelse på 9 mm kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning. Ved større Størrelser og alle størrelser i 6 mm tykkelse kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag elementet. 
Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de 
ikke belaster loftfladen.

BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA: Ved størrelser op til 625 x 625 mm (ikke i Tangent-perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i 
pladen uden forstærkning. Ved større størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke 
bag elementet. Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg 
for hver m² loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, 
så de ikke belaster loftfladen. 

VISONA, CONTUR: Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke monteres bag elementet. Aflastningspladen skal 
gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² loftflade. Hvis belastningen 
er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, så de ikke belaster loftfladen.

PRODUKT-
KATEGORI

SELVBÆRENDE LOFTER

PRODUKTER CORRIDOR 400, CORRIDOR SWING

OVERFLADE Hvidmalet

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.
Corridor 400 er testet ved 90 % RH ved 30 ºC og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med 
hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. 
Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales.

REPARATION Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. 
Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal påføres 
med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede 
produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber. 

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

CORRIDOR 400: Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i pladen uden forstærkning. OBS! Den maksimale udskæring ved 
montage i midten af pladen er Ø265 mm / 265 x 265 mm. Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster loftfladen.

CORRIDOR SWING: Loftpladen må ikke bære vægt fra andre installationer.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede 
og foliebelagte loftelementer vil sikre et godt resultat og et loft uden 
mærker efter fingre.



Knauf Danoline Egenskaber  225

EGENSKABER

PRODUKT-
KATEGORI

FASTMONTEREDE LOFTER OG VÆGBEKLÆDNINGER

PRODUKTER DANOPANEL DESIGNPANEL, TECTOPANEL, 
SOLOPANEL, STRATOPANEL

CONTRAPANEL, ADIT KINOPANEL, AMFIPANEL

OVERFLADE Hvidmalet Ubehandlet Foliebelagt Sortmalet

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, 
f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.

DESIGNPANEL, TECTOPANEL: Panelerne er testet ved 90 % RH ved 30 
ºC og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, 
laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen 
og luftfugtigheden. I områder med høj luftfugtighed bør der overvejes 
brug af rustbestandige skinnesystemer og holdbare, rengøringsvenlige 
overfladebehandlinger.

CONTRAPANEL: Udviklet til brug i 
sportshaller og lignende steder, hvor 
forholdene normalt ikke overstiger 70 % 
RH og 25° C.
ADIT: Panelerne er special-fremstillet og 
designet til brug under normale forhold, 
dvs. 70 % relativ luftfugtighed og 25° 
C, som f.eks. kontorer, institutioner og 
lignende lokaler, medmindre andet 
angivet. 

Adit og Contrapanel er testet ved 90 % 
RH ved 30 ºC og kan anvendes under 
mere ekstreme forhold med hyppige 
og store ændringer i temperaturen og 
luftfugtigheden.

Udviklet til brug i biografer, 
teatre, studier og lignende 
steder under normale 
forhold, dvs. op til 70 % RH 
og 25° C.

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig klud ved normal rengøring 
med neutrale rengøringsmidler normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises 
til malingproducentens anbefalinger. 

CONTRAPANEL: Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler. På uperforerede plader kan der om nødvendigt anvendes skrappere rengøringsmidler for at fjerne genstridige mærker, eller hvis 
det kræves i henhold til rengøringsprocedurerne.

REPARATION Mere synlige skader og ridser 
på overfladen kan repareres ved 
at spartle ridserne, slibe dem 
med sandpapir og genmale. Til 
genmaling skal der bruges Knauf 
Danoline reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 0700 eller 
nærmeste er RAL 9003), som skal 
påføres med en malerrulle. Ved 
overflader med Medifend bør der 
også bruges Medifend til genmaling. 
Sprøjtemaling kan ikke anbefales på 
perforerede produkter, da der er 
risiko for, at malingen bliver sprøjtet 
på lyddugen, hvilket vil andre dens 
akustiske egenskaber. 

Malingen skal påføres med en 
malerrulle. Brug samme maling, 
som der blev valgt til den 
oprindelige overfladebehandling. 
Ved overflader med Medifend 
bør der også bruges Medifend 
til genmaling. Sprøjtemaling 
anbefales ikke på perforerede 
produkter, da der er stor risiko 
for, at malingen bliver sprøjtet på 
lyddugen, hvilket vil forringe dens 
akustiske egenskaber. 

Ridser og skader kan være svære at 
reparere, hvorfor det anbefales at 
udskifte de beskadigede elementer 
med nye.

Til genmaling skal der 
bruges Knauf Danoline 
reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 
S9000-N), som skal påføres 
med en malerrulle. Ved 
overflader med Medifend 
bør der også bruges 
Medifend til genmaling. 
Sprøjtemaling kan ikke 
anbefales på perforerede 
produkter, da der er risiko 
for, at malingen bliver 
sprøjtet på lyddugen, hvilket 
vil andre dens akustiske 
egenskaber.

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

Pladen må ikke bære vægt fra andre 
installationer. Lette enheder på op til 
3 kg/m² kan ophænges, forudsat at 
de kan aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.

Lette enheder på op til 3 kg kan 
ophænges ved hjælp af passende 
befæstigelse. Enheder over 3 kg 
skal aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.

CONTRAPANEL: Lette enheder på 
op til 3 kg kan ophænges ved hjælp af 
passende befæstigelse. Enheder over 
3 kg skal aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.
ADIT: Pladen må ikke bære yderligere 
vægt fra andre installationer.

Pladen må ikke bære 
yderligere vægt fra andre 
installationer.

PRODUKT- 
KATEGORI

DESIGNELEMENTER

PRODUKTER CURVEX MITEX

OVERFLADE Ubehandlet Ubehandlet

ANVENDELSE Udviklet til at skabe organiske væg- og loftformer, f.eks. i kontorer, 
institutioner og lignende steder under normale forhold, dvs. op til 70 % 
RH og 25° C.

Udviklet til at skabe væg- og loftformer med stilrene kanter, f.eks. 
i kontorer, institutioner og lignende steder under normale forhold, 
dvs. op til 70 % RH og 25° C.

RENGØRING Afhængigt af den valgte overfladebehandling.

REPARASJON Afhængigt af den valgte overfladebehandling.

LAMPEOPHÆNG-
NING

Panelerne er specialfremstillet og må ikke bære vægt fra andre installationer, medmindre andet angivet.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede 
og foliebelagte loft- og vægelementer vil sikre et godt resultat og et loft 
uden mærker efter fingre. Forsigtig håndtering af de ubehandlede 

plader vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved 
sikre et godt slutresultat.



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Porebetonvæg - Indvendig  

Side 1 af 1

Konstruktionsbeskrivelse Porebetonvæggene i bygningen varier i følgende størrelse:   

 75 mm porebeton 

 100 mm porebeton 

 125 mm porebeton 

Producent:

Navn: H+H  

Adresse: Skanderborgvej 234, Viby  

Kontaktoplysninger: Mail: info@hplush.dk  

Tlf. 70240050  

Leverandør:

Navn: Jesper Morild ApS 

Adresse: Mads Clausensvej 30, 9800 Hjørring 

Kontaktoplysninger: Mail: henrik@morild-huse.dk 

Tlf: +45 5373 1008 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Indvendige skillevægge   

Vedligeholdelse af produktet:

ingen 

Besigtigelsesanvisning: 

Se efter revner i vægge.

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

 Ved revne kontakt for udbedring: 

1år 

2år 

Ca. 6.000m2 

Lejer 

Maler 

Rengøring af produktet: 

Væggene holdes rene for snavs, få mere informationer i bygningsdelskortet ”malede 

vægge”.    

Evt. vedlagte bilag: 

ingen  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN

Malede fodlister og dørkarme  

Side 1 af 1

Model/farvekode Flugger interiør 40 NCS 0502-4 

Producent:

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg. 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I lejlighed ekskl. badeværelse   

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved Ind/ud – flytning. 

Rengøring af produktet: 

Aftørres med let opvreden klud 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN

Malede køkken vægge   

Side 1 af 1

Model/farvekode Dekso ultramat 1 råhvid 0-500-N 

Producent:

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00  

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:  

væggen i køkkenet over bordpladen.  

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved Ind/ud – flytning. 

Rengøring af produktet: 

Aftørres med let fugtet/ opvredet klud 

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber 

vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Malede vægge   

Side 1 af 1

Model/farvekode Dekso ultramat 1 råhvid 0500- N 

Producent:

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

På vægge i lejligheden ekskl. Bad og køkken.   

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved Ind/ud – flytning. 

Rengøring af produktet: 

Aftørres med let fugtet/ opvredet klud 

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber 

vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN

Spartel 

Side 1 af 1

Materiale/type/model Flugger sandspartel 

Producent:

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Udskiftningsaktiviteter 

● Tidspunkt for første udskiftning: 

● Mængde: 

● Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Maler 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Glasvæg bad 

Side 1 af 2

Konstruktionsbeskrivelse: 8mm hærdet glas 

Producent:

Navn: Bo glas A/S 

Adresse: Industrivej 25, 9700 Brønderslev 

Kontaktoplysninger: 98821522 

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hedesvinget 10, 9520 Skørping 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 302 302 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I rækkehuse i bad 

Vedligeholdelse af produktet:

Glasset skal holdes ren for at undgå kalk afmærkninger

Besigtigelsesanvisning: 

Der skal årligt efterses om gummilist sidder korrekt 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Tømrer 

(JHS BYG har glas i overskud og har dem 

på mål på lager) 

Rengøring af produktet: 

Glas vaskes efter behov med til formålet egnet rengøringsmiddel og poleres med blød 
klud.  

Anvend rent vand og grej for at undgå ridser. Der må ikke anvendes ridsende 
rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver eller grydesvampe.  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Glasvæg bad 

Side 2 af 2

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 



 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 

  Rev: d. 22.12.2020 

Dybbro Ejendom ApS 

  

LOFTER 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af lofterne, derudover vil der være en bygningsdelsbeskrivelse samt bilag til de aktuelle 

lofter i boligen. 

 

Lofterne består at malede gipslofter, og derfor kan der forekomme revner i loftet, dette 

har kun en kosmetisk betydning, og er derfor ikke farligt. Tag da kontakt til viceværten 

som vil vurdere hvornår det skal reparere.  

Malede lofter: 

Lofter med malede overflader skal behandles og vedligeholdes som andre malede 

overflader, læs derfor afsnittet om rengøring af malede vægge i beboermappen samt 

leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet på den efterfølgende 

side). 

Daglig rengøring:  

Til den daglige rengøring er det nok at støve loftet af for støv, spindelvæv o.lign. Her 

anbefales det at anvende en blød støvekost, men vær rolig i bevægelserne således, at 

støv kosten ikke laver mærker i loftet. 

 

  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Gips lofter 

Side 1 af 1

Konstruktionsbeskrivelse: Maler behandlet 13 mm gips 

Producent:

Navn: Knauf A/S 

Adresse: Kløvermarksvej 6, 9500 Hobro 

Kontaktoplysninger: 96573000 

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Loftet i badeværelse 

Vedligeholdelse af produktet:

Ved skader skal de udbedres så skaderne ikke bliver større og styrken i pladen 

forsvinder 

Se også maler anvisning 

Besigtigelsesanvisning: 

Kigges efter revner en gang om året, dette har ingen betydning for konstruktionen, det 

er ret udsende. 

Udskiftningsaktiviteter 

Udskiftningen er kun ved skadet loft.  

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

fagmand 

Rengøring af produktet: 

Støve suges eller vaskes med fugtig klud. 

Se også maler anvisning, da loftet er malet 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN

Malede beton loft 

Side 1 af 1

Model/farvekode Dekso ultamat 1 råhvid 0500-N 

Producent:

Navn: Flugger farver 

Adresse: Håndværkervej 19 

Kontaktoplysninger: Mail: a065@flugger.com

Tlf: 98 12 01 22 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: hebomaler@gmail.dk 

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Loft stueplan ekskl. badeværelser 

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

Ved Ind/ud – flytning. 

Rengøring af produktet: 

Aftørres med let fugtet/ opvredet klud 

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber 

vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Loftslem 

Side 1 af 2

Dybbroparken 

Materiale/type/model: Profile oman

Producent:

Navn: Profile A/S 

Adresse: Skånevej 2, 6230 Rødekro 

Kontaktoplysninger: 73631000 

Leverandør:

Navn: JHS Byg ApS 

Adresse:

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk 

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placeringen: 

Loftslemmen er placeret på disse adresser: 

Bygning A – Nr.6 tv. 

Bygning B – Nr. 5 tv, Nr. 23 tv 

Bygning C – Nr. 18 th. 

Bygning D – Nr. 33. 

Bygning E - Nr. 56 tv

Rengøring/drift af produktet: 
En lofttrappe/loftlem med stige kræver normalt ikke nogen form for vedligeholdelse ud over almindelige 
rengøring med en klud hårdt opvredet i sæbevand efter behov. Dog kan man ved en relativ lille indsats holde 
trappens funktioner intakte.  

STIGE 

Træstiger efterses for fugt og råddannelser på trin og vanger. Stigen kan gøres ren med en klud hårdt opvredet i 
sæbevand. Der må ikke efterlades vand på stigen. Stiger i aluminium rengøres ligeledes med en klud hårdt 
opvredet i sæbevand. 

LEM 

Rengøres med en klud hårdt opvredet i sæbevand. Falder loftlemmen for hurtigt ned, er der mulighed for at 
stramme fjederen op ved at afkorte/flytte den kæde eller lignende der sidder ved karmen i den øvre ende. 
Ligeledes kan placeringen af låsens slutblik efterjusteres, så lemmen forbliver hel tæt. De to skruer løsnes og 
blikket justeres lidt op eller ned. 

HÆNGSLER OG LÅSEBESLAG 

Disse kan med fordel renses og smøres med syrefriolie. 

TÆTNINGSLISTER 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Loftslem 

Side 2 af 2

Dybbroparken 

Efterse og rengør for eventuel snavs, som fjernes med en klud hårdt opvredet i sæbevand. 

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 



 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 

  Rev: d. 22.12.2020 

Dybbro Ejendom ApS 

  

TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE, SAMT VINDUESKARM  

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af vinduerne, vinduesrammen og altan-terrassedøren samt en vejledning til anvendelsen 

af dem.  

 

Boligens vinduer og altan-terrassedøre er et træ/ aluminium system af mærket Velfac, 

med træ indvendig og aluminium udvendig.   

Den indvendige ramme er fra fabrikken malet i standardfarven hvid (RAL 9010). 

 

VINDUERNE  

Træ er et levende naturmateriale der er meget inhomogent, derfor kan der forekomme 

struktur og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som f.eks. 

uregelmæssigheder omkring knaster hvor afskalning, opkog og rynkedannelse kan 

forekomme, selv efter at der anvendes den bedste overfladebehandling. I lyse farver 

kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knasterne kan være proppede eller udfyldt 

med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås og kan være tilfældig fordelt 

på overfladen eller følge åretegningen i træet.  

 

Fastgørelse af gardiner eller lign må aldrig forekomme i vinduesrammerne. 

Rengøring:    

Når karmen, ramme og ruder skal vaskes, følg leverandørens anvisninger i 

bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet), og husk altid at tørre efter med 

en tør klud. Glidefladerne rengøres med en let fugtig klud (tilsat kun vand) eller den bløde 

side af en svamp.  

 

Brug ALDRIG vaskemidler der indeholder slibemidler eller stærke opløsningsmidler, ståluld, 

soda eller lignende på hverken vinduerne, rammerne, eller nogle af komponenterne i/til 

vinduerne.  

Hyppighed:  

• Indvendigt glas rengøres cirka en gang om måneden eller efter behov (oftere ved 

beliggenhed tæt på vand).  

• Indvendig ramme rengøres hver sjette måned.  

• Drænhuller i bundkarm, ramme, glideskinner, glideflader, styreskinner, 

tætningslister osv. skal renses for snavs og spindelvæv med jævnligt mellemrum. 

Vindueskarme: 

De rengøres med en hårdt opvreden klud med rent vand, ved svære pletter kan der 

anvendes en skuresvamp, men vær forsigtig med at det ikke giver slidmærker 

efterfølgende. For anvendelse af et rengøringsmiddel til rengøringen, læs leverandørens 

anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i dette afsnit).  
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Beskyttelse af vinduerne og vindueskarmene:  

Vær opmærksom på, at der ikke må stilles ting i vindueskarmene, som kan afgive fugt, 

såsom potteplanter osv. Grunden er, at fugten kan opløse den maling og spartel, der er 

blevet anvendt, og trænge ind og give fugtskader.  

Vedligeholdelse: 

Bevægelige dele, beslagkomponenterne og ledforbindelser 

(f.eks. A på billede til højere) skal smøres mindst to gange om året 

eller oftere efter behov, under gentagende aktivering, så 

smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige 

funktioner. Der skal smøres både udvendig på 

ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem armene ((A), 

Der anvendes syrefri olie, efterfulgt af langtidspåvirkende syrefri fedt på 

spray), for at beskytte vinduerne mod den daglige slitage (det 

samme er gældende for altandøren).  

 

Til smøring benyttes et smøremiddel ifølge leverandørens 

anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i 

afsnittet). Der kan påføres tørreglidemiddel på glidefladerne for at lette fiktionen, men 

brug ALDRIG olie disse steder, da det binder støv og snavs til overfladen. Det anbefales 

at anvende en injektionssprøjte eller en spraydåse med et tynd rør til smøringen, så der 

ikke kommer olie på uønskede steder.  

Med jævne mellemrum tjekkes alle bevægelige dele og beslagskomponenter for løse 

skruer, som skal efterspændes.  

Tætningslister:  

En gang om året skal tætningslisterne efterses (dette kan gøre samtidig med at vinduernes 

komponenter smøres og efterses, og er også gældende for altandøren).  

Tætningslisterne kræver ingen vedligeholdelse men de skal holdes rene for støv, snavs 

osv. Her kan anvendes en klud hårdt opvredet i lunkent vand. Ved rengøring tjekkes det 

at tætningslisten stadig sidder rigtig og er tæt.  

 

Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved 

anvendelse samtidig bevarer det tætningslistens smidighed.  

OBS tætningslisterne må ALDRIG overmales eller stryges med træbeskyttelsesolier.  

Vinduernes funktioner:  

Der er mulighed for at sætte vinduet på klem, i låst 

stilling, ved at dreje håndtaget op, åbne vinduet og 

skubbe vinduet ca. en cm op, og lukke håndtaget 

igen. Her skulle vinduet gerne ”klikke” i en lås, så 

vinduet ikke kan åbnes eller lukkes, men stå på klem.  

 

  
Lukket Åben 

A 
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Anvendelse:  

Der må IKKE hænges tæpper, dyner eller lignede til tørre ud ad vinduerne. 

 

Knasteudtræk: 

Da træ er et levende materiale, vil knasteudtræk ikke være uundgåeligt, det kan hurtigt 

afhjælpes ved at tage en blød klud, vædet med husholdningssprit, og tør med blød 

hånd på udtrækket, vask efter med rent vand.  

 

ALTAN-TERRASSEDØRE:  

Altan-terrassedøren er en træ/aluminium dør ligesom vinduerne, med træ indvendig og 

aluminium udvendig. Få mere information i leverandørens bygningsdelskortet samt læs 

afsnittet omkring rengøring og vedligeholdelse af vinduerne, da flere af punkterne også 

er gældende for altan-Terrassedøren.  

Rengøring:  

Karm og ramme kan gøres rent med samme vand, der vaskes ruder i, ellers følg 

leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet), og 

husk altid at tør efter med en tør klud.  

Brug ALDRIG vaskemidler der indeholder slibemidler eller stærke opløsningsmidler, få 

også flere informationer under rengøring af vinduerne.  

Altandørens funktioner:  

Der er mulighed for at sætte altandøren på klem, i låst 

stilling, ved dreje håndtaget op, åbne døren så meget 

som der ønskes og lukke håndtaget igen. Ved at lukke 

døren igen, holder en friktionsbremse døren i den ønskede 

placering. Er håndtaget lodret er døren lukket.  

Er håndtaget vandret er døren åben.  

(se billedet til højre) 

Friktionsbremse:  

Terrassedøren er monteret med en friktionsbremse. Friktionsbremsen kan fastholde den 

åbne terrassedør i vilkårlig position ved normale vejrforhold. Blæser det eller er vejret 

uhensigtsmæssig, er det lejerens ansvar at terrassedøre bliver lukket for at undgå skader. 

Friktionsbremsen er placeret i toppen af terrassedøren og er justeret inden aflevering af 

boligen, så de passer til størrelsen på døren. For at aktivere friktionsbremsen skal 

håndtaget stå i samme position, som når terrassedøren er lukket. 

 

OBS fiktionsbremsen smøres eller justeres normalt ikke, men sørg altid for at holde den fri 

for støv, spindelvæv osv. Opstår der problemer med fiktionsbremsen, kontakt da 

viceværten.  

 

 

 

Lukket Åben 
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Side 1 af 3

Konstruktionsbeskrivelse: Vinduer: 

Velfac Ribo alu 2 

Farve: (generelt) 

Indv.: Ral 9010 Hvid 

Udv.: karm Ral 7021 Sortgrå 

Udv.: ramme Ral 7008 Kakkigrå 

Bundstykke i døre: 

Overflade - Alu og komposit 

Vindues bundstykker indvendigt: 

Overflade – Hvid laminat 

Sålbænk: 

Overflade – 1,5 alu Ral 7021 glans 30 

Producent:

Vinduer:

Navn: Velfac A/S 

Adresse: Bygholm Søpark 23, 8700 Horsens 

Kontaktoplysninger: 70 110 200 

Vindues bundstykke 

indvendigt:

Navn: BYGMA – Repo hyldeplade 16mm 

Wennerth wood trading 

Adresse: Industrivej 1, 9881 Bindslev 

Kontaktoplysninger: 98938333 

Sålbænk:

Navn: Nord-tek,  

Adresse: Voerbjergvej 35A, 9400 Nørresundby 

Kontaktoplysninger: 98192533 

Leverandør:

Navn: JHS Byg ApS. 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  
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Vinduer, vindueskarm og bundstykke 
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Placering: 

Vinduer:  

I facaden på alle etagerne. 

Bundstykke:  

Indvendigt i alle vinduer 

Sålbænk:  

Udenfor ved alle vinduer 

Anvendelse af produktet: 

Vinduet: 

Topstyret uden bremse funktion, men med mulighed sætte i hak for ventilering. 

Bundstykket:  

Potteplanter og andre genstande anbefales det at have filt mellem genstand og 

vindues bundstykke 

Besigtigelsesanvisning: 

Vinduer: Efterses visuelt for forandringer, revner og skader i overfladen. Såfremt der 

konstateres fejl og forandringer i overfladen, skal dette straks undersøges nærmere af 

fagmand. 

Hvis døre eller vinduer går på skal de justeres så de ikke laver skader på karme eller 

gummi lister. 

Bundstykker: 

En gang om året som bundstykkerne visuelt tjekket for skader og revner, dette kan 

gøres i forbindelse med en rengøring. 

Sålbænken: skal besigtigelse visuelt hver 2 år, forandringer i overfladen, skal dette 

straks undersøges nærmere af fagmand. 

•Tidspunkt for første besigtigelse 

•Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

•Besigtigelsesinterval: 

6 måneder efter overdragelse  

Viceværten/ driftspersonale. 

Mindste 2 gang om året.  

Vedligeholdelse af produktet:

Vinduer: 

Beslag og hængsler smøres efter behov, dog min. 2 gang om året med syrefri olie. 

Ved almindelig rengøring anvendes varmt vand og hårdt opvredet klud. 

Gummilister skal smøre med siliconefri olie 2 gange om året. 



BYGNINGSDELSKORT 

Vinduer, vindueskarm og bundstykke 

Side 3 af 3

Skader i alu (udvendig) skal behandles øjeblikkeligt ved brud, for at holde levetiden på 

aluminiummen. 

Bundstykke:  

Opstår der skader i bundstykket, skal det laves øjeblikkeligt. 

Sålbænk:  

Opstår der skader i sålbænk, skal det laves øjeblikkeligt. 

Rengøring: 

Vinduerne: 

Efter behov kan der anvendes vaske, opvaske- og milde rengøringsmidler tilhørende 

husholdningen. 

Skurepulver og lignende midler med slibeeffekt bør undgås. 

Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof cleaner. Stærkere 

opløsningsmidler med indhold af sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak må ikke 

anvendes. 

Overfladen skal tørres af efter endt rengøring. 

Garantien bortfalder ved anvendelse af tape og klistermærker på overfladen. 

Ved dug på indvendige side af ruderne skal der tørres af for der ikke ligger vand på 

bundkarmen.  

Vinduerne skal holdes rene for snavs og støv både indvendig og udvendig, samt 

tætningslisterne skal også holdes rene, med en hård opvreden klud i vand.  

Bundstykket:  

Rengøres med en hårdopvreden klud i vand. 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre Udskiftningen: 

Ved beskadig glas eller vinduesramme 

Den beskadig del 

Fagmand 

Evt. øvrige bemærkninger

Potteplanter og andre pyntegenstande vil kunne smitte af på bundstykket pga. 

metaller eller fugt. Der skal være filt dutter under genstande, dette vil forlænge 

levetiden på bundstykket. 
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ALTAN/TERRASSE 

Til hver bolig er der tilknyttet enten en altan eller terrasse, og for godt naboskab, LÆS 

husorden GRUNDIGT igennem for gode opførsel og hensyntagen til hinanden i forhold til 

anvendelse af dem.     

Rengøres:  

En gang om året skal altanen/terrassen ryddes for genstande, og fejes med en 

almindelig kost for snavs, spindelvæv, støv osv. Ved den årlige rengøring af 

altanen/terrassen ses efter om alt er i orden. Er der kommet misfarvninger på gulvet eller 

fugt under nogle genstande, har opklodsningen ikke være høj nok, og skal rettes.  

Der kan dannes alger på gulvet, som let kan bekæmpes med algefjerner, men anvend 

IKKE stærke kemiske produkter, da det kan ødelægge overfladen og starte en kemisk 

proces på/i gulvet. Læs leverandørens bygningsdelskort for hvilke algefjerner, der kan 

anvendes.   

 

Altan:  

Pladesiden rengøres med en hårdopvreden klud i vand, ellers følg leverandørens 

anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet). Brug ALDRIG 

vaskemidler, der indeholder slibemidler eller stærke opløsningsmidler.  

 

Terrassen:  

Det er lejeren ansvar at vedligeholde de fliser der høre til boligens terrasse, hvilket 

indebære at der jævnligt skal fjernes ukrudt. 

Beskyttelse:  

Står der blomsterkasser på gulvet, må der IKKE bores hul i bunden af kassen (så vandet kan 

komme ud), da det kan give misfarvninger på gulvet (misfarvning kan ikke fjernes igen). Ved 

blomsterkasser eller større faste genstande ude på altanen/terrassen, skal disse opklodses 

(minimum en cm), så vandet kan komme derfra, og ikke giver vandsamlinger (da vandet i så 

fald ikke kan komme derfra, og ødelægger overfladen på gulvet). 

 

Du må gerne grille (kun med en gasgril) på altanen/terrassen, men vis hensyn til dine naboer 

(røgen fra grillen kan være generende). 
 

For at undgå skader ved kraftig blæst, skal det være muligt at sikre låse genstande, så er 

de ikke risiker at lave skader på og ved ejendommen.  

Der må heller ikke sættes genstande (lamper, varmer, radio osv.) fast på facaderne eller 

altanen.   
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Konstruktionsbeskrivelse: Altan: 

•Stål 

Værn: 

•Galvaniseret stål værn + fyldning RAL 7008 

Gulv: 

•Komposit 

Producent:

Altan: Navn: Bobach Stålentreprise 

Adresse:

Kontaktoplysninger:

Værn: Navn: Bobach Stålentreprise 

Adresse:

Kontaktoplysninger:

Gulv: Navn: Bobach Stålentreprise 

Adresse:

Kontaktoplysninger:

Leverandør:

Navn: Bobach Stålentreprise 

Adresse: Rørdalsvej 198, 9220 Aalborg. 

Kontaktoplysninger: Mail: dp@bobach.dk  

Tlf: 71 74 29 84 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:  

Altan 

1 Sal, med udgang fra hver enkelt lejlighed. 

Værn: 

På altan 

Gulv: 

i altan.

Vedligeholdelse af produktet:

Altan: 

Galvaniseret stål:  

Kræver ingen vedligeholdelse, medmindre der ved besigtigelserne konstateres 

uregelmæssigheder.  
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Altaner
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Evt. skader på galvanisering repareres jf. bilag 

Terrassebrædder:  

Kompositbrædder vedligeholdes med rengøring med passende intervaller for at holde 

støv, snavs og alger væk. 

Genstande (potteplanter, kasser osv.) som står på gulvet, skal være klodset op, så 

vandet ikke samler sig nedenunder og ødelægger/laver misfarver på gulvet. 

Fuger:  

Under terrassebrædderne, er skrå afvandingsstål på sidevanger fuget på  

opside, for at sikre at vandret føres ind på afvandingsplade. Der bør undersøges om 

der er tegn på at fugerne slipper eller danner revner. Er der tegn på dette skal fugen 

vedligeholdes. Se bilag. 

Værn: 

Galvaniseret stål:  

Kræver ingen vedligeholdelse, medmindre der ved besigtigelserne konstateres 

uregelmæssigheder.  

Evt. skader på galvanisering repareres jf. bilag 

Malede plader:  

Malede plader vedligeholdes med rengøring med passende intervaller for at holde 

støv, snavs og alger væk. 

Evt. skader på maling repareres jf. bilag 

Besigtigelsesanvisning: 

Altan 

 Besigtigelsesinterval: Galvaniseret stål efterses 1 gang årligt for 

eventuelle skader. 

Fuger efterses 1 gang årligt for eventuellle 

slipninger eller revnedannelse. 

Værn 

 Besigtigelsesinterval: Galvaniseret stål efterses 1 gang årligt  

Malede overflader efterses 2 gange årligt 

for eventuelle skader og udbedres. 

Gulv 

 Besigtigelsesinterval: Efterses 1 gang årligt for mindre ridser og 

lignende - kan ofte fjernes med sandpapir korn 

100. 

Hyppigheden for vedligehold afhænger af, hvor 

udsat træet er for vind og vejr.

Rengøring af produktet:

Altan: 

Galvaniseret stål:  
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Side 3 af 3

Rengøres i rent vand. 

Terrassebrædder:  

Daglig rengøring og pleje sker med almindelige husholdningsredskaber og -midler.  

Sørg for at mellemrum er helt fri for nedfaldne blade og lignende. Almindelig fejning 

og/eller brug af groftvævet karklud på gulvskrubbe, med flydende neutral sæbe 

opløst i meget varmt vand, 50 ml til 5 l vand.  Ved forekomst af alger benyttes Rodalon 

eller andet, der er specielt beregnet til komposit brædder. Vask altid efter med vand. 

Fuger:  

Rengøres efter behov, iht. bilag. Terrassebrædder demonteres for at komme ned til 

fugen. 

Værn: 

Galvaniseret stål:  

Rengøres i rent vand. 

Malede plader:  

Malede plader rengøres med vand og rengøringsmiddel. Overfladen bør kun rengøres 

med en blød klud eller svamp, og ikke noget hårdere end en almindelig 

opvaskebørste. Slibemidler og rensemidler kan nedbryde overfladen.  

Beskadigede overflader rengøres og evt. kanter udjævnes, hvorefter støv fjernes.  

Fjernelse af graffiti kan være vanskeligt. Det kan forsøges fjernet med stærke 

kemikalier, men det skal gøres med stor forsigtighed, da det samtidig kan opløse 

lakken. Der skal anvendes renset benzin, terpentin eller i vanskelige tilfælde med 

metyl-ethyl-keton(MEK)* Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige 

autoplejemidler. 

*Ved brug af metyl-ethyl-keton (MEK) gnides max 4-5 gange på overfladen. 

Evt. øvrige bemærkninger

OBS: Altanerne er dimensioneret til en nyttelast på 250 kg/m² iht. til gældende norm, 

dvs. den totale last der må være på altanerne ad gangen, altså f.eks. personer, 

plantekasser m.m. 

Eksempelvis vil et badebassin med 25 cm vand – uden personer – udgøre hele den 

belastning altanen er dimensioneret til. 

Malede emner kan falme over tid ved direkte sollys.  

Det anbefales endvidere at altankasser til blomster ol. ophænges med filt mod 

malede emner, da der ellers er stor risiko for ridser. 

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag: D&V – Galvanisering 

Bilag; D&V – MS-fuger 

Bilag; D&V – Komposit  

Bilag; D&V – Pulverlakering Indulak 
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Drift og vedligeholdelse

Varmforzinkede emner korroderer med tiden. Korrosionshastigheden afhænger af miljøet og 
de mekaniske påvirkninger, som emnerne udsættes for. Levetiden for en varmforzinket over-
flade under forskellige korrosionsmæssige belastninger fra C1 til C5 er foreskrevet i tabel 1.

TABEL 1:   ZINKBELÆGNINGERNES LEVETID (ÅR) FOR KORROSIONSKATEGORI C1-C5 BASERET PÅ 
GENNEMSNITLIG ZINKLAGTYKKELSE IFØLGE DS/EN ISO 1461:2009

ZINKLAGTYKKELSER JF. DS/EN ISO 1461 1) KORROSIONSKATEGORI JF. DS/EN ISO 12944-2

Godstykkelse  t Zinklagtyk- 

kelse 3), μm

C1 C2 C3 C4 C5 4)

Stål, 6 mm < t 85 100+ 100-100+ 40-100+ 20-40 10-20

Stål, 3 < t ≤ 6 mm 70 100+ 100-100+ 33-100 17-33 8-17

Stål, 1,5 ≤ t ≤ 3 mm 55 100+ 78-100+ 26-78 13-26 6-13

Stål, t < 1,5 mm 45 100+ 64-100+ 21-64 11-21 5-11

Støbegods 6 mm < t 80 100+ 100-100+ 38-100+ 19-38 10-19

Støbegods, t ≤ 6 mm 70 100+ 100-100+ 33-100 17-33 8-17

Stål, særkrav 2), 6 mm < t 115 100+ 100+ 55-100+ 27-55 14-27

Stål, særkrav 2), 6 mm < t 165 100+ 100+ 78-100+ 39-78 20-39

Stål, særkrav 2), 6 mm < t 215 100+ 100+ 100-100+ 39-100+ 26-51

NOTER: 
1) De angivne lagtykkelser gælder for ophængsgods.
2) Krav om særlig stor zinklagtykkelse, der kun kan opfyldes, når stålet har nærmere specificeret siliciumindhold.
3) Gennemsnitlig zinklagtykkelse jf. DS/EN ISO 1461:2009.
4) I kategori C5 kan det være nødvendigt, at fortage maling efter varmforzinkning, hvis der ønskes lang holdbarhed.

Det anbefales, at zinklaget kontrolleres løbende med passende intervaller iht. den forventede 
levetid. Ikke mindst kritiske steder med risiko for kuldebroer, slidtage, deformationer mv. Re-
sultatet af den første kontrol bør danne grundlag for en efterfølgende vedligeholdelsesplan. 
Der kan være behov for kortere intervaller. Steder, hvor der er foretaget reparationer, bør have 
særligt fokus, da korrosionsbeskyttelsen ofte er ringere i disse områder. Typisk besigtiges 
kritiske områder med intervaller på 1 til 5 år, afhængig af de beskrevne forhold.

Husk at udfylde en tilsynsrapport med alle identificerede fokusområder og planlægning af ef-
terfølgende handlinger for udbedring af skader mv.
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Reparation af skader på varmforzinkning

Er det nødvendigt at reparere den varmforzinkede overflade har brancheforeningen ”Nordic 
Galvanizers” udgivet en informationsfolder om krav og vejledning, iht. Dansk Standard DS/EN 
ISO 1461:2009 for reparationsarbejde. Standardens afsnit 6.3 angiver, at følgende metoder 
kan anvendes til reparation:

a) Metalsprøjtning med zink
b) Påføring af zinkrig maling
c) Påføring af lavt smeltende loddezink

Se i øvrigt: http://www.nordicgalvanizers.com/documents/Infoblade-reparation.pdf

Standarden angiver følgende krav til reparationerne:
1. De bare pletter må maksimalt udgøre 0,5% af overfladearealet på det enkelte emne.
2. Den enkelte bare plet må maksimalt have en størrelse på 10 cm2.
3. Reparationen skal omfatte rensning, rengøring og efterbehandling, der er nødvendig for at 

sikre vedhæftning.
4. Belægningen på reparerede områder skal kunne beskytte stålet ved offervirkning (katodisk 

beskyttelse).
5. Lagtykkelsen på reparationsområder skal mindst være 30 μm større end kravet til minimum 

lokal zinklagtykkelse jf. DS/ EN ISO 1461, hvis andet ikke er aftalt.

Reparation med zinkstøvmaling

Zinkafskalninger og skader, som er mindre end 4 cm2, kan repareres med zinkstøv maling:
Reparationen udføres ved slibning af skadeområdet og påføring af zinkstøvmaling i flere lag til 
minimum 100 μm tørfilmtykkelse.

Reparation ved sprøjtemetallisering med zink

Reparationsmetoden anvendes til skadeområder over 4 cm2. Reparation udføres ved sand-
blæsning og metallisering med zink til en lagtykkelse, der er mindst 100 μm, jf. DS/EN ISO 
1461.
På overflader hvor udseendet er vigtigt, kan det yderligere være påkrævet at foretage efter-
behandling med dækmaling.

Skader hvor reparation ikke er påkrævet

Skader som små, cirkulære zinkafskalninger med bredde op til 5 mm, som typisk forekommer 
på emnekanter og -hjørner, vil blive katodisk beskyttet af den omgivende zinkbelægning, 
hvorfor reparation ikke er påkrævet af hensyn til korrosionsbeskyttelsen. Ståloverfladen i 
langstrakte zinkafskalninger med bredde under 3 mm, som kan forekomme på emnekanter ol., 
vil ligeledes blive katodisk beskyttet.

Har du spørgsmål, så kontakt DOT A/S
• Fasterholt, Jylland, 96 280 280
• Ferritslev, Fyn, 96 280 380
• Køge, Sjælland, 96 280 480
• Vildbjerg, Jylland, 96 280 280
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RENGØRING OG PLEJE
DAGLIG RENGØRING OG PLEJE
Sker med almindelige husholdningsredskaber og -midler. 
Sørg for at mellemrum er helt fri for nedfaldne blade og 
lignende. Almindelig fejning og/eller brug af groftvævet karklud på 
gulvskrubbe, med flydende neutral sæbe opløst i meget varmt vand, 
50 ml til 5 l vand.

MÆRKER OG RIDSER
Møbler som trækkes frem og tilbage kan efterlade mærker på bræd-
derne. Brug beskyttelse under stoleben og lignende. 

Mindre ridser og lignende kan ofte fjernes med sandpapir, korn 100. 
Vi anbefaler minimum én gang om året (dog ikke Shield og Art). Start 
altid med at forsøge på et diskret synligt sted, idet farveforskelle kan 
opstå ved brug af sandpapir. 

Plantekrukker og lignende vil efterlade skjolder og mærker. For at 
undgå dette kan man anbrige dem på en opsats.

 ALGER
Algevækst skal fjernes med et anerkendt og effektivt middel.  

Komposit er ikke som traditionelt træ. Traditionelt træ er både vært 
og fødeklide for alger, hvorimod WPC kun er vært. Dette betyder at 
en simple overfladevask, er nok til at rense overfladen. 

Vigtigt: Brug af højtryksrenser anbefales ikke, idet algeproblemet 
typisk blot spredes. 

IS OG SNE
Brædderne tåler almindelig vejsalt. 
Brug ALDRIG sneskovl eller sneskraber med metalkanter.

VÆSKESPILD OG PLETTER
Man skal behandle spild lige så hurtigt, som man vil gøre det på inden-
dørs arealer. Husholdningsmidler er oftest tilstrækkelig til at afhjælpe 
spild. Særlige problematiske pletter kan ofte minimeres med rense-
benzin (Nordic Deck, Cosmo Deck og EasyPlank+). 

RØDVIN OG BÆR 
Kom lidt blegemiddel i en spand med varmt vand (følg altid  leveran-
dørens vejledning). Skrub blidt på pletten og skyl grundigt. Det er ikke 
sikkert at pletten forsvinder helt (gælder ikke for Shield og Art). 

OLIE OG FEDT
Brug husholdningsmiddel så snart pletten opdages. Skyl efter med 
varmt vand.

BLÆKPLETTER
Blækpletter kan være permanente, men ved at skrubbe med varmt 
sæbevand kan man være heldig at pletten bliver mindre synlig. Husk at 
skylle grundigt efter.

VIGTIGT! 
Test altid på et lille ikke synligt område. 

Når terrassen er monteret kan byggestøv let fjernes effektivt 
med varmt sæbevand, groftvævet karklud og gulvskrubbe.



 

  

 

Vedligeholdelse af MS fuger 

 

 
I byggeriet i Danmark anvendes i dag MS fuger i stor stil. Dette medfører større og større 
interesse for, hvordan denne slags fuger skal vedligeholdes. 
 

MS polymere 
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor tilhører den nye generation af MS-polymere 
fugemasser, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. 
Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan 
optage bevægelser på op til +/- 25 %.  
 
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude 
som inde. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor 
man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens 
overmalbarhed og forenelighed. 
 
MS Byggefuge 522 & MS 550 Contractor  er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan 
overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.  
 

Rengøring af fuger 
MS polymere har tendens til at være svagt klæbrige i overfladen i forhold til de meget blanke 
siliconer. Herved oplever man at overfladen er mindre smudsafvisende end en silicone, og 
derved har behov for hyppigere rengøring. 
 
Ved rengøring af vinduer og døre er det derfor oplagt at tørre fugemassen over samtidig, så den 
igen står ren i overfladen. Hertil kan det anbefales at bruge selv samme opløsning, som når der 
pudses vinduer; en velegnet sæbeopløsning med en sjat sprit.  
 
Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud.  
 
Skulle fugerne være meget beskidte kan det være en fordel at tage en klud med ren sprit, og 
gnide direkte herpå, men dog kun kortvarigt, hvorefter der renses grundigt af med vand. 
 
Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de 
opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test. 
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12.	  august	  2015	   INDULAK	  A/S	  
	   Klintevej	  6	  
	   DK-‐8653	  Them	  

1	  

Vedligeholdelse	  af	  pulverlakerede	  overflader	  
	  
	  
	  
Der	  findes	  ingen	  overfladebelægninger,	  som	  er	  vedligeholdelsesfrie.	  Heller	  ikke	  Poly-‐
ester	  Pulverlak	  (Pe-‐F),	  selvom	  det	  er	  reduceret	  til	  et	  minimum.	  Til	  vedligeholdelse	  an-‐
befaler	  Indulak	  følgende.	  
	  
	  
	  
	  

Rengøring:	  
	  	  
Rengøring	  skal	  ske	  med	  6	  mdr.	  intervaller,	  dog	  bør	  udsatte	  komponenter	  rengøres	  
oftere.	  Almindeligt	  snavs	  fjernes	  med	  almindelig	  rengøringsmiddel	  uden	  slibeef-‐
fekt	  og	  opløsningsmidler.	  
	  	  
Graffiti:	  
	  	  
Fjernelse	  af	  graffiti	  kan	  være	  vanskeligt.	  Det	  kan	  forsøges	  fjernet	  med	  stærke	  ke-‐
mikalier,	  men	  det	  skal	  gøres	  med	  stor	  forsigtighed,	  da	  det	  samtidig	  kan	  opløse	  lak-‐
ken.	  	  Der	  skal	  anvendes	  renset	  benzin,	  terpentin	  eller	  i	  vanskelige	  tilfælde	  med	  me-‐
tyl-‐ethyl-‐keton(MEK)*	  Afrensning	  efterfølges	  af	  en	  voksbehandling	  med	  alminde-‐
lige	  autoplejemidler.	  
	  *Ved	  brug	  af	  	  metyl-‐ethyl-‐keton	  (MEK)	  gnides	  max	  4-‐5	  gange	  på	  overfladen.	  
	  	  
Til	  vedligeholdelse	  af	  pulverlakerede	  overflader	  anbefales:	  
	  	  

• Primer:	  To-‐komponent	  washprimer	  på	  polyvinyl	  burysal-‐basis.	  
• Reparationsmaling:	  Autolakerings	  lakker.	  
• Rengøringsmidler:	  Bilrengøringsmidler	  
• Voks:	  Bilvoks	  	  

	  
	  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Fransk altan 

Side 1 af 1

Konstruktionsbeskrivelse: Fransk altan: 

•Stål 

Producent:

Navn: Bobach Stålentreprise A/S 

Adresse:

Kontaktoplysninger:

Leverandør:

Navn: Bobach Stålentreprise A/S 

Adresse: Rørdalsvej 198, 9220 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: dp@bobach.dk  

Tlf: 71 74 29 84 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:  

Franske altaner er placeret på terrassedøre i 1.sal 

Vedligeholdelse af produktet:

Galvaniseret stål:  

Kræver ingen vedligeholdelse, medmindre der ved besigtigelserne konstateres 

uregelmæssigheder.  

Evt. skader på galvanisering repareres jf. bilag 

Besigtigelsesanvisning: 

 Besigtigelsesinterval: Galvaniseret stål efterses 1 gang årligt for 

eventuelle skader. 

Rengøring:

Galvaniseret stål:  

Rengøres i rent vand. 

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag: D&V – Galvanisering, som ligger under bilagene for altanerne.  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Belægning

Side 1 af 2

Materiale/type/model: Antracit FC-Kaluk: FC-beton 

Vejareal 

Betongrå FC-Kaluk: FC-beton 

Vejareal 

Rød FC-Kaluk: FC-beton 

Vejareal 

Betongrå 40x40x5 cm: FC-beton 

Terrasser  

Betongrå 50x50x6 cm: FC-beton 

Fortov 

Vandrende 30x60x12 cm: FC-beton 

Producent:

Alle belægningsfliser Navn: FC Beton 

Adresse: Nibevej 151, 9200 Aalborg SV 

Kontaktoplysninger: 98343411 

Leverandør:

Navn: Entreprenørfirmaet PNP – Aut. kloakmester ApS 

Adresse: Rydalvej 95, 9900 Frederikshavn 

Kontaktoplysninger: Mail: lf@pnpaps.dk  

Tlf: 61 38 49 93 

Indbygningsår:

2019/2020  

Vedligeholdelse af produktet:

Alle belægningsfliser: 

Fejes rene efter behov 

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved aflevering 

1 gang årligt 

Vicevært 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Belægning

Side 2 af 2

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Fagmand 

Rengøring:

Fejes med en stiv kost. 

Evt. vedlagte bilag: 

”Vedligeholdelse af betonbelægninger” 















 

 

  Beboermappe: Dybbroparken 

  Rev: d. 22.12.2020 

Dybbro Ejendom ApS 

  

INDVENDIGE DØRE  

Her finder I generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje af døre, 

derudover vil der være en bygningsdelsbeskrivelse samt bilag til de aktuelle døre i bolig. 

Rengøring: 

Rengør dørene i varmt vand, anvend en blød klud, der er hårdt opvredet og tør altid 

døren efter med en tør klud. Det er vigtigt at dørene ikke overrisles med vand, da det 

kan ødelægge dem. Fedtpletter, skosværte o. lign. fjernes som ovennævnt eller ved 

anvendelse af et rengøringsmiddel - læs leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet. 

 

Der må ALDRIG anvendes ståluld, skurepulver eller andre former for rengøringsmidler 

med slibende effekt, da det ødelægger dørens overflade og medfører slibespor.  

Rengøring af dørgreb:  

Anvend rent vand, til en hårdt opvredet klud, tør efter 

med en tør klud.  Hvis dørgrebet bliver løst, skal 

pinolskruen spændes (se billede til højre). 

Beskyttelse af dørene:  

Dørene må ikke fastholdes med kiler eller lignende, da dørene kan blive skæve ved 

dette. Brug i stedet en dørholder eller en snor til at fastholde døren. 

 

Tape og klistermærker må ikke anvendes på dørene, da det kan ødelægge dørens 

overflade, og reklamationsretten bortfalder på overfladen.  

 

Ophængning på dørene frarådes, og sker på lejerens ansvar. Såfremt døren fremstår 

beskadiget, skæv eller på anden måde bærer præg af ophængning ved udflytningen, 

sker en udskiftning på lejers regning.   

 

Der må under ingen omstændigheder bores i dørene, herunder gælder også døren ind 

til teknikrummet.  
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Vedligeholdelse:  

Alle bevægelige dele og beslagkomponenter på dørene samt 

låse/dørpumper skal smøres med smørmiddel som det fremgår i 

bygningsdelskortet fra leverandøren (Smøringen skal fortages under 

gentagende aktivering).   

Det anbefales at smøre dørene minimum to gange om året eller 

mere, der hvor brugen af dørene er størst.  

Juster dørene: 

Hvis de indvendige døre ikke lukker ordentligt, er der mulighed for 

at justere disse.  

For at justere døren (se billede til højre) skal man bruge en flad 

skruetrækker til henholdsvis at vippe de små takker (A) i slutblikket 

ind (Grøn pil) eller ud (Gul pil), alt efter om døren er svær at lukke 

eller klaprer.  

Badeværelsesdøren:  

Døren til badeværelset er i bunden forseglet med syntetisk lak. Efter behov skal døren 

have et nyt lag lak for at kunne holde til fugt og damp inde fra badeværelset, uden at 

få fugtskader. Kontakt da viceværten.     

A 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Indvendige døre 

Side 1 af 2

Konstruktionsbeskrivelse: Stable swedoor, med HABO besætning 

Producent:

Indvendige døre: Navn: JELD-WEN Danmark 

Adresse: Danmarksvej 9, 9670 Løgstør 

Besætning: 

Kontaktoplysninger:

Navn: 

Swedoor-konsument@jeldwen.com  

HABO 

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 302 302 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Entredør: 

indgangen til lejligheden.  

Indvendige døre: 

Alle indvendige døre  

Vedligeholdelse af produktet:

Døren til badeværelset: 

Dør til badeværelse skal forsegles med klar lak i top og bund årligt, første gang 6 mdr 

efter indflytning. 

Alle dør komponenter:  

Kan man ikke lave en generel over alle hængsler skal smøres 2. årligligt 

Genneralt:  

Vedligeholdes via rengøring og smøring af komponenterne.  

Begynder døren af gå på, skal døren justeret hurtigst muligt, så den ikke ødelægge 

karmaen eller gulvet. 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Indvendige døre 

Side 2 af 2

Besigtigelsesanvisning: 

Genneralt: 

Alle dørene efterses en gang om år, for om de hænger, hvilket skal laves omgående.  

Udskiftningsaktiviteter 

Entredør: 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved store skaber, små skader kan døren 

stadig anvendes men er ikke pæn 

Hele døren  

Fagmand  

Indvendig dør: 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved store skaber, små skader kan døren 

stadig anvendes men er ikke pæn 

Hele døren. 

Fagmand  

Rengøring: 

Alle komponenter: 

Der må ikke komme vand på hængslerne, da det fjerner olien/smørelsen og derfor 

bliver slidt hurtigere. 

Genneralt:  

Alle dørene rengøres med en hårdt opvreden i rand, husk at tør efter med et tørt 

viskestykke.  

Evt. øvrige bemærkninger

Se vedlagte bilag.  

Evt. vedlagte bilag: 
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VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring og 
vedligeholdelse af  

JELD-WEN
indvendige døre

en smule konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne 
er smurte ved levering, men ved evt. justering af høj-
den bør hængslerne samtidig smøres.

NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hæng-
slet end 2/3 af døren.
Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er 
baseret på en stålfjeder, skal ind imellem justeres og 
strammes.
Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som 
altid vil have effekt på det selvlukkende hængsels 
egenskaber. Hvis dørens tætningslister ikke bliver 
vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, 
hvilket igen har indflydelse på det selvlukkende 
hængsel.

Der er således mange faktorer, som har indvirkning 
på hængslets funktion, hvilket er årsagen til, at man 
ikke har kunne fastsætte nogen regel for afstanden 
mellem dør og karm. 
Låse er engangssmurt fra fabrik og skal ikke behand-
les yderligere.

14. Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som 
følge af kemisk påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra 
luftens påvirkning i aggressivt eller saltholdigt miljø.

Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekom-
mer sjældent. Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, 
udtræk af imprægneringsvæsker og andre kemiske 
påvirkninger kan i mange tilfælde medføre, at stålets 
overflade bliver skjoldet og endda fremtræde i en 
rødlig tone, der minder om rust.

15. Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål

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

16. Rengøringsmidler

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

17. Rengøringsværktøj

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

18. Advarsel

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

19. Rengøringsmetoder

1.  Den letteste og mest effektive metode til rengøring 
og vedligeholdelse af rustfrit stål er regelmæssig 
skylning med rent vand i rigelige mængder. Følges 
denne simple regel, er det sjældent nødvendigt at 
foretage sig yderligere.

2.  Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv 
m.m. foretages rengøring med almindelige ren-
gøringsmidler og en blød børste eller svamp med 
efterfølgende skylning med rent vand.

3.  Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er 
rustfri mere, men har fået et brunligt skær af 
rust, er det endnu ikke for sent at reetablere den 
rustfrie overflade. 
En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og 
med svampen skures den rustfrie overflade til 
rusten er væk.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbed-
rende konstruktionsændringer. Der kan således forkomme afvigelser på produktet i 

forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover tager vi forbehold for trykfejl. 

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

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

www.jeld-wen.dk



8. Udvendig døre med glas

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

9. Glasparti F-Væg 30

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

10. Bundstykke

Lakeres efter behov dog min. 1 gang årligt.
OBS: Bør foretages så hyppigt, at lakken ikke gen-
nembrydes, da bundstykkerne så vil blive mørke.

Gummibundstykker + tætningslister rengøres med 
sæbespåner eller brun sæbe.

TAPGÅENDE HÆNGSLER

11. Justering og smøring

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

12. Højdejustering

a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af).
b)  Placér en eller flere justeringsbrikker gennem 

slidsen.
c)  Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på 

plads i toppen af hængslet.

Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er 
hærdede og modstår slitage lige så godt som hængs-
lets tapper. Samtlige hængsler skal justeres samtidig.

13. Smøring

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

5. Tætningslister

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

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

6.  Færdigmalede døre og karme til indvendig 
brug

Færdigmalede, finérede, laminatdøre og karme fra 
fabrik skal vedligeholdes med normal rengøring. 
Det kan dog være nødvendig at reparere mekaniske 
skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:
1.  Større skader i karm og dør spartles med syntetisk 

spartel-masse.
2. Pudsning med korn 150-240 sandpapir.
3.  Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 

30-50.
4.   Ved småreparationer har Jeld-Wen reparationsma-

ling i standardfarve grå = NCS S 1502-G50Y og 
hvid = NCS S 0502-Y.

5.  Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales 
en omlakering på værksted.

7. Færdigemalede udvendige døre

Færdigmalede udvendige døre fra fabrik samt døre 
leveret ubehandlet til færdigmaling på byggeplads, 
skal efter endt behandling, vedligeholdes som øvrigt 
udvendig træværk.
Dog er det nødvendigt at være særlig omhyggelig 
med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader 
og i øvrigt overalt bør have en tætlukkende behand-
ling, således at fugten ikke trænger ind i finéren og 
i kanterne.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:
1.  Mekaniske skader spartles med syntetisk spartel-

masse.
2.  Pudsning med korn 150–240 sandpapir i træets 

åreretning.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

1. Indvendige døre og malede karme

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

2. Døre til badeværelser

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

3. Skydedørskassetter

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

Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:
1.  Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram 

til plaststyret. Dette kan kontrolleres bedst ved at 
føre plaststyret med hånden gennem hele sporet. 
Den skal gå fuldstændig glat.

2.  Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dør-
bladet, så det hænger fuldstændig i vatter.

3.  Der er brugt for lange skruer ved montage af 
beklædning af skydedørs kassetten.

4.  Der er fremmedelementer i væggen, som forhin-
drer dørbladet i at bevæge sig frit.

4. Tape, klistermærker etc.

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

Der findes en del fuger rundt omkring i boligen, og de skal alle rengøres og 

vedligeholdes. For at gøre det nemmere, kan fugerne deles op i tre 

anvendelsesområder, men under hvert område kan der bruges mange forskellige typer 

af fuger, for eksempel   elastiske fuger, akrylfuger, silikonefuger osv.  Det er derfor vigtigt 

at læse ALLE leverandørens bygningsdelskort inden rengøring.  

 

Fuger 

Fugerne, der ligger mellem gulvet og væggene i badeniche (i vådrums området/ bruseren) er 

som regel en silikone fuge, da der skal laves en absolut vandtæt og fleksibel fuge mellem 

forskellige materialer, der øger hygiejnen i disse områder.  

Disse fuger har en forventet levetid på ca. 5 år.  

 

Vedhæftnings fuger 

Dette er fuger som anvendes til at lave en pæn afslutning, f.eks. rundt om en indvendig 

dør, højskabe, mellem loft og vægge osv. Der vil som oftest blive anvendt en akrylfuge til 

dette. Hvis akrylfugen er overmalet, skal den rengøres efter malerens forskrifter.  

En vedhæftnings fuge er som regel mindre (tyndere og derved anvendt mindre fuge materiale) ind 

end de andre formere for fuger, derfor er den forventede levetid på dem ca. 3 år.    

 

Husk at læse leverandørens bygningsdelskort, for at være sikker på hvilke fuger der 

anvendes i boligen og hvor.  

 

Ligegyldig hvilke fuger der anvendes, skal de alle rengøres og tjekkes mindst en gang om 

året og fremgangsmåden er den samme på dem alle, se næste punkt.   
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GENERELT FOR FUGER  

Rengøring:  

Der skal fjernes støv og spindelvæv på fugerne med en oprevet klud i varmt vand, 

eventuelt tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemiddel. Ved rengøring af døre og vinduer 

kan fugerne deromkring tages i samme omgang. Ved anvendelse af andre 

rengøringsmidler følg leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet 

til sidst i afsnittet), da der kan ske en kemisk reaktion mellem fugen og rengøringsmidlet, 

som i visse tilfælde kan ødelægge fugen. 

 

Alle fuger skal mindst en gang om året rengøres med varmt vand.  

Vedligeholdelse:  

For at sikre længst mulig levetid på fuger, skal de rengøres jævnligt og tørres efter for 

vand- og sæberester. Fugerne skal efterses mindst en gang om året for revner og 

fugeslip.  

Udskiftning af fuger:  

Ved den årlige gennemgang af fugerne skal følgende punkter kontrolleres. Hvis en fuge 

opfylder (kan siges ”ja” til) et af punkterne, betyder det, at fugen skal udskiftes.  

Punkterne er følgende:  

• Er fugen blevet hård? 

• Er der revner eller sprækker i fugen? 

• Er der fugeslip (er der nogle steder hvor fugen ikke længere sidder fast) nogle steder? 

o Fugeslip kan nemt kontrolleres ved hjælp af et øljern (Gammeldags 

øloplukker), her placeres øljernet langs fugen på midten, og trygges med 

et moderat tryk.  

o Slipper/gaber fugen ved de tilstødende bygningsdele, er der tale om 

fugeslip.   

• Er overfladen ru og ujævn? 

• Er der misfarvninger (mørke og brune pletter) i fugen?  

 

Er der tvivl om hvorvidt en fuge skal udskiftes eller ej, kontakt da viceværten, som vil 

undersøge fugen. 

Hvis en fuge ikke bliver skiftet når det er tid, kan det medføre fugtskader i f.eks. vinduer, 

døre og i konstruktioner / skjulte bygningsdele, og reklamationsretten vil bortfalde på det 

givne materiale/element.  

 

NB. Fugen må KUN skiftes af en fagmand.    
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Type/nr/model: Danaseal Interior Hybrid 521

HVID 53532 

Producent:

Navn: DANA LIM A/S

Adresse: KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE

Kontaktoplysninger: INFO@DANALIM.DK TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK 

SERVICE TLF. 56 64 00 75 

Leverandør:

Navn: Invita køkkener A/S 

Adresse: Stenbukken 11, 9200 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: ta.aalborg@invita.dk 

Tlf: 22 45 11 41 

Indbygningsår:

2020  

Placering:

Omkring køkken bordplade og omkring bordplade i badeværelse  

Vedligeholdelse af produktet:

Alm rengøring, ellers ingen 

Besigtigelsesanvisning: 

Observere ved fuge mod flader, om den slipper 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved indflytning 

Hver 3-5.md 

Beboer  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

3-5 År 

Fugemand 

Rengøring:

Opvredet fnugfri klud med lidt opvaskesæbe 
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Type/nr/model: Indvendig gummifuge:  

Byggefugen MS Contractor 550 

Udvendig gummifuge:  

Samme fuge 

Producent:

Ind- og 

udvendigt: 

Navn: Danalim A/S

Adresse: Københavnsvej 220, 4600 Køge

Kontaktoplysninger: 56640070

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk  

Tlf: 52 30 23 02 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Omkring alle vinduer og døre  

Vedligeholdelse af produktet:

Fugen skal rengøres sammen med vinduer med en fugtig klud. Se mere i næste afsnit. 

Rengøring af produktet: 

MS polymere har tendens til at være svagt klæbrige i overfladen i forhold til de meget 

blanke siliconer. Herved oplever man at overfladen er mindre smudsafvisende end en 

silicone, og derved har behov for hyppigere rengøring.  

Ved rengøring af vinduer og døre er det derfor oplagt at tørre fugemassen over 

samtidig, så den igen står ren i overfladen. Hertil kan det anbefales at bruge selv 

samme opløsning, som når der pudses vinduer; en velegnet sæbeopløsning med en 

sjat sprit.  

Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud.  

Skulle fugerne være meget beskidte kan det være en fordel at tage en klud med ren 

sprit, og gnide direkte herpå, men dog kun kortvarigt, hvorefter der renses grundigt af 

med vand.  

Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden 

med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.
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Besigtigelsesanvisning: 

En gang om året skal fugerne tilses for eventuel fugeslip, misfarvninger i fugen eller om 

fugen er blevet hård og ”udtørret med revner i selve fugen”

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

12 mrd. efter overdragelsen 

Alle fugerne, indvendig og udvendig  

Beboeren i samarbejde med viceværten  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadig fuge. 

Den ødelagte fuge. 

Hele fugen.  

Fagmand (fugemand)  

Evt. øvrige bemærkninger

MS 550 Contractor tilhører den nye generation af MS-polymere fugemasser, der 

kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. 

Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk 

fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %. 

Byggefugen MS 550 Contractor anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude 

som inde. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og 

tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i 

stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed.  

Byggefugen MS 550 Contractor er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan 

overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.  

Evt. vedlagte bilag: 

Fuger  



 
 
 
 

DANA LIM A/S  

Fysiske / kemiske data: 
Fugemasse: 
Type:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Fungicidbehandlet: Nej 
Konsistens:  Pastøs, tixotropisk masse 
Vægtfylde:                           1,53 kg/liter 
Holdbarhed:                          18 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring 
Emballage:   

Varenr. Farve Størrelse DB-nr. 
55062 Hvid 600 ml 1582449 
55063 Grå 600 ml 1582454 
55065 Sort 600 ml 1582457 
55066 Cementgrå 600 ml 1582461 
55067 Betongrå 600 ml 1582464 
55068 Antrasitgrå 600 ml 1582468 
55069 Lysgrå 600 ml 1582471 
55073 Sandgul 600 ml 1700073 

 
Afhærdet fugemasse: 
Overmalbar:  Ja 
Hårdhed:  24 Shore A 
Elasticitetsmodul:  max. 0,5 N/mm² (DIN 53504) 
Brudforlængelse: Min. 500% (DIN 53504) 
Elasticitet:  +/- 25 % 
Bestandighed:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 
  Klimatisk ældning: god 

God bestandighed mod vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede  
uorganiske syrer og baser. Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og klorerede organiske 
opløsningsmidler. 

 
 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
MS Contractor 550 tilhører den nye generation af MS-polymer fugemasser, 
der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-
fugemasser. Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, 
og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %.  
 
MS Contractor 550 er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan 
overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske 
påvirkninger.  
 
MS Contractor 550 anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude 
som inde. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og 
tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, 
men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed. 
 
MS Contractor 550 er indeklimamærket iht. Emicode EC 1PLUS 
MS Contractor 550 lever op til kravene i ISO 11600 F25 LM 
MS Contractor 550 er godkendt til indirekte kontakt med fødevare.  
 
 

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Brugsanvisning: 
Dimensionering af fugen: Fuger hvortil der anvendes MS Contractor 550 bør dimensioneres således at bevægelsen af 

den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør 
fugens bredde være min. 6 mm og max. 40 mm. Der anvendes fugebund i den rette dimension, 
der placeres efter den ønskede fugedybde. Fugedybden er normalt halvdelen af fugebredden, 
smalle fuger laves dog som regel kvadratiske. 

 
Forberedelse af materialer: Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.  

MS Contractor 550 kan i de fleste tilfælde anvendes uden primer på tørre overflader som glas, 
metaller, malede overflader, pudsede flader f.eks. BASF siliconhartzputz. For optimal 
vedhæftning anbefales det at anvende Primer 960 på tætte flader som f.eks. rustfrit stål eller 
Primer 961 på porøse flader som mursten og beton m.m.  
 
For mere detaljerede oplysninger henvises til vedhæftningsskema i brochuren 
 »Fugemasser Proff - Produktguide«. 
 
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres  
tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.  
 
Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af  
fugemassen. 

 
Anvendelsesbetingelser: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på minimum 30%                                      
 
       
Påføring:  Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres  

med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af  
hånd- eller trykluft pistol. 
Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en fugepind mættet med glittevæske 901 
umiddelbart efter påføring. 
Fugemassen fungerer ikke i tynde (spartlede/skrabede) lag. Den skal derfor fjernes og afrenses 
helt fra eksponerede overflader.    
 

 
Åbentid:  30 minutter. Højere luftfugtighed og temperatur giver kortere åbentid. 
 
Hærdning:  2 - 3 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF. 

7 - 8 mm/uge ved 23 °C og 50 % RF. 
Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed. 
 

Overmaling: Efter hærdning kan MS Contractor 550 overmales med de fleste vandbaserede malingstyper. 
Test om malingen fungerer tilfredsstillende på fugen. Vi anbefaler ikke at male med 
alkydmalinger, da de bl.a. kan blive klistrede i overfladen.  

 
Hvide fuger: Til indendørs hvide fuger anbefales Danaseal Interior Hybrid 521 på grund af en forbedret 

farvestabilitet. Læs mere i »Teknisk information om fuger og gulning« i vores brochurekartotek. 
 
Rengøring:  Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes med f.eks. benzin eller terpentin.  

Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.  
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. 

 
 

Sikkerhed: 
Se produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 
DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK 

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 
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Materiale/type/model: Alfix Lysegrå 

Producent:

Navn: Alfix 

Adresse: H C Ørstedsvej, 6000 Kolding 

Kontaktoplysninger: alfix@alfix.dk 

Leverandør:

Navn: Murermester Martin Riise ApS  

Adresse: Bavnebakken 81, 9530 Støvring 

Kontaktoplysninger: Mail: martinriise@live.dk 

Tlf: 21 80 34 68 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:

I vådrum omkring klinke arbejde 

Vedligeholdelse af produktet:

Almindelig ugentlig rengøring sammen med klinker. 

Besigtigelsesanvisning: 

De elastiske fuger besigtiges mindst en gang årligt, særligt udsatte fuger f.eks. fuger i 

brusenicher, fuger i hjørner og fuger ved afløb bør altid kontrolleres nøje. 

Under besigtigelsen kontrolleres overfladens tilstand visuelt for revner, brud, misfarvning 

eller blødgøring. Vedhæftningen kontrolleres ved at trykke et stumt instrument, f.eks. et 

øljern ned midt i fugen med moderat kraft. Konstateres svigt, f.eks. fugeslip, betegnes 

fugerne som defekte og kræver umiddelbar udbedring.

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

1 år 

1 gang årligt 

Fagmand 

Rengøring:

Rengøring foretages med en blød børste. Som rengøringsmiddel kan sædvanligvis 

anvendes rent vand evt. tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemiddel. Andre 

rengøringsmidler kunne være eddikeopløsning eller lign.

Evt. øvrige bemærkninger

Begrænsninger af kalkafleringer, f.eks. hvide eller røde belægninger på 
fugematerialet sker bedst ved først at fjerne fedt-, hud- og sæberester som beskrevet 
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under afsnittet rengøring. Fugerne overbruses med vand og påføres med en blød 
børste en opløsning af eddikevand (1 del eddike til 2 dele vand). 

Efter ca. 30 minutters påvirkning skylles fugerne grundigt med vand flere gange. 
Fugerne aftørres efterfølgende med en fnugfri klud og lufttørrer. 

Evt. vedlagte bilag: 

Se vedlagte notat omkring indv fuger  



 
 

Driftsvejledning for fuger i vådrum  
 
 
Generelt  
Fuger skal som andre bygningsdele besigtiges og 
renholdes af ejer / rummets bruger med jævne mel-
lemrum for at sikre optimal holdbarhed.  
 
Forudsætninger  
Det forudsættes at det anvendte fugemateriale er 
silicone samt at fugekonstruktionen er udført efter 
FSO` s anvisninger og retningslinier.  
 
Vådrummet forudsættes velventileret/udluftet på en 
sådan måde at begroninger, f. eks. skimmel, mug eller 
svampe begrænses bedst muligt.  
 
Levetiden for fugen relaterer sig til graden af påvirk-
ninger. Afhængig af fugens placering, konstruktionens 
opbygning og udformning, rummets varme og ventila-
tionsforhold vil skimmel -, svampe- og mughæmmen-
de midler i fugematerialet have en begrænset, afta-
gende virkning, typisk 1-2 år fra installation af fugen.  
 
Vandtætheden for konstruktionen må ikke være base-
ret på fugens vandtæthed alene.  
 
Besigtigelse  
De elastiske fuger besigtiges mindst en gang årligt, 
særligt udsatte fuger f. eks. fuger i brusenicher, fuger i 
hjørner og fuger ved afløb bør altid kontrolleres nøje. 
Under besigtigelsen kontrolleres overfladens tilstand 
visuelt for revner, brud, misfarvning eller blødgøring. 
Vedhæftningen kontrolleres ved at trykke et stumt 
instrument, f.eks. et øljern ned midt i fugen med mo-
derat kraft. Konstateres svigt, f.eks. fugeslip, betegnes 
fugerne som defekte på tilstandsvurderingsskema og 
kræver umiddelbar udbedring. Udbedring udføres 
bedst af en fagmand, en fugemontør underlagt Fuge-
branchens Garantiordning.  
 
Skader og deres årsager skal forinden retablering af 
fugen altid klarlægges, forudgående elimineres og 
udbedres. Udbedring bør efterfølgende så vidt muligt 
foretages med det oprindeligt anvendte fugemateriale 
eller tæt beslægtet fugemassetype. Evt. hæftebryder 
eller bagstopning bør, hvor det er formålstjenligt, tillige 
udskiftes ved retablering.  
 
Ved mistanke om pcb, bør der udtages en prøve, der 
sendes til test på laboratoriet.  
 
 
 

Rengøring 
Rengøring kan tidligst foretages efter at fugemateria-
let er fuldstændigt gennemhærdet.  
 
Rengøring bør altid foretages under hensyntagen til 
de omgivende materialer og altid afsluttes med om-
hyggelig efterskylning med rigelige mængder rent 
vand. I tvivlstilfælde, f.eks. hvor rengøringsmidlernes 
påvirkning af fugematerialerne eller omgivende mate-
rialer ikke kendes, anbefales det altid at udføre en 
prøve for at sikre sig, at de er forenelige.  
 
Ved rengøring skal man være særlig omhyggelig med 
at fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers kan 
dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning 
til følge. Rengøring foretages med en blød børste. 
Som rengøringsmiddel kan sædvanligvis anvendes 
rent vand evt. tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemid-
del. Andre rengøringsmidler kunne være eddikeop-
løsning eller lign. Hyppighed vil afhænge af valgt me-
tode, materiale og fugens belastning.  
 
Forekommer sort- eller misfarvede fuger kan misfarv-
ningen forsøges begrænset ved afrensning med anti-
oxidant, f.eks. Atamon eller lign. blegemiddel. Fuger-
ne påføres midlet med pensel og bør efterfølgende 
tørre ud og afbørstes. Om nødvendigt kan behandlin-
gen gentages. Ved stærk misfarvning bør fugerne 
udskiftes. Misfarvning skyldes mikroorganismer. År-
sagen er i langt de fleste tilfælde dårlige ventilations-
forhold i vådrummet.  
 
Afkalkning  
Afkalkning foretages efter behov og altid under hen-
syntagen til fugerne og de omgivende materialer. I 
tvivlstilfælde, f.eks. hvor rengøringsmidlets påvirkning 
af fugematerialerne eller omgivende materialer ikke 
kendes, anbefales det altid at udføre en prøve for at 
sikre sig at de er forenelige.  
 
Begrænsninger af kalkaflejringer, f.eks. hvide eller 
røde belægninger på fugematerialet sker bedst ved 
først at fjerne fedt-, hud- og sæberester som beskre-
vet under afsnittet rengøring. Fugerne overbruses 
med vand og påføres med en blød børste en opløs-
ning af eddikevand (1 del eddike til 2 dele vand).  
 
Efter ca. 30 minutters påvirkning skylles fugerne 
grundigt med vand flere gange. Fugerne aftørres ef-
terfølgende med en fnugfri klud og lufttørrer. 
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Materiale/type/model: MS 20 fugemasse  

Producent:

Navn: Würth 

Adresse: Blytækkervej 24, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: aalborg@wuerth.dk

Tlf: 79 32 31 25 

Leverandør:

Navn: Aalborg-Nørresundby malerfirma 

Adresse: Th. Stauningsvej 16, 9210 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: Hebomaler@gmail.dk  

Tlf: 22 18 96 00 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

Anvendt i fuger/ noter ved loft og vægge  

Vedligeholdelse af produktet:

Udskiftes efter behov  

Besigtigelsesanvisning: 

kontrollere overfladens tilstand visuelt for revner, brud, misfarvning eller blødgøring. 

● Tidspunkt for første besigtigelse: 

● Besigtigelsesinterval: 

● Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved indflytning 

Min. 1 gang om året. 

Lejer.  

Vicevært ved ind/udflytning.  

Rengøring:

Ved rengøring skal man være særlig omhyggelig med at fjerne støv, alger og 

sæberester, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til 

følge. Rengøring foretages med en blød børste. Som rengøringsmiddel kan 

sædvanligvis anvendes rent vand evt. tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemiddel. 

Rengøring bør altid foretages under hensyntagen til de omgivende materialer og altid 

afsluttes med omhyggelig efterskylning med rigelige mængder rent vand. 
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ELINSTALLATIONER                          

I dette afsnit kan I finde oplysninger og gode råd om drift og vedligeholdelse af følgende  

elinstallationer, som anvendes i boligen.  

 

• HPFI-relæet  

• Elmåler  

• Lampeudtag  

• Stikkontakter  

• Røgalarm 

HPFI RELÆET  

HPFI-relæet er en fejlstrømsafbryder, og derved et beskyttelseskomponent i det elektriske 

system, som er påkrævet i boliginstallationer for at beskytte beboerne. Relæet har en 

udløsemærkestrøm på 30A, som er en god beskyttelsesforanstaltning i tilfælde af 

berøring ved f.eks. lampefatning eller fejl i en brugsgenstand.  

Relæet kan ikke forhindre, at man får elektrisk chok, men det mindsker risikoen for 

alvorlige følger pga. en lynhurtig udkobling af strømmen. Få vigtige informationer ved at 

læse leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet). 

Vejledning:  

HPFI-afbrydelsen slår automatisk al strøm i boligen fra i tilfælde af at der opstår en 

elektrisk fejl.  I tilfælde af, at jeres HPFI-relæet slår fra, kan I prøve følgende for at finde 

frem til fejlen:  

 

• Først skal alle kraft- og lysgrupper; F2-F4 frakobles 

• (det er grupperne der er markeret med grøn) ved at trykke 

knappen (de sorte) ned (tænd for den/dem igen ved at trykke 

knappen op igen). 

 

Kraft- og lysgrupperne betyder at boligen er delt op i mindre grupper, (antallet af 

grupper afhænger af boligens størrelse) og gør det muligt af frakoble og tilkoble 

strømmen til mindre områder ad gangen og gør det derved nemmere at finde 

den elektriske fejl. På bagsiden af lågen til HPFI-relæet, er der beskrevet hvilke 

områder der er i de enkelte grupper.    

 

• Når man har gjort dette, skal man genkoble HPFI relæet, F1(den gruppe der er 

markeret med blå). Hvis I ikke kan genkoble jeres HPFI relæ, kontakt da viceværten.  

• Hvis I derimod kan genkoble HPFI relæet (den blå), kan I prøve at tænde kraft- og 

lysgrupperne én ad gangen for at finde frem til den fejlramte gruppe.  

• Når I har fundet frem til den gruppe, hvor relæet slår fra, skal alle de ting, som er 

en del af gruppen frakobles (tag alle elektroniske genstande ud af stikkontakterne).  

• Derefter skal man prøve at tænde for fejlstrømsafbryderen samt alle kraft- og 

lysgrupperne. Slår HPFI relæet fra igen, når I har frakoblet alt i den fejlramte 
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gruppe, kan fejlen ligge i selve den faste installation, og man skal her kontakte en 

autoriseret elinstallatør.  

• Slår relæet ikke fra, kan I forsigtigt tænde for lamper og brugsgenstande én ad 

gangen indtil HPFI-relæet slår fra igen.  

 

På denne måde kan I finde frem til den ting, som får HPFI relæet til at slå fra. 

Vedligeholdelse: 

Som bruger af boligen skal der fortages mindst en visuel inspektion om året.  

Rengøring:  

Tavlen kan tørres over med en ”fugtig” klud. Skrappere rengøringsmidler eller skuremidler 

vil beskadige overfladen og komponenterne.  

ELMÅLER 

Elmåleren er placeret på bygnings facade, ved siden af 

entredøren, hvor den aflæser boligens forbrug. Elmålere 

fjernaflæses af elselskabet. Det anbefales at man selv tjekker 

elforbruget med jævne mellemrum, følg nedstående vejledning.  

 

Vejledning til at aflæse elmålerne: 

• El måleren er gemt bag en beskyttelses kasse (A og B) og 

får at komme ind til el måleren skal man sætte en hånd på 

hver side af beskyttelses kassen (de blå pile) og trykke lidt 

ind, samtidig med at man løfter den op (som de røde 

pile) hvorefter beskyttelses lågen kan vippes ned (C).  

• Nu er el måleren synlig og kan aflæses på skærmen (den gule 

pil). 

• Efter aflæsningen vippes beskyttelseslågen tilbage på plads.  

 

OBS beskyttelsesdelen B må KUN anvendes af en fagmand.  

 

På elmåleren er der adresserne og installationsnummeret, det må 

ikke fjernes.  

 

Der må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER røres ved andre 

elmålere end den der er tilknyttet boligen.   

  

A 

B 

C 
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LAMPEUDTAG 

Bygningen er udstyret med to forskellige lampeudtag, et cirkel lampeudtag (A) til loftet 

og en firkantet(B) til væggene, (billede af lampeudtagene kan ses på næste side) og det er 

forskelligt hvorvidt det er den ene eller anden type der er i boligen.  

Vejledning:  

Fremgangsmetoden i de to forskellige lampeudtag er den samme, når en ledning fra en 

lampe skal tilkobles, følg anvisningen herunder:  

 

HUSK at slukke for strømmen, som det første, ved at slå den kraft- og lysgruppe fra på 

HPFI-relæet, som lampeudtaget hører til.  

 

• På siden af lampeudtags dækslet, er der to små huller/revner (C). Tag en flad 

skruetrækker og stik den ind i en af hullerne/revnen på dækslet, og ”vrid” dækslet 

af.  

• Når dækslet er demonteret, ses fem klemmer (D), det er ikke alle klemmerne der 

skal anvendes. (tjek eventuelt for strøm i klemmerne med en polsøger eller et måleinstrument) 

• Afisoler ledningen til lampen, ved at fjerne det 

yderste lag (E) i en længde på 5 cm, samt 1 cm 

på hver enkelte ledning afisoleres (F). Kobber 

trådene snores enkeltvis sammen (G), så trådene 

ikke stritter.  

• Ledningen føres gennem dækslet (husk at vende 

dækslet rigtigt) derefter gennem aflastningsbøjlen 

(H), og spænd skruen (I), for at ledningen ikke kan 

trækkes ud, når lampen hænger i udtaget.  

• De enkle farvede ledninger monteres i de rigtige 

klemmer (se billedet for visning af hvor de forskellige 

ledninger skal placeres med pile).  

o Den blå ledning i N = Nul  

o Den brune ledning i 

M1=Tænd/mellemledning  

o Den gule/grønne i Jord (pilen) =beskyttelses ledning  

o M2/L anvendes hvis to lamper skal kunne tændes uafhængigt af 

hinanden.  

• Når ledningerne er monteret rigtigt, tænd for strømmen igen og tjek om lampen 

lyser (hold fingrene og andre genstande langt væk fra ledningerne mens der er strøm i).  

• Lyser lampen, SLUK for strømmen igen, mens dækslet monteres, ved at placere 

hullerne/revnerne ud fra markeringerne på selve lampestedet. Tryk dækslet ind, 

indtil det klikkes fast. (lyser lampen ikke, tjek om de enkelte ledninger er monteret i de rigtige 

klemmer og sidder fast.)     

 

  

F 

A 

D 

E 

G 

H 

I 

B C 
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STIKKONTAKTER  

I boligen findes der følgende former for stikkontakter: 

 

• A - En 230V stikkontakt (normal stikkontakt til elektroniske genstande) 

• B – TV stik  

• C- Internet stik  

• D – Blindstik (her kan en anden leverandør af f.eks. tv eller internet trække ledninger, hvis ejeren 

ønsker at skifte til anden udbyder.)   

 

RØGALARM 

Der er monteret røgalarm, SD230N hvid, i boligen og en Cavius 2201-002 i rækkehusene. 

For at fra- og tilkoble alarmen, samt vigtige informationer om røgalarmen, se 

leverandørens bygningsdelskort (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet). 

Røgalarmen:  

Røgalarmen er fastmonteret til et 230V udtag i loftet, men har også et 9V batteri som 

buffer. I tilfælde af, at 230V forsyningen forsvinder (stømsvigt, eller HPFI-relæet slår fra), sikres 

det at røgalarmen er funktionsdygtig, selv ved strømafbrydelse.   

 

Hvis 9V batteriets (bufferbatteriet) spænding falder under et minimumsniveau, vil 

røgalarmen signalere det (læs bygningsdelskortet samt bilag). HUSK at få skiftet batteriet, ellers 

er der ingen garanti for at røgalarmen vil virke ved eventuelle strømsvigt.  

Vedligeholdelse:  

For at være sikker på at røgalarmen virker optimalt, er det lejeren ansvar at tjekke/vide 

følgende punkter:  

 

• Der skal regelmæssigt holdes øje med, at indikatoren på røgmelderen lyser. 

• Røgalarmen skal en gang om måneden testes. 

• Rengør røgalarmen regelmæssigt (så der ikke kommer til at ligge et støvlag på røgalarmen, 

da det i værste tilfælde kan forhindre røgen i at aktivere alarmen), anvend støvsuger eller en 

tør klud.  

• Der må på ingen måde males på røgalarmen.  

A 
B 

C 
D 
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• Røgalarmen må heller ikke udsættes for vand eller støv. 

• Test altid røgalarmen efter at have været bortrejst.  

 

Lyder der ingen hylelyd ved testning eller blinker lysdioden ikke, og batteriet er blevet 

udskiftet, skal røgalarmen udskiftes. Kontakt da viceværten.  

Bemærkning:  

HUSK røgalarmen reagerer KUN på den røg der dannes ved en brand og afgiver 

hyletonen herefter. Den reagerer IKKE på den varme der opstår ved brand.  

 

Støv kan føre til en fejlalarm, da princippet med optiske røgdetektorer er, at de skal 

reagere på synlige røgpartikler. Hvis der trænger en bestemt mængde, røg ind i 

målekammeret, udløses alarmen.  

En optisk røgalarm kan ikke kende forskel på røg og støv, da disse partikler bliver 

detekteret ens. Hvis optikken i målekammeret er påvirket af en tilstrækkelig mængde 

støv, kan det udløse alarmen.  
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Type/model: Røgalarm 

SD230N 

Producent:

Navn: Siemens 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021 

Forventede levetid: 

10 år 

Placering: 

Boliger i blok A, B, C og E 

Vedligeholdelse af produktet:

Hver halve år bør røgalarmen renses udvendigt f.eks. med en let fugtet klud. 

Besigtigelsesanvisning: 

Månedligt skal funktionen af hver røgalarm kontrolleres. Hertil trykkes testknappen i 

mindst 4 sekunder. 

• Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause på 

1,5 sekund, så længe testknappen holdes nede. Herved blinker dioden i 0,5 sekunders 

takt så længe, som testknappen holdes nede. 

• Lyder ingen signalhorn eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. Hvis dette 

ikke fører til succes, skal røgalarmen evt. udskiftes.  

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

Ved ibrugtagning 

Hver 6 måned. 

Alle enheder.  

Viceværten/driftspersonalet 
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Udskiftningsaktiviteter:

Batteri: 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved lydsignal for lavt batteri fra røgalarm 

Hele batteriet 

Viceværten/driftspersonalet

Røgalarm: 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

Hele røgalarmen 

Elektriker

Rengøring af produktet: 

Rengøring foretages iht. til vedlagte manual. 

Generelt gælder. at når enheden rengøres, anvendes en hårdt opvredet klud. Benyt 

kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel. 

Røgalarmen kan let støvsuges gennem de tiltænkte åbninger i toppen, og det er 

muligt at teste alarmen ved at trykke på toppen samtidigt. 

Høj fugtighed/kondens i alarmen kan løses ved at tørre røgalarmen.

Evt. øvrige bemærkninger

Der må kun anvendes 9V alkaline batterier af typen Eveready 522, 1222, 216; Duracell 

MN1604; Gold Peak 1604P, 1604S; Energizer 522; Ultralife U9VL-J eller samme type. 

Evt. vedlagte bilag: 

 Siemens sd230n produkt- og funktionsbeskrivelse  
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 Produkt- och funktionsbeskrivning   Produkt- og funktionsbeskrivelse 

 Rökdetektorn DELTA reflex SD230N (VdS) är konstruerad för 
användning i bostäder och butiker eller överallt där det krävs ett 
brandlarm. Rökdetektorn upptäcker den rök som uppstår vid 
bränder tidigt och ger ett optiskt (blinkande ljussignal) och ett 
akustiskt (pulserande signalton, 85 dB(A)) larm. Utöver separat 
drift kan upp till 38 rökdetektorer av samma fabrikat kopplas 
ihop. 

Återställningen av larmet sker automatiskt när röken är helt 
borta från mätkammaren. 

Rökdetektorns funktionskontroll, t.ex. när det gäller tilltagande 
nersmutsning (dammlagring), sker genom aktivering av 
testknappen under minst 4 s. Då blinkar LED i en takt på 0,5 s 
så länge testknappen hålls intryckt. Vid korrekt funktion avges 3 
korta signaltoner som upprepas med en paus på 1,5 s när man 
fortsätter att hålla testknappen intryckt.  

Rökdetektorn SD230N försörjs med 230 V och buffras med ett 
9 V blockbatteri. Detta gör att rökdetektorn fungerar även vid 
bortfall av 230 V-nätet, t.ex. vid en brand. Om buffertbatteriets 
spänning sjunker under en lägsta nivå meddelar rökdetektorn 
cykliskt genom en optisk och akustisk signal (kort signalton) 
under minst 30 dagar att batteriet måste bytas. Under denna tid 
är rökdetektorn helt funktionsduglig. 

För att garantera rökdetektorns funktion går det inte att mon-
tera detektorn utan att batteriet är ilagt (batterifackskontroll). 

Produkt- och funktionsegenskaper 
• VdS-certifierad 
• Rökdetektor som försörjs med 230 V som har en batteri-

buffert och arbetar enligt den fotoelektriska principen för 
spritt ljus 

• Optiskt och akustiskt larm (85 db(A)) 
• Kan kopplas ihop 
• Funktionstest med testknapp 
• Batteribytesindikering 
• Batterifackskontroll 
 

  DELTA reflex røgalarm SD230N (VdS) er konstrueret til brugen i 
bolig- og industriområder, hvor brandsikringsanlæg ikke er 
foreskrevet. Røgalarmen detekterer på et tidligt tidspunkt den røg, 
der opstår ved brand og udsender en optisk (blinkende lyssignal) 
og akustisk (pulserende signaltone, 85 dB(A)) alarm. Foruden brug 
som enkelt apparat kan op til 38 røgalarmer af samme type 
netforbindes med hinanden. 

Alarmen tilbagestilles automatisk, når der ingen røg er i 
målekammeret.  

Røgalarmens funktion kontrolleres, f. eks. for langsom tilsmudsing 
(støvaflejringer), ved at trykke på testknappen i mindst 4 s. 
Herved blinker LEDen i 0,5-s-takt, så længe testknappen holdes 
nede. Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som 
gentages med en pause på 1,5 s, så længe testknappen holdes 
nede.  

Røgalarmen SD230N forsynes med 230 V og har et buffer med 
9 V blokbatteri. På denne måde er røgalarmens funktion sikret, når 
230 V-forsyningen svigter, f.eks. i brandtilfælde. Hvis spændingen 
i bufferbatteriet falder under et minimumsniveau, signalerer 
røgalarmen cyklisk via et optisk og akustisk signal (kort signaltone) 
i mindst 30 dage, at batteriet skal udskiftes. I denne tid er 
røgalarmen fuldt funktionsdygtig.  

For at garantere, at røgalarmen fungerer, kan den ikke monteres 
uden et batteri (batterirumskontrol).  

Produkt- og funktionsegenskaber 
• VdS certificeret 
• 230 V-forsynet røgalarm med batteribuffer baseret på 

fotoelektrisk spredningslysprincip 
 

• Optisk og akustisk alarm (85 db(A)) 
• Kan netforbindes 
• Funktionstest via testknap 
• Batteriskifteindikator 
• Batterirumskontrol 
 

 Betjäning, drift- och larmsignaler   Betjening, drifts- og alarmsignaler 

 Bild A 
A1 Rökdetektor SD230N 
A2 Testknapp med optisk indikering (lysdiod) 
A3 Akustisk signalgivare 
A4 Dekalen "Måla inte över" 
A5 Indikering för spänningsförsörjning 230 V 
 

Betjäningen av rökdetektorn sker uteslutande via testknappen 
(A2). Denna är till för funktionskontroll av rökdetektorn (A1) t.ex. 
när det gäller tilltagande nersmutsning (dammavlagring).
Dessutom har testknappen även den optiska visningen (lysdiod) 
för drift- och larmsignalerna. Det akustiska larmet (signalton) 
sker via signalgivaren (A3). 

En korrekt 230 V spänningsförsörjning indikeras av den gröna 
lysdioden (A5). 

  Figur A 
A1 Røgalarm SD230N 
A2 Testknap med optisk visning (lysdiode) 
A3 Akustisk signalgiver 
A4 Klistermærke "Må ikke overmales" 
A5 Visning for spændingsforsyning 230 V 
 

Røgalarmen betjenes udelukkende via testknappen (A2). Den 
fungerer som funktionskontrol for røgalarmen (A1) f.eks. ved 
langsom tilsmudsning (støvaflejringer). Desuden er den optiske 
visning (lysdiode) til drifts- og alarmsignaler anbragt i testknappen.
Den akustiske alarm (signaltone) afgives via signalgiveren (A3).
 

En korrekt 230 V-spændingsforsyning indikeres via den grønne 
LED (A5). 

 Betjäning, drift- och larmsignaler   Betjening, drifts- og alarmsignaler 
 

Signal 

Optiskt Akustiskt 
Tillstånd 

Blinkimpuls i 
en ungefärlig 
takt på 32 s  

-- Normal funktion 

Blinkimpuls i en 
ungefärlig takt 

på 0,5 s så länge 
testknappen 
hålls intryckt 

3 korta  
signaltoner,  

ca 1,5 s 
signalpaus 

Test  
O.K. 

Ingen 
blinkning 

Ingen signalton 
Test  

inte O.K. 

Blinkimpuls i 
en ungefärlig 
takt på 0,5 s 

3 korta  
signaltoner, ca 

1,5 s signalpaus 

Röklarm 
(lokalt) 

Blinkimpuls i 
en ungefärlig 
takt på 32 s 

kort blinkimpuls 
i en ungefärlig 
takt på 32 s 

Meddelande svagt 
batteri (30 dagar) 

Ingen 
blinkning 

3 korta  
signaltoner,  

ca 1,5 s 
signalpaus 

Röklarm från en 
hopkopplad 

rökdetektor (ingen 
rök i rummet) 

 
Batteribyte Bild B 
När batteriets nedre spänningsgräns nås resp. underskrids visas 
detta akustiskt och optiskt (se tabellen drift- och larmsignaler). 

U FARA 

Koppla från rökdetektorns strömkrets för försörjning av  
230 V före batteribytet! 

1. Öppna apparaten som består av två delar (fäste B1 och 
rökdetektor B2) genom att vrida den moturs.  

2. Dra ut den 3-poliga anslutningskontakten (B3) från 
rökdetektorn. 

3. Öppna batterilocket (B4), ta ut batteriet (B5) från 
batterifacket och lossa det. 

4. Anslut det nya batteriet med rätt polaritet, lägg in det i 
batterifacket och stäng batterilocket. 
 
 
 
 

  Signal 

Optisk Akustisk 
Tilstand 

Blinkimpuls ca. 
i 32 s -takt  

 
-- Normal funktion 

Blinkimpulser 
ca. i 0,5 s-

takt, så længe 
testknappen 
holdes nede 

3 korte  
signaltoner,  

ca. 1,5 s 
signalpause 

Test  
O.K. 

Intet blink Ingen signaltone 
Test  

ikke O.K. 

Blinkimpulser 
ca. i 0,5 s -

takt 

3 korte  
signaltoner, ca. 

1,5 s signalpause

Røgalarm 
(lokal) 

Blinkimpuls ca. 
i 32 s -takt 

kort signaltone 
ca. i  

32 s -takt 

Signal batteri svagt 
(30 dage) 

Intet blink 

3 korte  
signaltoner,  

ca. 1,5 s 
signalpause 

Røgalarm i 
netforbundne 

røgalarmer (ingen 
røg i rummet) 

 
Batteribyte Bild B 
När batteriets nedre spänningsgräns nås resp. underskrids visas 
detta akustiskt och optiskt (se tabellen drift- och larmsignaler). 

U FARA 

Koppla från rökdetektorns strömkrets för försörjning av 230 V 
före batteribytet! 

1. Öppna apparaten som består av två delar (fäste B1 och 
rökdetektor B2) genom att vrida den moturs.  

2. Dra ut den 3-poliga anslutningskontakten (B3) från 
rökdetektorn. 

3. Öppna batterilocket (B4), ta ut batteriet (B5) från batterifacket 
och lossa det. 

4. Anslut det nya batteriet med rätt polaritet, lägg in det i 
batterifacket och stäng batterilocket. 
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DELTA reflex 
DIN EN 14604 (10/05)

  

Rökdetektor SD230N, titanvit 5TC1 296
Røgalarm SD230N, titanhvid  
  
  

Betjänings- och monteringshandledning 
Betjenings- og monteringsvejledning 
 
Utgåva: Augusti 2006 
Dato: August  2006 
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 SE UPP: 
Endast alkaliska batterier 9 V batterier av typen Eveready 522, 
1222, 216; Duracell MN1604; Gold Peak 1604P, 1604S; 
Energizer 522; Ultralife U9VL-J eller likvärdiga typer får 
användas. 

5. Sätt in den 3-poliga anslutningsledningen (B3) i uttaget på 
rökdetektorns undersida. 

  OBS: 
Der må kun anvendes 9 V alkaline batterier af typen Eveready
522, 1222, 216; Duracell MN1604; Gold Peak 1604P, 1604S;
Energizer 522; Ultralife U9VL-J eller samme type.  
 

5. Sæt den 3-polede tilslutningsledning (B3) ind i stikkontakten på 
røgalarmens underside. 

 6. Lägg anslutningsledningarna i den infällda dosan eller i 
anslutningsdosan. 

7. Placera rökdetektorns avlånga hål på monteringsfästets 
styrspår, tryck på monteringsfästet och spärra rökdetektorn 
medurs. 

  6. Tilslutningsledningerne skal gemmes i en indmuret dåse eller 
tilslutningsdåse. 

7. Sæt røgalarmens langhuller på monteringsholderens 
føringsnoter, tryk dem mod monteringsholderen og drej 
røgalarmen med uret til den går i indgreb. 

 SE UPP: 
Rökdetektorn går endast att fixera i monteringsfästet med ilagt 
batteri. 

8. Slå på försörjningsspänningen på 230 V igen. 

9.  Utför funktionstestet (se sidan 4). 

 
 

Underhåll och skötsel 
Varje månad: 
utför en funktionstest (se sidan 4). 
 

Varje halvår: 
Då och då skall rökdetektorn rengöras utvändigt,  
t.ex. med en lätt fuktad duk. 
Byt rökdetektorn efter 10 år. 

  OBS: 
Røgalarmen kan kun anbringes i monteringsholderen når der er 
ilagt et batteri. 

8. Forsyningsspænding 230 V tilkobles igen. 

9.  Gennemfør funktiontesten (se side 4). 

 
Det tomme batteri skal bortskaffes 
iht. til de gældende forskrifter 

 
 
 
Vedligeholdelse og pleje 
Hver måned: 
gennemfør en funktionstest (se side 4). 
 

Hvert halve år: 
Fra tid til anden bør røgalarmen renses udvendigt,  
f.eks. med en let fugtet klud. 
Røgalarmen skal udskiftes efter 10 år. 

 Rökdetektorns funktion   Røgalarmens konstruktion 
 

Bild C 
C1 Monteringsfäste 
C2 Skruva 
C3 Rökdetektor 
C4 Anslutning för 230 V-försörjning och hopkoppling 
C5 Anslutningsdosa (tillval) 

  Figur C 
C1 Monteringsholder 
C2 Skruer 
C3 Røgalarm 
C4 Tilslutning til 230 V-forsyning og netforbindelse 
C5 Tilslutningsdåse (ekstraudstyr) 

 

Tekniska data   Tekniske data 

 Spänningsförsörjning 
Märkspänning: 230 V 50/60 Hz 
Buffrad via ett 9 V alkaliskt batteri: 
Eveready 522, 1222, 216; Duracell MN1604; Gold Peak 1604P, 
1604S; Energizer 522; Ultralife U9VL-J eller något likvärdigt 

  Spændingsforsyning 
Forsyningsspænding: 230 V 50/60 Hz 
Med buffer via 9 V alkaline batteri: 
Eveready 522, 1222, 216; Duracell MN1604; Gold Peak 1604P, 
1604S; Energizer 522; Ultralife U9VL-J og samme type 

 Funktionskänslighet 
enligt DIN EN 14604 (10/05) 

  Følsomhed 
iht. DIN EN 14604 (10/05) 

 Signalering 
• akustisk signalgivare: > 85 dB(A) med 3 m avstånd 
• optisk indikering: röd lysdiod 
• optisk indikering för driftspänning: Grön ljusdiod 

  Signalisering 
• akustisk signalgiver: > 85 dB(A) i 3 m afstand 
• optisk visning: lysdiode rød 
• optisk visning af driftsspænding: lysdiode grøn 

 Tekniska data 
• Hus: Plast 
• Husmått (∅ x H): 111 x 40 mm 
• Vikt (med batteri): 140 g 
• Montering: Utanpåliggande med monteringsfäste eller 

anslutningsdosa. Anslutningsdosan kan fås som tillbehör och 
den är nödvändig för monteringen om det inte finns någon 
infälld dosa i taket. 

  Mekaniske data 
• Hus: plast 
• Husets mål (∅ x h): 111 x 40 mm 
• Vægt (med batteri): 140 g 
• Montage: Synlig med monteringsholder eller tilslutningsdåse. 

Tilslutningsdåsen fås som ekstraudstyr og er tvingende 
nødvendigt til montering, hvis der ikke forefindes en 
indmuringsdåse i loftet. 

 Anslutningar 
• E1: Brun: L (fas 230 V) 
• E2: Blå: N (nolledare) 
• E3: Orange: Kopplingsledare 

  Tilslutninger 
• E1: Brun: L (fase 230 V) 
• E2: Blå: N (nulleder) 
• E3: Orange: netforbindelsesleder 

 Elektrisk säkerhet 
• Skyddsklass (enligt EN 60529): IP20 
• Nersmutsningsgrad (enligt IEC 60664-1): 2 
• Överspänningskategori (enligt IEC 60664-1): III 
 
EMC-krav 
uppfyller EN 50130-4 

  Elektrisk sikkerhed 
• Tæthed (iht. EN 60529): IP20 
• Tilsmudsningsgrad (iht. IEC 60664-1): 2 
• Overspændingskategori (iht. IEC 60664-1): III 
 
EMC-krav 
opfyldt EN 50130-4 

 Miljövillkor 
• Omgivningstemperatur i drift: 0 till +50°C 
• Lagringstemperatur: 0 till +50 °C 
• Rel. fuktighet (icke kondenserande): 10 % till 85 % 

  Omgivelsesbetingelser 
• Omgivelsestemperatur under driften: 0 til +50 °C 
• Opbevaringstemperatur: 0 til +50 °C 
• Rel. fugtighed (ikke kondenserende): 10 % til 85 % 

 Godkännande 
VdS-godkännande: se typskylt 
CE-märkning 
enligt EMC-direktivet (bostäder) 

  Godkendelse 
VdS-godkendelse: se typeskilt 
CE-mærkning 
iht. EMC-direktiv (bolig) 

 Installationsanvisningar   Installationsoplysninger 

 HÄNVISNING: 
• En rökdetektor upptäcker rök men inte elden eller den 

värme som uppstår.  
• En rökdetektor övervakar endast ett visst område. För att täcka 

hela huset (lägenheten) skall ett tillräckligt antal detektorer 
monteras och eventuellt skall hopkopplingsbara apparater 
användas. 

• Före isättningen av batterierna och före funktionstestet skall 
rökdetektorn ungefär ha uppnått monteringsplatsens 
temperatur för att undvika kondens i rökkammaren och 
därmed en felfunktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BEMÆRK: 
• En røgalarm detekterer røg, men ikke selve branden 

eller den varme, der opstår.  
• En røgalarm overvåger kun et bestemt område. For at overvåge 

hele huset (lejligheden) skal der monteres et tilstrækkeligt antal 
røgalarmer og evt. anvendes apparater, der kan netforbindes 
med hinanden.  

• Inden batteriet isættes og funktionstesten gennemføres bør 
røgalarmen have samme temperatur som monteringsstedet, 
for at undgå dug i røgkammeret og dermed en evt. fejlfunktion. 
 
 
 

Det förbrukade batteriet skall tas om hand 
enligt gällande föreskrifter 
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 U FARA 
 

  U FARE 
 

 • Apparaten måste säkras med en ledningsskyddsbrytare på 10 A.
• Apparaten får användas till fasta installationer i torra 

utrymmen inomhus. 
• Apparaten får endast installeras och tas idrift av en behörig 

elektriker. 
• Apparaten får inte öppnas. 
• Vid anslutning av apparaten måste man se till att den kan 

kopplas från. 
• De gällande säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifterna skall 

följas. 
• Klistra inte över rökdetektorn och täck den inte med färg.  

 
• Rökdetektorn fungerar korrekt endast med de föreskrivna 

alkaliska batterierna. Använd inte ackumulatorer eller 
nätaggregat. 

  • Apparatet skal sikres med en effektafbryder 10 A. 
• Apparatet må kun anvendes til fast installation i tørre rum 

indendørs. 
• Apparatet må kun installeres og tages i drift af en autoriseret 

el-installatør. 
• Apparatet må ikke åbnes. 
• Når apparatet tilsluttes skal man være opmærksom på, at 

apparatet kan kobles fri. 
• De gældende sikkerheds- og ulykkesforebyggende 

bestemmelser skal iagttages. 
• Der må ikke klæbes noget på røgalarmen og den må ikke 

overmales.  
• Røgalarmen arbejder kun korrekt med de foreskrevne

alkaline batterier. Der må ikke anvendes genopladelige 
batterier eller netapparater. 

 • Vid funktionstestet skall ett säkerhetsavstånd på minst 
50 cm hållas för att undvika hörselskador på grund av 
larmtonen. 

  • Ved funktionstesten skal der overholdes en minimumsafstand 
på 50 cm for at undgå høreskader gennem alarmtonen. 

 

 Montering och ledningsdragning   Montage og installation 

 Monteringsplats 
Minimalt skydd Bild D  
• Per våning skall företrädesvis en rökdetektor monteras i 

hallen och en extra rökdetektor i varje sovrum. 
Optimalt skydd Bild D  +  
• Installera rökdetektorer i varje boningsrum och sovrum samt 

i hallen. 

  Monteringssted 
Minimal beskyttelse Figur D  
• Pr. etage, især i entreen og desuden i hvert soverum bør der 

installeres røgalarmer. 
Optimal beskyttelse Figur D  +  
• I hver stue og hvert soverum samt i entreen bør der installeres 

røgalarmer. 

 HÄNVISNING: 
• Anordna rökdetektorerna i mitten av taket om möjligt. Om 

detta inte är möjligt skall ett minsta avstånd på 15 cm från 
vägg och hörn hållas. 

• I rum med sned-, spets- eller gaveltak skall rökdetektorn 
placeras ca 90 cm från den högst belägna platsen. 

• I rum med mer än 3 m höjd krävs det flera apparater 
(monteringshöjd på väggen: 2,5 m). 

• Vid monteringen måste typiska luftströmmar som beror på 
de individuella förutsättningarna beaktas. 

  BEMÆRK: 
• Røgalarmer skal helst monteres midt på loftet. Hvis dette ikke 

er muligt, bør der overholdes en minimumsafstand på 15 cm til 
væg og hjørne. 

• I rum med skrå-, spids- eller gavlloft monteres røgalarmen ca. 
90 cm fra loftets højeste punkt. 

• I rum med mere end 3 m til loftet er der brug for flere 
apparater (monteringshøjde på væggen: 2,5 m). 

• Ved monteringspositionen skal der tages hensyn til typiske 
luftstrømninger, som er afhængige af de individuelle forhold. 

 Olämpliga monteringsplatser 
Av säkerhetsskäl och för att undvika falska larm och fel-
funktioner skall rökdetektorer inte monteras på följande platser:
• I rum där det uppstår kraftig vattenånga, damm eller rök. 
• I rum med eldstäder och öppna kaminer. 
• I närheten av elektriska fält (t.ex. lysrör-, energisparlampor och 

kablar är det minsta avståndet: 50 cm). 
• På platser där det råder omgivningstemperaturer på under 0 

resp. över +50 °C. 

  Uegnede monteringssteder 
Af sikkerhedsgrunde og for at undgå fejlalarmer og fejlfunktioner 
bør røgalarmer ikke monteres på følgende steder:  
• I rum, hvor der opstår kraftig vanddamp, støv eller røg. 
• I rum med ildsteder eller åbne kaminer. 
• I nærheden af ektriske felter (f.eks. lysstof-, energisparelamper 

og installationer; minimumsafstand: 50 cm). 
• På steder, hvor omgivelsestemperaturen er under 0 eller over

+50 °C. 
 Montering: 

Om det inte finns någon infälld dosa i taket måste en extra 
anslutningsdosa användas till monteringen. Anslutningsdosan kan 
fås som tillbehör och är i så fall nödvändig för monteringen.  
 
Montering utan anslutningsdosa (bild B): 
1. Öppna apparaten som består av två delar (fäste B1 och 

rökdetektor B2) genom att vrida den moturs. 

2. Placera den medlevererade dekalen (A4) "Måla inte över"  
på utsidan av sockeln. 

3. Öppna batterilocket (B4), ta ut batteriet (B5) från 
batterifacket och lossa det. 

4. Anslut batteriet med rätt polaritet, lägg in det igen och stäng 
batterilocket. 

SE UPP:  
Det går endast att fixera rökdetektorn i fästet när batteriet är 
ilagt. 

U FARA 

Koppla från strömkretsen för 230 V-försörjningen av 
rökdetektorn! 

5. För 230 V-ledningen genom monteringsfästet. Fäst 
monteringsfästet med det bifogade monteringsmaterialet 
(skruvar och plugg) i taket. 

6. Fäst anslutningsledningens trådar (B3) i 230 V-försörjningen 
(ytterledare (E1) och neutralledare (E2)) och anslut 
kopplingstråden om det krävs hopkoppling (se kapitlet 
hopkoppling). 

  Montage: 
Hvis der ikke forefindes en indmuringsdåse i loftet, skal der ved 
montering anvendes en ekstra tilslutningsdåse. Tilslutningsdåsen fås 
som ekstraustyr og er i dette tilfælde tvingende nødvendigt til 
montering. 
Montering uden tilslutningsdåse (figur B): 
1. Åbn apparatet, som består af to dele (holder B1 og røgalarm 

B2) ved at dreje det mod uret.  

2. Sæt det medfølgende klistermærke (A4) “Må ikke overmales“ 
uden på røgalarmens sokkel. 

3. Åbn batterirummets dæksel (B4), tag batteriet (B5) ud af 
batterirummet og pak det ud. 

4. Klem det nye batteri på med de rigtige poler, læg det igen og 
luk dækslet. 

OBS:  
Kun med ilagt batteri kan røgalarmen fikseres i holderen. 
 

U FARE 

Strømkredsen til 230 V-forsyningen af røgalarmen skal 
frakobles! 

5. Før 230 V-kablet gennem monteringsholderen. Anbring 
monteringsholderen med det medfølgende 
monteringsmateriale (skruer og plugs) på loftet. 

6. Klem tilslutningkablets ledere (B3) på 230 V-forsyningen 
(udvendig leder (E1) og nulleder (E2)) og, hvis røgalarmerne 
skal netforbindes, lederen til netforbindelse (se kapitel 
Netforbindelse). 

 7. Sätt in den 3-poliga anslutningsledningen (B3) i uttaget på 
rökdetektorns undersida. 

8. Lägg anslutningsledningarna i den infällda dosan. 

9. Placera rökdetektorns avlånga hål på monteringsfästets 
styrspår, tryck på monteringsfästet och spärra rökdetektorn 
medurs. 

10. Slå på försörjningsspänningen på 230 V igen. 

11. Utför funktionstestet (se nedan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Sæt den 3-polede tilslutningsledning (B3) ind i stikkontakten på 
røgalarmens underside. 

8. Tilslutningsledninger skal gemmes i indmuringsdåsen. 

9. Sæt røgalarmens langhuller på monteringsholderens 
føringsnoter, tryk dem mod monteringsholderen og drej 
røgalarmen med uret til den går i indgreb. 

10. Forsyningsspænding 230 V tilkobles igen. 

11. Gennemfør funktiontesten (se nede). 

D 
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 Montering utan anslutningsdosa (bild C): 
1. Öppna apparaten som består av två delar (fäste B1 och 

rökdetektor B2) genom att vrida den moturs. 

2. Placera den medlevererade dekalen (A4) "Måla inte över"  
på utsidan av detektorns sockel. 

3. Öppna batterilocket (B4), ta ut batteriet (B5) från 
batterifacket och lossa det. 

4. Anslut batteriet med rätt polaritet, lägg in det igen och stäng 
batterilocket. 

SE UPP:  
Det går endast att fixera rökdetektorn i fästet när batteriet är 
ilagt. 

U FARA 

Koppla från strömkretsen för 230 V-försörjningen av 
rökdetektorn! 

5. Tryck ut de förberedda hålen för kabelinföringen i 
anslutningsdosan (C5) , för igenom 230 V-kabeln. Fäst 
anslutningsdosan med det bifogade monteringsmaterialet 
(skruvar och pluggar) i taket. 

6. Montera monteringsfästet (B1) på anslutningsdosan (C5) 
med det bifogade monteringsmaterialet. 

7. Fäst anslutningsledningens trådar (B3) i 230 V-försörjningen 
(ytterledare (E1) och neutralledare (E2)) och anslut 
kopplingstråden om det krävs hopkoppling (se kapitlet 
hopkoppling). 

8. Sätt in anslutningsledningen (B3) i uttaget på rökdetektorns 
undersida. 

9. Lägg anslutningsledningarna i den anslutningsdosan. 

10. Placera de avlånga hålen på rökdetektorn på styrspåret på 
monteringsfästet, tryck på monteringsfästet och spärra 
rökdetektorn medurs. 

  Montering med tilslutningsdåse (figur C): 
1. Åbn apparatet, som består af to dele (holder B1 og røgalarm 

B2) ved at dreje det mod uret.  

2. Sæt det medfølgende klistermærke (A4) “Må ikke overmales“ 
uden på røgalarmens sokkel. 

3. Åbn batterirummets dæksel (B4), tag batteriet (B5) ud af 
batterirummet og pak det ud. 

4. Klem det nye batteri på med de rigtige poler, læg det igen og 
luk dækslet. 

OBS:  
Kun med ilagt batteri kan røgalarmen fikseres i holderen. 
 

U FARE 

Strømkredsen til 230 V-forsyningen af røgalarmen skal frakobles! 
 

5. Bræk et hul i tilslutningsdåsen (C5) på de dertil bestemte 
brudsteder iht. kabelføringen, før 230 V-kablet igennem. 
Anbring tilslutningsdåsen med det medfølgende 
monteringsmateriale (skruer og plugs) på loftet. 

6. Anbring monteringsholderen (B1) med det medfølgende 
monteringsmateriale på tilslutningsdåsen (C5) . 

7. Klem tilslutningkablets ledere (B3) på 230 V-forsyningen 
(udvendig leder (E1) og nulleder (E2)) og, hvis røgalarmerne 
skal netforbindes, lederen til netforbindelse (se kapitel 
Netforbindelse). 

8. Sæt tilslutningsledningen (B3) ind i stikkontakten på 
røgalarmens underside. 

9. Tilslutningsledningerne skal gemmes i tilslutningsdåsen. 

10. Sæt røgalarmens langhuller på monteringsholderens 
føringsnot, tryk dem mod monteringsholderen og drej 
røgalarmen med uret til den går i indgreb. 

 SE UPP: 
Man måste se till att inget ledningsgods hamnar mellan 
tätningen av fästet och rökdetektorn. 

11. Slå på försörjningsspänningen på 230 V igen. 

12. Utför funktionstestet (se nedan). 

  OBS: 
Vær opmærksom på, at intet kabel kommer ind mellem 
tætningerne på holder og røgalarm. 

11. Forsyningsspænding 230 V tilkobles igen. 

12. Gennemfør funktiontesten (se nede). 

 Funktionstest: 
När monteringen är utförd samt en gång per månad skall varje 
rökdetektors funktion kontrolleras e. Tryck på testknappen (A2) 
under minst 4 s. 

• Vid korrekt funktion avges 3 korta signaltoner som upprepas 
med en paus på 1,5 s när man fortsätter att hålla 
testknappen intryckt. Då blinkar lysdioden med en takt på 
0,5 s så länge testknappen trycks in. 

• Om signalen inte hörs och ljusdioden inte blinkar skall 
batteriet bytas. Om detta inte ger ett lyckat resultat skall 
även rökdetektorn bytas. 

  Funktionstest: 
Efter gennemført montering, samt engang om måneden, skal
funktionen af hver røgalarm kontrolleres. Hertil trykkes 
testknappen (A2) i mindst 4 s. 

• Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages 
med en pause på 1,5 s, så længe testknappen holdes nede.
Herved blinker LEDen i 0,5 s-takt så længe, som testknappen 
holdes nede. 

• Lyder ingen signalhorn eller blinker lysdioden ikke, skal 
batteriet udskiftes. Hvis dette ikke fører til succes, skal 
røgalarmen evt. udskiftes. 

 Hopkoppling av rökdetektorer: 
SE UPP: Alla rökdetektorer som är hopkopplade med 
varandra måste matas från samma fas. Vid arbeten på 
kopplingsledningen skall 230 V-försörjningen kopplas från.
Utöver separat drift kan upp 38 rökdetektorer av samma 
fabrikat kopplas ihop med en tråd på minst 0,8 mm² area. Det 
går även att använda en ledig tråd i 230 V-försörjningen. Om en 
detektor registrerar rök hörs ett larm samtidigt från alla de 
hopkopplade apparaterna. Lysdioden blinkar endast på den 
detektor som har utlöst larmet. Tack vare detta går det enkelt 
att fastställa vilken som är den utlösande rökdetektorn. För 
hopkopplingen skall den orangea tråden (E3) anslutas till 
kopplingstråden. Kopplingsledningens totala längd får inte 
överskrida 330 m. Utför ett funktionstest efter hopkopplingen. 

  Netforbindelse af røgalarmer: 
OBS: Alle røgalarmer, der er netforbundet med hinanden, 
skal forsynes via den samme fase. Når der arbejdes på 
netforbindelsesledningen skal 230 V-forsyningen frakobles. 
Foruden brug som enkelt apparat kan op til 38 røgalarmer af 
samme type netforbindes med hinanden med en ledning med 
min. 0,8 mm² tværsnit. Også en fri leder på 230 V-
forsyningsledningen kan anvendes hertil. Når en røgalarm 
detekterer røg, afgives en alarm samtidig på alle apparater, der er 
netforbundet med hinanden. Lysdioden blinker kun på den 
røgalarm, som udløser alarmen. På den måde kan man let finde 
frem til den røgalarm, der har udløst alarmen. Til netforbindelse 
tilsluttes den orange leder (E3) til netforbindelseslederen.
Netforbindelsesledningens totallængde må ikke overskride 330 m.
Efter netforbindelsen gennemføres funktionstesten. 

 SE UPP: 
• Använd aldrig öppen eld för att testa rökdetektorn. 
• Ett falskt larm kan utlösas på grund av ånga eller damm. Om 

detta händer skall du öppna fönstret eller ordna med 
ventilation för att få bort eventuellt damm eller ånga i luften.
Larmet upphör då automatiskt igen. Om larmet fortsätter 
skall du kontrollera monteringsplatsen eller byta detektorn. 

  OBS: 
• Anvend aldrig åben ild til at teste røgalarmen. 
• Damp eller støv kan udløse en fejlalarm. Hvis dette sker, åbn 

vinduet eller sørg for at luften bevæger sig, så evt. støv eller 
damp i luften forsvinder. Så stopper alarmen automatisk. Hvis 
alarmen varer ved, skal monteringsstedet kontrolleres eller 
røgalarmen udskiftes. 

 Möjliga brandorsaker   Muglige brandårsager 

 För att förhindra bränder skall följande brandorsaker undvikas: 
• skadade elektriska ledningar, felaktig användning och 

överhettning av elektriska apparater 
• lätt brännbara material bredvid elektriska apparater som 

värms upp kraftigt, t.ex. strykjärn, brödrostar och fritöser 
• öppen eld,t.ex. stearinljus, kaminer och teljus som inte står 

under uppsikt 
• rökning i soffan eller i sängen 
• kortslutningar på grund av standby-drift av radioapparater, 

TV-apparater och datorer 
• överbelastning och överhettning av vägguttag på grund av 

extrauttag 
• smutsiga köksfläktar med fettavlagringar 
• barn som leker med eld 

  For at undgå brande, bør folgende brandårsager undgås: 
• defekte elektriske ledninger, forkert brug og overophedning af 

el-apparater 
• let antændelige materialer ved siden af el-apparater, som bliver 

meget varme såsom strygejern, toaster og fritøser.  
• åbn ild såsom levende lys, kaminer og fyrfadslys uden opsyn

 
• rygning på sofaen eller i sengen 
• kortslutninger pga. standby-funktion på radio, fjernsyn eller 

computer 
• overbelastning eller overopvarmning af stikdåser gennem 

multistik 
• snavsede emhætter med fedtaflejringer 
• børn, der leger med ild 

 Allmänna anvisningar   Generelle oplysninger 

 En defekt apparat skall skickas till det ansvariga kontoret inom 
Siemens AG. 
Vid ytterligare frågor om produkten ber vi dig vända dig till vår 
tekniska support: 
Bruksanvisningen skall lämnas ut till kunden 
 

℡ +49 (0) 180 50 50-222 
 +49 (0) 180 50 50-223 
 www.siemens.com/automation/service&support  

  Et defekt apparat skal sendes til Siemens AGs lokale filial. 
 
Ved yderligere spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til 
vores Technical Support: 
Brugsvejledningen skal udleveres til kunden 
 

℡ +49 (0) 180 50 50-222 
 +49 (0) 180 50 50-223 
 www.siemens.com/automation/service&support  

 



Alle alarmer som forbindes skal sættes i ‘læringstil-
stand’ ved at skyde knappen bag på alarmen fra 
‘Normal tilstand til ‘læringstilstand’.

Bemærk: Alarmen kan kun være i læringstilstand 
når den er separeret fra strømforsyningen. Knap-
pen bliver automatisk flyttet til ‘normaltilstand’ når 
alarmen skrues på strømforsyningen.

Den røde LED vil lyse, for at indikere at ‘Lærings-
tilstand’, er valgt.

Batteriet må ikke tages ud mens alarmen er i 
‘Læringstilstand’, da dette vil afbryde processen.

Tryk på knappen på toppen af én af alarmerne. 
Denne alarm bliver styringsalarmen og vil sende 
forbindelseskoder ud til de andre alarmer.

Efterhånden som de andre alarmer modtager 
forbindelseskoden vil det røde LED lys blinke.

Når alle alarmerne blinker er de forbundet, hvorefter 
de skal sættes i ‘normaltilstand’.

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN 
RØGALARM:

• Bemærk evt. lokale/nationale regler vedr. installation.

• Bemærk evt. lokale/nationale regler vedr. in-
formation til forsikringsselskaber om installerede 
røgalarmer.

• Installer som minimum én alarm mellem mulige 
brandfarer og soveværelser.

• Installer alarmer på alle etager i huset, i entreen 
og ved trapper.

• Installer en alarm i alle værelser og stuer.

Flere alarmer øger sikkerheden.

3. OMRÅDER HVOR DER IKKE BØR INSTALL-
ERES EN RØGALARM:

• I støvede rum.

• I toppen af et spidst loft, i hjørner og mindre 
end 50 cm fra en væg.

• I rum hvor temperaturen er mindre end +4 oC 
eller højere en +38 oC eller rum hvor luftfugtig-
hedener over 90%.

• I køkkener, garager, vaskerum eller for tæt på 
kamin/pejs eller brøndeovn; områder hvor der 
kan forekomme damp, gas eller røg.

Placer alarmen så den kan betjenes ved batteritest 
og vedligehold.

4. PLACERING:
Røgalarmen er designet til montering i loftet.
Med minimum én røgalarm per etage og maksi-
malt 10 meter mellem alarmer.

Installation i loft:
Røgalarmen bør placers mindst 50 cm fra væggen. 

Installation på skråloft eller væg: 

Mains powered smoke alarm device
Produktnummer: 2201-002
Udviklet af CAVIUS

Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTAL-
LATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

TEKNISK INFORMATION
Røgalarmen er forsynet med 110-230V AC med et 
Lithium CR2 backup batteri. Bemærk at der skal 
bruges et batteri af mærket DURACELL, PANA-
SONIC eller HUIDERUI.

Alarmen kan forbindes via RF-signal til andre 
2201 alarmer, og med andre alarmer fra CAVIUS 
Wireless Family. Der kan maksimalt forbindes 32 
alarmer i en gruppe.

Bemærk: alle alarmer skal være fra CAVIUS

 

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er 
afhængig af husets grundplan og bør altid testes 
efter installation. Det anbefales at der højest er 10 
meter mellem 2 alarmer.
Diameter: 97mm, Højde: 41mm (uden monter-
ingsbase), 52 mm (med monteringsbase).

RF frekvens: 868 MHz
Overholder standarderne: EN14604:2005 
+ AC:2008, EN300-220, EN50130-4:2011, 
EN60065. EN60950-1, RoHs, Reach.

1. SÅDAN FORBINDES ALARMEN TIL ANDRE 
ENHEDER: 

Start med at fjerne isolationsstrippen fra batteriet.

Bemærk: RF forbindelsen skal udføres, kun med 
batteri, før strømforsyningen forbindes til alarmen.
Produktlabel må ikke fjernes, da det indeholder 
vigtig information vedrørende produktet.

RØGKAMMER-
FILTER

VALGFRIT HUL TIL 
LAMPELEDNINGTESTKNAP

SIRENE RØD & GRØN LED

ISOLATIONS-
STRIP FJERN IKKE 

PRODUKTLABEL

1 NORMALTILSTAND

2
LÆRINGSTILSTAND

Minimum

1

1

2

Minimum 50 cm 
fra væg

Væg
Loft

Skråloft

Minimum 50 cm ned fra 

højeste punkt

2 3 0 V
R Ø G A L A R M

DK



Monteringsbasen skrues fast i loftet.

Strømforsyningen skrues fast i monteringsbasen.

Når monteringsbasen med strømforsyning er 
monteret, skrues alarmen på ved at dreje med 
uret indtil den klikker på plads. Hvis batteriet man-
gler eller er monteret forkert kan alarmen ikke 
klikkes fast.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MULIGHED 2: ALARM MONTERET OVEN PÅ 
LAMPEUDTAG:

Forbind de 3 ledninger fra lampeudtaget til alar-
mens strømforsyning:
Fase (L1), Nul (N), Jord (  ). 

 
 
 
 
 

Strømforsyningen skrues fast i lampeudtaget.

BEMÆRK:Monteringsbasen skal ikke bruges ved 
montering i lampeudtag.

MULIGHED 3: ALARM MONTERET MED LAMPE 
GENNEMFØRING:

Bor hul igennem midten af alarmen (Diam. 8mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monter strømforsyningen i monteringsbasen eller 
i lampeudtaget som vist i mulighed 1 & 2.

BEMÆRK: Strøm til alarm skal være fra anden 
kilde end lampen som kan tændes og slukkes. 

Fjern plastdækslet for at tilgå strømforsyningens 
tilslutninger.

 
Før lampeledningen gennem hullet i røgalarmen.

5. INSTALLERING AF RØGALARMEN:
BEMÆRK:DENNE ALARM SKAL INSTALLERES 
AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR.

SØRG FOR AT STRØMMEN ER SLUKKET FØR 
INSTALLATION PÅBEGYNDES.

FORSIGTIG: FASE, NUL OG JORD SKAL IN-
STALLERES KORREKT OG MÅ IKKE FOR-
BYTTES.

BEMÆRK: Alarmen er leveret i en pakke med 
støvdæksel, som skal fjernes efter installation. 
Dækslet beskytter mod støv i forbindelse med 
nybyggeri og ombygning. Fjern først dækslet når 
byggeriet er afsluttet og rengjort.

MULIGHED 1: Alarm monteret i base i loftet.
Brug monteringsbasen til at markere hvor skruerne 
skal være.

For synlig ledningsførsel, før strømkabel gennem 
monteringsbasens ledningsholder og skrue fast. 

Forbind de 3 ledninger til strømforsyningen: Fase 
(L1), Nul (N) og Jord (  ). 

MARKER 4 SKRUE-/
BOREHULLER MED EN 

BLYANT

L1
N

N
L1 L2

L1
N

N
L1 L2

2

BRUG DE 
MEDFØLGENDE 

SKRUER OG 
RAWLPLUGS



SMART REMOTE

Forbind 4 ledninger til strømforsyningen.
Fase (L1), Nul (N), Jord ( ), Tændledning til 
lampe (L2).

Forbind lampens tændledning/mellemledning til (L2) 
til strømforsyningen.

Monter kablet til lampen som vist.

Monter kabelholderen og sæt dækslet på plads.

Bemærk: Efter et have monteret ledninger igennem 
alarmen skal det tjekkes om  testknappen har fri 
bevægelse. Hvis hullet er for lille kan testknappen 
ikke trykkes ned.

kan tilføjes til systemet,

L1
N

N
L1 L2

Minimum 10cm

6. TEST FUNKTION:
Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør 
alle alarmerne testes for at sikre, at de funger kor-
rekt og kan kommunikere med hinanden.

Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, 
om LED’en blinker korrekt (hver 48. sekund).
Tryk på testknappen på én af alarmerne i mindst 
10 sekunder. Dette vil sende et testsignal fra alar-
men; alle andre forbundne alarmer bør modtage 
signalet indenfor kort tid. Alarmerne vil udsende et 
kort bip, LED vil blinke hvert 8. sekund i 2 minut-
ter. 

Bemærk: Testfunktionen sender et svækket RF 
signal ud for at sikre, at alarmen virker under nor-
male forhold.

Når et testsignal sendes ud, vil alarmerne reagere 
på en af to måder:

1. Et enkelt bip hver 8. sekund indikerer, at 
alarmerne er forbundet og virker korrekt.

2. Tre korte bip hver 8. sekund indikerer, at der er 
fejl på røgsensoren. Alarmen bør støvsuges ved 
lav styrke omkring røgkammeret.

Denne indikation kan, hvis nødvendigt, stoppes 
på hver alarm med et kort tryk på testknappen.

TIP: Det er muligt at dække hullet til lyden med en 
finger, for at minimere lydstyrken under test.

I tilfælde af problemer, kan du besøge www.cavius.
com for fejlfinding.

7. NORMALTILSTAND:
I normaltilstand blinker LED’en hver 48. sekund for 
at vise at alt virker som det skal.
Den grønne LED lyser når alarmen er forbundet 
med 230v. Det kan tage op til 1 minut før alarmen 
viser at 230v er tilsluttet.

8.  ALARMTILSTAND:
Når der opdages røg, går røgalarmen i ‘alarmtil-
stand’. Alarmen vil hyle og LED’en vil blinke.

Røgalarmen udsender også signal til de andre 
forbundne alarmer, som efter en kort forsinkelse 
også vil begynde at hyle.

CAVIUS Wireless Family benytter sig af 2 forskel-
lige alarmsignaler:
Alarm signal (--- --- ---) benyttes ved potentielt 
livstruende situationer, som f.eks en røgalarm.

Alarm signal 2 (-    -   -) benyttes ved ikke 
livstruende situationer, som f.eks en oversvøm-
melsesalarm.
Røglarm signal:                        --- --- ---
Varmealarm signal:                  --- --- ---
Oversvømmelsesalarm signal:  -    -   -
CO alarm lavt niveau:                    -    -   -
CO alarm højt niveau:               --- --- ---
Bemærk venligst at det kun er den aktiverede 
alarm der blinker, så den kan identificeres.

9. PAUSE/STILLE FUNKTION:
Hvis røgalarmen går i alarmtilstand pga. røg 
fra madlavning, pejs eller lign kan de sættes på 
pause i 10 minuter ved at trykke på knappen på 
den udløsende alarm(den der blinker).

Grunden til at det er nødvendigt at finde den 
udløsende alarm, før den kan sættes i pause, er 
for at sikre at den ikke er udløst pga. en livstru-
ende situation. 

10.  TILFØJ EN EKSTRA ENHED  :

230v røgalarmen kan bruges sammen med 
alarmerne i CAVIUS Wireless Family: Røg, 
varme, oversvømmelse, Co & 230v alarmer. Alle 
CAVIUS trådløse alarmer i

da alle opererer på samme frekvens og bruger 
samme dataprotokol. Det betyder, at det trådløse 
system kan bestå af en kombination af røg-, 
varme- og oversvømmelsesalarmer etc.
Placer alle alarmerne i ‘Læringstilstand’ og gentag 
proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter 
tilføjelsen af en ekstra enhed. Gentag proceduren 
i afsnit 6.

11. LAVT BATTERI SIGNAL:
Produktet har en batteri backup med 1 års levetid, 
uden brug af 230v, og op til 10 års normal levetid 
ved brug sammen med 230v. Vi anbefaler dog at 
batteriet udskiftes hvert 5. år.
Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alar-
men udsende et kort bip hver 48. sekund i 30 
dage.

Lyspære: maks. 75W
Lampe: maks vægt 2 kg.
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13. VEDLIGEHOLD & FEJLFINDING:
Røgalarmen bør støvsuges én gang i kvartalet 
for at fjerne støvpartikler, og kan tørres af med en 
fugtig klud. (Åbn ikke alarmen).

BEMÆRK: Røgalarmen kan let støvsuges 
gennem de tiltænkte åbninger i toppen, og det er 
muligt at teste alarmen ved at trykke på toppen 
samtidigt.
Høj fugtighed/kondens i alarmen kan løses ved at 
tørre røgalarmen.

Hvis røgalarmen ikke virker, når testknappen 
trykkes, skyldes det formentligt problemer med 
batteriet/strømtilførslen. Test altid alarmen efter 
udskiftning af batteriet.

Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst 
www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding. 

Der vil kun komme advarselsbip fra den alarm, 
hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de 
andre forbunde alarmer vil bippe. Det er sikkert at 
udskifte batterier i alarmerne uden at gennemgå 
læringsprocessen igen. Alarmerne mister ikke 
forbindelsen ved et batteriskift. 

12. UDSKIFTNING AF BATTERI:
For at skifte batteri, skal røgalarmen afmonteres 
fra strømforsyningen ved at dreje den mod uret.

Fjern plastdækslet for at tilgå batteriet.

Udskift batteriet, husk at vende det korrekt mht. 
polerne. Montér plastdækslet igen. Fastgør 
alarmen til strømforsyningen, drej med uret ind-
til den klikker fast, test herefter alarmen.

14. ANDEN INFORMATION:
Alarmen må ikke males.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaf-
felse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette 
er elektronisk affald og bør genbruges.

ADVARSEL: Fjern venligst støvdækslet efter 
installation- Røg kan ikke trænge ind i røgkam-
meret så længe støvdækslet er på.

CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets 
overensstemmelse med de europæiske direk-
tiver, der gælder for produktet og i særdeleshed 
dets overensstemmelse med de harmoniserede 
specifikationer i standarden EN 14604 vedr, byg-
gevareforordningen 305/2011.

Alle rettigheder forbeholdes: CAVIUS ApS påtager sig 
intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i 
denne brugervejledning. Derudover forbeholder CAVI-
US Aps sig ret til at ændre hardware, software og / eller 
specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden 
varsel, og CAVIUS Aps gør ikke nogen forpligtelse til at 
opdatere oplysningerne heri. Alle varemærker, der er 
nævnt heri, er ejet af deres respektive ejere. Copyright 
© CAVIUS Aps.

0333
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Hent DoP dokument på www.cavius.com

EN 14604:2005 + AC :2008
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Udviklet af CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600
Produceret i Kina.
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BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

EL – Afbryder  

Side 1 af 1

Type: LK Fuga 

Producent:

Navn: Schneider Electric (Lauritz Knudsen) 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021  

Placering: 

I hele boligen  

Forventede levetid:

Leverandørgaranti på 2 år 

Vedligeholdelse af produktet:

Kræver ingen særlig vedligeholdelse udover normal rengøring

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

Tangent eller komplet afbryder 

Elektriker

Rengøring af produktet: 

FUGA-afbrydere kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med 

rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel. 

Evt. øvrige bemærkninger

Obs: Hvis der skal bores eller der skal fastgøres et emne på væg, skal man være 

meget opmærksom på de skjulte el-rør i væg. En god regel er: at man IKKE borer eller 

fastgøre emner, 20 cm på hver side af en kontakts lodrette linje, fra loft til gulv. 

Evt. vedlagte bilag: 

 LK Fuga introduktionsblad 
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Inden for afbrydermateriel har vi et stort udvalg, der 

omfatter fire designserier med et bredt produkt-

program samt andet afbrydermateriel, der omfatter 

serier med et smalt produktprogram: 

• LK FUGA®

• OPUS® 66

• OPUS® 74

• CLIC’LINE® 
• Andet afbrydermateriel.

LK FUGA®

LK FUGA er et modulopbygget afbryderprogram 

udført i kapslingsklasse IP20. 

LK FUGA programmet består af et bredt udbud af 

afbryder-, stikkontakt- og dataindsatse samt ram-

mer, dåser og underlag til disse.

Indsatse/afbrydere
Indsatse omfatter alle almindelige afbrydertyper 

som f.eks. 1-pol, krone, korrespondance mv. såvel 

som stikkontakttyper med og uden afbryder samt 

lysdæmpere til ohmsk, induktiv og kapacitiv belast-

ning. 

Indsatsene, der er udstyret med klostykker, er 

forsynet med dobbelte skrueløse klemmer til 2 stk. 

1,5 mm2 og 2 stk. 2,5 mm2 ledning. Klemmerne 

har brede farvemærkede udløser-knapper. 

Indsatsene er på bagsiden forsynet med koblings-

diagram, typenummer og data. 

Alle typer afbryderindsatse kan ændres til tryk-

kontakter ved montering af en fjeder.

Svagstrøms- og elektronikprodukter
LK FUGA indsatse omfatter desuden et svag-

strømstryk specielt udviklet til IHC Control-

systemet og lignende elektronikbaserede styringer, 

hvor der er behov for præcise og veldefinerede 

kontaktfunktioner. 

Endelig er der elektronikprodukterne, som omfat-

ter: 

• PIR 10 A til lav montage (1,1 m)

• PIR 180o til høj montage (2,15 m)
• Gulvtermostater

• Lysdæmpere
• Hygrostater.

LK FUGA elektronikprogrammet indeholder lige-

ledes en serie forskellige udtag med følgende typer 

konnektorer: data, audio, antenne og telefon (se 

afsnit 6 og 7). 

Signallampe
Som indsats leveres også en signallampe. 

Den kan valgfrit lyse konstant eller blinkende og er 

udført med lysdioder (LED) med lang levetid. 

Signallampen fås med farvet glas i rødt, gult eller 

grønt.

Rammer
LK FUGA rammer findes i følgende designvarianter:

• LK FUGA Baseline®

• LK FUGA Softline®

• LK FUGA Hardline®

• LK FUGA Hardline® DECO.

LK FUGA Baseline® 
findes i tre dimensioner:

FUGA Baseline 50, der leveres til montage i under-

lag samt dåser til indmuring. Dette kan ske i for-

skellige lodrette og vandrette kombinationer.

Baseline 63 kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har 
behov for en større overlapning mellem dåse og 
mur.

• Dåse til isætning forfra.

Montagen kan ske i forskellige lodrette og vand-

rette kombinationer.

Baseline 68, beregnet til moderniseringsformål, 

hvor gammelt afbrydermateriel skal udskiftes.

LK FUGA Softline® 
leveres i to dimensioner:

Softline 63 kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, med be-hov 
for større overlap mellem dåse og mur.

• Dåse til isætning forfra. 

Montagen kan ske i forskellige lodrette og van-

drette kombinationer.
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Softline 68, som er beregnet til moderniserings-

formål, hvor gammelt afbrydermateriel skal 

udskiftes. 

LK FUGA Hardline® og Hardline DECO 
fås i dimensionen

Hardline 68, der kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har 
behov for en større overlapning mellem dåse og 
mur.

• Dåse til isætning forfra. 

Montagen kan ske i forskellige lodrette og van-

drette kombinationer.

For alle designvarianter af LK FUGA ram-
mer gælder:
I rammer med dimension 50 mm eller 63 mm er 

centerafstanden 50 mm. Afbryderrammerne kan 

anvendes både lodret og vandret. 

I rammestørrelser 50 mm og 63 mm kan leveres 

tekstmoduler i stikkontaktformat. På tekstmodul-

erne kan man f.eks. notere:

• hvad den tilhørende komponent (afbryder, sig-
nalstik mv.) anvendes til

• hvordan det indgår i systemsammenhængen.

Dåser
Dåseprogrammet til LK FUGA omfatter dåser til 

blankmur, dåser til indmuring, indstøbning og til 

isætning forfra i lette skillevægge. Dåser til blank-

mur, indmuring, indstøbning og til isætning forfra er 

forsynet med ribber henholdsvis skydespor med 

henblik på sammenbygning. Dåserne er fremstillet i 

termoplast med stor formstabilitet.

Underlag Softline
Underlaget er beregnet til udvendig montage på 

væg og for indbygning af indsatse. Underlaget 

består af underpart og integreret afdækning med 

ramme. Til de 2- og 3 modul vandrette underlag 

medleveres der skillestykker, der kan klipses fast i 

underlaget, herved kan svag- og stærkstrøm 

adskilles. Skruetårn (tilbehør) anvendes ved mon-

tering af indsats uden klostykker.

Underlag Baseline
Underlagene, der leveres i forskellige kombi-

nationer, har blanketter til såvel kabler maks. Ø11 

mm som 16 mm rør. Underlagene er vendbare 

180°.

Underlagene til 1 modul kan monteres såvel lodret 

som vandret og kan påmonteres kabelafgangs-

stykke, der leveres inkl. beslag til aflastning af 

gummikabel samt 10 og 13 mm metalslange. 

Ved montage af komponenter uden klostykker, 

f.eks. termostater og hygrostater i underlag, skal der 

anvendes skrueindlæg, som anbringes i under-

lagenes udsparinger. Derefter kan komponenten 

fastgøres med skrue.

Panelunderlag
I panelunderlagene kan der monteres afbrydere og 

stikkontakter. De er beregnet til udvendig placering 

i fodliste.

Tilbehør
Til indsatsene kan leveres specielt klostykke til fast-

gørelse af indsatse i pladetykkelser fra 1 til 7 mm.

Til indsatsen, der er beregnet til afbryder med 

lampe, lampeholder og betjeningsafbrydere, findes 

et stort program af signal-lamper. 

Disse markedsføres i to typer:

• Afbrydere med ½ M lampe

Til disse typer kan der leveres 250 V og 400 V glim-

lamper og 12 V og 24 V glødelamper.

• Lampeholder

Lampeholderen kan påsættes 2 stk. lamper.

Miljøhensyn
I Schneider Electric A/S vægter vi hensyn til miljøet 

meget højt. Vi har fokus på at minimere miljøpåvirk-

ningen af vores produkter og løsninger gennem 

hele deres livscyklus. Vi tilbyder vores kunder sikre, 

energieffektive og miljøvenlige produkter og løs-

ninger. For yderligere information henviser vi til 

menupunktet "Miljøhensyn" på www.lk.dk samt 

vores miljøpolitik på www.schneider-electric.dk.
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Vedligeholdelse af LK FUGA afbrydere
FUGA afbrydere kan rengøres med en hårdt 

opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden 

slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Udbudsbeskrivelse
Ved behov for udbudsbeskrivelse henvises til 

www.lk.dk.

Vælg det rigtige materiel
Det vil fremover i vejledninger, katalogmateriale mv. 

blive tydeliggjort, hvilke typer dåser diverse Lauritz 

Knudsen stikkontakter kan monteres på.

Det skyldes, at alle producenter nu i henhold til 

Stærkstrømsbekendtgørelsen skal angive, hvilke 

installationsdåser og stikkontakter, der må anven-

des sammen. Den konkrete bestemmelse i Stærk-

strømsbekendtgørelsen - gældende fra 1. januar 

2010 - er følgende: 

SB, Afsnit 107-2-D1, 5.udgave, paragraf 8.9: Vejled-

ningen for faste stikkontakter til planforsænkning skal 

indeholde oplysning om den korrekte type installati-

onsdåse, hvis det er relevant. 

Alle LK FUGA® og LK OPUS® indsatse kan mon-

teres på henholdvis LK FUGA® og LK OPUS® 

dåser. Det skal bemærkes, at mht. dåser fra før 

1980 anvendt til designserierne Minitangent og 

Plantangent gælder det, at LK FUGA® stikkontak-

ter uden afbryder alene kan anvendes, såfremt de 

monteres med forhøjet 14 mm ramme. 

I den forbindelse skal det understreges, at Lauritz 

Knudsen stikkontakter er testet sammen med Lau-

ritz Knudsen dåser. Schneider Electric kan derfor 

kun garantere, at den samlede løsning stikkontakt 

+ dåse opfylder gældende lovkrav, hvis der udeluk-

kende anvendes Lauritz Knudsen produkter. 

På samme vis gælder det generelt, at Schneider 

Electric kun kan garantere for kvaliteten af monta-

gen for andre indsatse (f.eks. afbrydere, lampeud-

tag, lysdæmpere mv.), såfremt både indsatse og 

dåser/underlag er Lauritz Knudsen produkter.
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Kombinationsskema til LK FUGA® stikkontakter

501D6011
501D8011
501D5011
501D6111
501D8111
501D5111
501D6021
501D8021
501D5021
501D6121
501D8121
501D5121
501D6031
501D8031
501D5031
501D6131
501D5131

501D6611
501D8611
501D5611

501D6711
501D8711
501D5711

501D6621
501D8621
501D5621

501D6721
501D8721
501D5721

501D6631
501D8631
501D5631

501D6631
501D8631
501D5631

501D6012
501D8012
501D5012

501D6212
501D8212
501D5212

501D6022
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501D8222
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Kombinationsskema til LK FUGA® stikkontakter fortsat..
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ModulStikkontakt

Pilene angiver
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mulighederne

501D6011
501D8011
501D5011
501D6111
501D8111
501D5111
501D6021
501D8021
501D5021
501D6121
501D8121
501D5121
501D6031
501D8031
501D5031
501D6131
501D5131

501D6611
501D8611
501D5611

501D6711
501D8711
501D5711

501D6621
501D8621
501D5621

501D6721
501D8721
501D5721

501D6631
501D8631
501D5631

501D6631
501D8631
501D5631

501D6012
501D8012
501D5012

501D6212
501D8212
501D5212

501D6022
501D8022
501D5022

501D6222
501D8222
501D5222

501D6022
501D8022
501D5022

501D6232
501D8232
501D5232

501D6114
501D8114
501D5114

501D6012
501D8012
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501D6014
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501D6115
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501D5034
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Planforsænket materiel

Forfradåser SV dåser Udgået dåser
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Kombinationsskema til LK FUGA® rammer

        Planforsænket materiel
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A) Ved sammenbygning af flere dåser
* ) Installeres som Ramme 63, design som 68
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Kombinationsskema til LK FUGA® rammer

        Planforsænket fortsat Udvendig materiel
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BYGNINGSDELSKORT 

EL – Lampeudtag 

Side 1 af 1

Type/model: LK Fuga Ø84 (loft) eller LK Fuga 5P 1M (væg) 

Producent:

Navn: Schneider Electric (Lauritz Knudsen) 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå 

Kontaktoplysninger: Mail: jens@elektrikerenas.dk 

Tlf: 40 27 78 05 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I hele boligen  

Forventede levetid: 

Leverandørgaranti på 2 år 

Vedligeholdelse af produktet:

Kræver ingen særlig vedligeholdelse udover normal rengøring

Besigtigelsesanvisning: 

Kræver ingen besigtigelse 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

Dæksel eller komplet lampeudtag 

Elektriker

Evt. øvrige bemærkninger

Lampe tilsluttes med faseleder (normalt brun leder) til klemme M1 og med nulleder 

(normalt blå leder) til klemme N i lampeudtaget. 

Jordleder tilsluttes klemme  

Evt. vedlagte bilag: 

 LK lampeudtag brugermanual  



Ved ledningsudgang fra siden 
brydes blanketten til 1 eller 2 
ledninger.

Lednings-bøjlen guider ledning-
en på plads (husk at aflaste).

Skruehuller til montering i CE60 
installations vægdåse i henhold 
til DIN 49073.

Anvendelse

Konstruktion

FUGA® lampeudtag
Kan monteres i dåser for indmuring, indstøbning 
og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til 
lette skillevægge samt på underlag og panel-
underlag. 
Lampeudtag Ø83
Bør monteres i PL, PV, 725 og 726 dåser, Ø83 
underlag samt FUGA og OPUS dåser for indmur-
ing og indstøbning. Afdækningen kan anvendes 
til Ø80 lampeudtag.
Loftsudtag Ø84 plan
Kan monteres i PL og PV dåser såfremt disse er 
tilbagetrukket mindst 7 mm.

Fælles for lampeudtagene
• Patenteret aflastning for en eller to ledninger. 
• Skrueklemmer for 5 poler, mærket med  
   L-N-M1-M2-jord
Alle skrueklemmer er isoleret mod utilsigtet be- 
røring (håndrygsikker under montage)
Klemmer kan afblændes på brugerside.
Lampeudtag Ø83
•  Mulighed for sideafgang for 1 eller 2 ledninger
•  Blændprop for centerhul medleveret
Lampeudtag Ø84 plan
•  2 mm højt (højden tillader montering af amatur  
 direkte på loft under lampeudtaget)

Demontage

Lampeudtag

Lampeudtag 
FUGA 
509D5015,
509D6015,
509D8015    

Farver

Lysegrå
Hvid
Koksgrå 

Tekniske data

Lampeudtag 
Ø83  
183A5016,
183A6016,
183A8016

Lampeudtag 
plan Ø84 plan
 
183A6017  

Kapslingsklasse IP20

Mærkestrøm 16 A 

Mærkespænding  440 V

Ledningshul Ø 7,7 (kan opbores)

Klemmer
Anbefalet 0,8 Nm

Tilgang maks: 4x1,5 mm2 / 3x2,5 mm2

Afgang maks: 2x1,0 mm2 / 1x1,5 mm2 
For antal ledere i dåsen se onlinekatalog

Aflastning Maks. 5,0 kg.
1 ledning 3,4 mm - 8,5 mm
2 ledninger 3,4 mm - 6,5 mm 
Tilspænding 0,5 - 0,8 Nm
Se belastningsskema for ledninger i 
installatørkataloget, afsnit 11

Monteringsskruer 
For Ø83 og Ø84

Tilspændning maks. 0,5 Nm

Standard Se online katalog

Ledningsafgang

Lampeudtag Ø83
Ledningsudgang i midten og i siden (maks. Ø5 
mm) eller en kombination af disse. 
Det miderste ledningshul kan blændes med den 
medfølgende prop.

1

2

Aflastning

Aflastningsbøjle

Den åbne aflastningsbøjle tillader  
tilslutning af ledere før aflastning.

Vip

Tryk



Høj afdækning Ø83 for side-afgang: 
Lysegrå  LK nr.: 500R5016  
Hvid       LK nr.: 500R6016  
Koksgrå LK nr.: 500R8016

Terminal afdækning for lampeudtag: 
 LK nr.: 182A1012

Krog for lampeudtag:
 LK nr.: 183A0302

Underlag for Ø83 lampeudtag:
Lysegrå LK nr.: 503R5411  
Hvid       LK nr.: 503R6411   
Koksgrå LK nr.: 503R8411

Vigtigt:
IHC Wireless lampeudtag kan ikke 
monteres i dette underlag.

Isoleringsring 6-26 mm for PL dåse:
LK nr. 182A1205

Isoleringsring 6-50 mm for PL dåse: 

LK nr. 182A1013

EAV4173501_03 ©  Schneider Electric Danmark A/S  06/2016

Det er et krav at utilsluttet jordklemme på 
tilgangssiden skal blændes på afgangssiden. 
Hvis fasen ikke benyttes på afgangsiden, bør 
den blændes.

Høj afdækning Ø83 Underlag for lampeudtag Ø83

Krog for wire Tilbehør

Terminal afdækning

Høj afdækning for ledningstilgang i siden
Ledningsafgang i siden for max. ledningstyk-
kelse Ø7 mm) i flere retninger. Lednings-
afgang i midten er mulig ved opboring 
(indstøbt anviser for bor).

Klik

Se vejledning for lampekrog.

Vigtigt ved aflastning:
Ledningen skal denne vej under aflastningsbøjlen

Rør og kabel tilgang i Ø83 inderlag for lampeudtag.

Tilbehør

Wire



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

EL – Måler lågesæt 

Side 1 af 1

Type/model: LK lågesæt 

Producent:

Navn: Schneider Electric (Lauritz Knudsen) 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå 

Kontaktoplysninger: Mail: jens@elektrikerenas.dk 

Tlf: 40 27 78 05 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

På målerskab ved siden af hoveddør til hver bolig  

Vedligeholdelse af produktet:

Kræver ingen særlig vedligeholdelse udover normal rengøring

Besigtigelsesanvisning: 

Bør besigtiges 1 gang årligt for skader, tilsmudsning mv.

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

Ved ibrugtagning 

Hver 12 måned. 

Alle enheder.  

Viceværten/driftspersonalet 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

Komplet lågesæt 

Elektriker

Evt. øvrige bemærkninger

Aflæsning af målerstand kan foretages uden åbning af låge. 

Det opsatte IM målerskab må aldrig efterlades uden påmonteret lågesæt. 

Evt. vedlagte bilag: 

 LK måler lågesæt montagevejledning 
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EL – Stikkontakter  

Side 1 af 2

Type: LK Fuga (indvendigt) 

LK Opus 74 (udvendigt) 

Producent:

Navn: Schneider Electric (Lauritz Knudsen) 

Adresse: - 

Kontaktoplysninger: - 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021  

Placering: 

I hele boligen  

Vedligeholdelse af produktet:

Kræver ingen særlig vedligeholdelse udover normal rengøring

Besigtigelsesanvisning: 

Kræver ingen besigtigelse 

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde 

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

LK Fuga: 

Afdækning eller komplet stikkontakt 

LK Opus 74: 

Komplet stikkontakt 

Elektriker

Rengøring af produktet: 

FUGA og OPUS 74 stikkontakter kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med 

rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel. 

Evt. øvrige bemærkninger

Obs: Hvis der skal bores eller der skal fastgøres et emne på væg, skal man være 

meget opmærksom på de skjulte el-rør i væg. En god regel er: at man IKKE borer eller 

fastgøre emner, 20 cm på hver side af en stikkontakts lodrette linje, fra loft til gulv. 
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EL – Stikkontakter  

Side 2 af 2

Evt. vedlagte bilag: 

 LK Fuga introduktionsblad 

 LK Opus 74 introduktionsblad 

 LK stikkontakt informationsbrev vedrørende langvarig belastning 
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Inden for afbrydermateriel har vi et stort udvalg, der 

omfatter fire designserier med et bredt produkt-

program samt andet afbrydermateriel, der omfatter 

serier med et smalt produktprogram: 

• LK FUGA®

• OPUS® 66

• OPUS® 74

• CLIC’LINE® 
• Andet afbrydermateriel.

LK FUGA®

LK FUGA er et modulopbygget afbryderprogram 

udført i kapslingsklasse IP20. 

LK FUGA programmet består af et bredt udbud af 

afbryder-, stikkontakt- og dataindsatse samt ram-

mer, dåser og underlag til disse.

Indsatse/afbrydere
Indsatse omfatter alle almindelige afbrydertyper 

som f.eks. 1-pol, krone, korrespondance mv. såvel 

som stikkontakttyper med og uden afbryder samt 

lysdæmpere til ohmsk, induktiv og kapacitiv belast-

ning. 

Indsatsene, der er udstyret med klostykker, er 

forsynet med dobbelte skrueløse klemmer til 2 stk. 

1,5 mm2 og 2 stk. 2,5 mm2 ledning. Klemmerne 

har brede farvemærkede udløser-knapper. 

Indsatsene er på bagsiden forsynet med koblings-

diagram, typenummer og data. 

Alle typer afbryderindsatse kan ændres til tryk-

kontakter ved montering af en fjeder.

Svagstrøms- og elektronikprodukter
LK FUGA indsatse omfatter desuden et svag-

strømstryk specielt udviklet til IHC Control-

systemet og lignende elektronikbaserede styringer, 

hvor der er behov for præcise og veldefinerede 

kontaktfunktioner. 

Endelig er der elektronikprodukterne, som omfat-

ter: 

• PIR 10 A til lav montage (1,1 m)

• PIR 180o til høj montage (2,15 m)
• Gulvtermostater

• Lysdæmpere
• Hygrostater.

LK FUGA elektronikprogrammet indeholder lige-

ledes en serie forskellige udtag med følgende typer 

konnektorer: data, audio, antenne og telefon (se 

afsnit 6 og 7). 

Signallampe
Som indsats leveres også en signallampe. 

Den kan valgfrit lyse konstant eller blinkende og er 

udført med lysdioder (LED) med lang levetid. 

Signallampen fås med farvet glas i rødt, gult eller 

grønt.

Rammer
LK FUGA rammer findes i følgende designvarianter:

• LK FUGA Baseline®

• LK FUGA Softline®

• LK FUGA Hardline®

• LK FUGA Hardline® DECO.

LK FUGA Baseline® 
findes i tre dimensioner:

FUGA Baseline 50, der leveres til montage i under-

lag samt dåser til indmuring. Dette kan ske i for-

skellige lodrette og vandrette kombinationer.

Baseline 63 kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har 
behov for en større overlapning mellem dåse og 
mur.

• Dåse til isætning forfra.

Montagen kan ske i forskellige lodrette og vand-

rette kombinationer.

Baseline 68, beregnet til moderniseringsformål, 

hvor gammelt afbrydermateriel skal udskiftes.

LK FUGA Softline® 
leveres i to dimensioner:

Softline 63 kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, med be-hov 
for større overlap mellem dåse og mur.

• Dåse til isætning forfra. 

Montagen kan ske i forskellige lodrette og van-

drette kombinationer.
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Softline 68, som er beregnet til moderniserings-

formål, hvor gammelt afbrydermateriel skal 

udskiftes. 

LK FUGA Hardline® og Hardline DECO 
fås i dimensionen

Hardline 68, der kan anvendes til:

• Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har 
behov for en større overlapning mellem dåse og 
mur.

• Dåse til isætning forfra. 

Montagen kan ske i forskellige lodrette og van-

drette kombinationer.

For alle designvarianter af LK FUGA ram-
mer gælder:
I rammer med dimension 50 mm eller 63 mm er 

centerafstanden 50 mm. Afbryderrammerne kan 

anvendes både lodret og vandret. 

I rammestørrelser 50 mm og 63 mm kan leveres 

tekstmoduler i stikkontaktformat. På tekstmodul-

erne kan man f.eks. notere:

• hvad den tilhørende komponent (afbryder, sig-
nalstik mv.) anvendes til

• hvordan det indgår i systemsammenhængen.

Dåser
Dåseprogrammet til LK FUGA omfatter dåser til 

blankmur, dåser til indmuring, indstøbning og til 

isætning forfra i lette skillevægge. Dåser til blank-

mur, indmuring, indstøbning og til isætning forfra er 

forsynet med ribber henholdsvis skydespor med 

henblik på sammenbygning. Dåserne er fremstillet i 

termoplast med stor formstabilitet.

Underlag Softline
Underlaget er beregnet til udvendig montage på 

væg og for indbygning af indsatse. Underlaget 

består af underpart og integreret afdækning med 

ramme. Til de 2- og 3 modul vandrette underlag 

medleveres der skillestykker, der kan klipses fast i 

underlaget, herved kan svag- og stærkstrøm 

adskilles. Skruetårn (tilbehør) anvendes ved mon-

tering af indsats uden klostykker.

Underlag Baseline
Underlagene, der leveres i forskellige kombi-

nationer, har blanketter til såvel kabler maks. Ø11 

mm som 16 mm rør. Underlagene er vendbare 

180°.

Underlagene til 1 modul kan monteres såvel lodret 

som vandret og kan påmonteres kabelafgangs-

stykke, der leveres inkl. beslag til aflastning af 

gummikabel samt 10 og 13 mm metalslange. 

Ved montage af komponenter uden klostykker, 

f.eks. termostater og hygrostater i underlag, skal der 

anvendes skrueindlæg, som anbringes i under-

lagenes udsparinger. Derefter kan komponenten 

fastgøres med skrue.

Panelunderlag
I panelunderlagene kan der monteres afbrydere og 

stikkontakter. De er beregnet til udvendig placering 

i fodliste.

Tilbehør
Til indsatsene kan leveres specielt klostykke til fast-

gørelse af indsatse i pladetykkelser fra 1 til 7 mm.

Til indsatsen, der er beregnet til afbryder med 

lampe, lampeholder og betjeningsafbrydere, findes 

et stort program af signal-lamper. 

Disse markedsføres i to typer:

• Afbrydere med ½ M lampe

Til disse typer kan der leveres 250 V og 400 V glim-

lamper og 12 V og 24 V glødelamper.

• Lampeholder

Lampeholderen kan påsættes 2 stk. lamper.

Miljøhensyn
I Schneider Electric A/S vægter vi hensyn til miljøet 

meget højt. Vi har fokus på at minimere miljøpåvirk-

ningen af vores produkter og løsninger gennem 

hele deres livscyklus. Vi tilbyder vores kunder sikre, 

energieffektive og miljøvenlige produkter og løs-

ninger. For yderligere information henviser vi til 

menupunktet "Miljøhensyn" på www.lk.dk samt 

vores miljøpolitik på www.schneider-electric.dk.



Afsnit 2 Side 28 AFBRYDERMATERIEL LK FUGA
INTRODUKTION

by

Vedligeholdelse af LK FUGA afbrydere
FUGA afbrydere kan rengøres med en hårdt 

opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden 

slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Udbudsbeskrivelse
Ved behov for udbudsbeskrivelse henvises til 

www.lk.dk.

Vælg det rigtige materiel
Det vil fremover i vejledninger, katalogmateriale mv. 

blive tydeliggjort, hvilke typer dåser diverse Lauritz 

Knudsen stikkontakter kan monteres på.

Det skyldes, at alle producenter nu i henhold til 

Stærkstrømsbekendtgørelsen skal angive, hvilke 

installationsdåser og stikkontakter, der må anven-

des sammen. Den konkrete bestemmelse i Stærk-

strømsbekendtgørelsen - gældende fra 1. januar 

2010 - er følgende: 

SB, Afsnit 107-2-D1, 5.udgave, paragraf 8.9: Vejled-

ningen for faste stikkontakter til planforsænkning skal 

indeholde oplysning om den korrekte type installati-

onsdåse, hvis det er relevant. 

Alle LK FUGA® og LK OPUS® indsatse kan mon-

teres på henholdvis LK FUGA® og LK OPUS® 

dåser. Det skal bemærkes, at mht. dåser fra før 

1980 anvendt til designserierne Minitangent og 

Plantangent gælder det, at LK FUGA® stikkontak-

ter uden afbryder alene kan anvendes, såfremt de 

monteres med forhøjet 14 mm ramme. 

I den forbindelse skal det understreges, at Lauritz 

Knudsen stikkontakter er testet sammen med Lau-

ritz Knudsen dåser. Schneider Electric kan derfor 

kun garantere, at den samlede løsning stikkontakt 

+ dåse opfylder gældende lovkrav, hvis der udeluk-

kende anvendes Lauritz Knudsen produkter. 

På samme vis gælder det generelt, at Schneider 

Electric kun kan garantere for kvaliteten af monta-

gen for andre indsatse (f.eks. afbrydere, lampeud-

tag, lysdæmpere mv.), såfremt både indsatse og 

dåser/underlag er Lauritz Knudsen produkter.



Afsnit 2 Side 29 AFBRYDERMATERIEL LK FUGA
INTRODUKTION

29

2

by

Kombinationsskema til LK FUGA® stikkontakter

501D6011
501D8011
501D5011
501D6111
501D8111
501D5111
501D6021
501D8021
501D5021
501D6121
501D8121
501D5121
501D6031
501D8031
501D5031
501D6131
501D5131

501D6611
501D8611
501D5611

501D6711
501D8711
501D5711

501D6621
501D8621
501D5621

501D6721
501D8721
501D5721

501D6631
501D8631
501D5631

501D6631
501D8631
501D5631

501D6012
501D8012
501D5012

501D6212
501D8212
501D5212

501D6022
501D8022
501D5022

501D6222
501D8222
501D5222

501D6022
501D8022
501D5022

501D6232
501D8232
501D5232

501D6114
501D8114
501D5114

501D6012
501D8012
501D5012

501D6014
501D8014
501D5014

501D6115
501D8115
501D5115

501D5024
501D6024

501D5034
501D6034

        Planforsænket materiel

Indmuringsdåser Indstøbningsdåser
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Kombinationsskema til LK FUGA® stikkontakter fortsat..
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ModulStikkontakt

Pilene angiver
kombinations-
mulighederne

501D6011
501D8011
501D5011
501D6111
501D8111
501D5111
501D6021
501D8021
501D5021
501D6121
501D8121
501D5121
501D6031
501D8031
501D5031
501D6131
501D5131

501D6611
501D8611
501D5611

501D6711
501D8711
501D5711

501D6621
501D8621
501D5621

501D6721
501D8721
501D5721

501D6631
501D8631
501D5631

501D6631
501D8631
501D5631

501D6012
501D8012
501D5012

501D6212
501D8212
501D5212

501D6022
501D8022
501D5022

501D6222
501D8222
501D5222

501D6022
501D8022
501D5022

501D6232
501D8232
501D5232

501D6114
501D8114
501D5114

501D6012
501D8012
501D5012

501D6014
501D8014
501D5014

501D6115
501D8115
501D5115

501D5024
501D6024

501D5034
501D6034

ED
B

ED
B

ED
B

Planforsænket materiel

Forfradåser SV dåser Udgået dåser

1 1½ 2 4½ 2½ 1 1½ 1 1½
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Kombinationsskema til LK FUGA® rammer

        Planforsænket materiel

Indmuringsdåser Indstøbningsdåser
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A) Ved sammenbygning af flere dåser
* ) Installeres som Ramme 63, design som 68
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Kombinationsskema til LK FUGA® rammer

        Planforsænket fortsat Udvendig materiel

Dåser for pladevæg Underlag Panelunderlag
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* ) Installeres som Ramme 63

Modul

Pilene angiver
kombinations-
mulighederne

A



Afsnit3 Side191 AFBRYDERMATERIEL LK OPUS
INTRODUKTION

3

191

by

OPUS® 74

LK OPUS 74 er et modulopbygget afbryderpro-

gram med modulstørrelse 74 x 74 mm udført i 

kapslingsklasse IP44. Indsatsene til OPUS 74 er 

de samme som dem, der anvendes dels til ud-

vendige installationer på underlag og dels til 

planforsænkede installationer. 

Boligudgave - industriudgave

Der findes to udgaver af OPUS 74: 

● En udgave til bolig (vådrums- og udendørs- 

installationer)

● En kemikalie-resistent udgave til industri-

brug.

Alle enheder i OPUS 74 industriprogrammet er 

kemikalieresistente over for: Olie, fedtstof, 

rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter 

samt organiske og uorganiske baser. Dette 

forudsætter dog, at normal brugskoncentra-

tion ikke overskrides, og at omgivelsestemper-

aturen ligger i området -30o til +60o C.

Farvekombinationer

Boligprogrammet leveres i to farvekombina-

tioner: 

● Helt i lysegrå (LG) 

● Lysegrå indsats med mellemgrå tangent/

afdækning (MEG). 

Industriprogrammet leveres i én farve-

kombination: 

● Mellemgrå indsatse med mørkegrå tangent/

afdækning (MG).

Indsatse

Indsatse installeres udvendigt på underlag 

eller planforsænket i dåser til indmuring og 

indstøbning i vægge.

Indsatsene har 38 mm opspænding med to 

skruer. Til fastgørelse på underlag anvendes de 

medfølgende skruer:

● til afbryderindsats (længde 35 mm), 

● til stikkontaktindsats (længde 30 mm).

Indsatsene har dobbelte skrueløse klemmer til 

tilslutning af 1,5 mm2 - 2,5 mm2 ledning.

OPUS 74 signallampe

Som indsats leveres også en signallampe. Den 

kan valgfrit lyse konstant eller blinkende og er 

udført med lysdioder (LED) med lang levetid.

Signallampen fås med farvet glas i rødt, gult 

eller grønt, og i spændingerne 12/24 V d.c./a.c. 

eller 230 V a.c.

OPUS 74 adapterdæksel

Dækslerne er beregnet til montage af LK FUGA 

indsatse og findes i tre udførelser: 

● Dæksel med membranpakning

● Dæksel for lampeudtag. 

Indsatsene klipses i adapterdækslerne, der 

herefter med afbryderskruer fastgøres til 

underlag eller dåse.

Underlag

Underlagene leveres med universel membran-

pakning med valgfri tilslutning for ét eller to 

kabler. 

Underlagene, der i top og bund er monteret 

med membranpakninger til henholdsvis 

1 og 2 stk. kabler, fastgøres til bygningsdele 

ved hjælp af skruer i 2 opspændingshuller i 

den lodrette akse. Underlagene har udslags-

blanketter til afløbsåbninger til kondensvand 

og er forsynet med sløjfeklemme til PE-leder.

Dåser

I lette skillevægge med gipsbeklædning 

monteres OPUS 74-dåser til isætning forfra i 

henholdsvis 1-modul- og 2-modul-udførelser.
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Vedligeholdelse, OPUS 74-afbrydere

OPUS 74-afbrydere kan rengøres med en hårdt 

opvredet klud vædet med rengøringsmidler 

uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Kombinationsskema, OPUS 66 IP20

A   Ved sammenbygning af flere dåser

B   Ved anvendelse af skillestykke

Planforsænket materiel

Dåser til
indmuring

Dåser til
indstøbning

Dåser til
isætning forfra
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Nedenfor er angivet 3 faktorer, k1, k2 og k3 som har betydning 
for stikkontaktens tilladelige belastning: 

k1: 16 A Stikkontakter monteret med 1,5 mm2

k2: Planforsænket montering i isoleret væg
k3: Anløbne messing stikben på stikproppen

I tabellen kan du se den tilladelige belastning for gentagne lang-
varige belastninger afhængig af disse faktorer og om stikkontak-
tens mærkestrøm er 10, 13 eller 16 A:

Tilladelig belastning ved gentagende langvarigt brug

Du må altid belaste en stikkontakt med op til 6 A uanset 
mærkestrøm ved gentagne, vedvarende belastning på 
mere end 2 timer om dagen.
Du må belaste stikkontakten med en større belastning end 
6 A hvis du foretager en konkret vurdering af installationen, 
se hvordan under rubrikken.

Hvorfor begrænses tilladelig belastning ved langvarig 
brug?

Det er blevet aktuelt at præcisere hvordan stikkontakter må 
belastes ved langvarig brug fordi brugsmønstret har ændret 
sig de seneste år, særligt ved udbredelse af f.eks. kraftige 
terrassevarmere og opladning af biler.

Schneider Electric - og andre producenter af stikkontak-
ter - opgiver mærkestrømmen på baggrund af normen DS 
60884-2-D1. Denne norm afspejler et brugsmønster som 
ikke tager hensyn til lange vedvarende varige belastninger. 
Derfor er det nødvendig at præcisere den tilladte belastning 
af stikkontakter ved langvarig brug.

k1 k2 k3 10 A 13 A 16 A

Generel reduktion 8,0 A 10,4 A 12,8 A

 6,0 A 7,8 A 9,6 A

 7,2 A 9,4 A 11,5 A

  6,0 A 7,0 A 8,6 A

 - - 10,2 A

  - - 7,7 A

  - - 9,2 A

   - - 6,9 A

Langvarig belastning af  stikkontakter

For stikkontakter fra Schneider Electric A/S, Danmark præciseres hermed den maksimal belasting i tilfælde af gentagne 
langvarige belastninger, dvs. over 2 timer flere gange om ugen. Dette gælder for stikkontakter hvor det ikke udtrykkeligt 
er specificeret hvilken belastning de kan klare ved langvarig belastning.

Langvarig belastning af  stikkontakter
- f.eks. opladning af  el-biler
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Vi anbefaler at du benytter vores drejeafbryder stikkontakter 
102J5012 og 102J5212 hvis du skal belaste stikkontakten vedva-
rende. De er testet til vedvarende belastning på 10 A. Til oplad-
ning af elbiler anbefaler vi dedikerede opladnings systemer med 
deres unikke stik, f.eks. Schneider Electrics EVlink.

Undtagelser fra ovennævnte regel
Termostatstyrede belastninger hvor forbruget ikke er kontinuert, 
f.eks. almindelige komfurer, hører ikke ind under ovennævnte 
regel.
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Type: Gruppetavle: 

Hager GD313F 

Dinskinne materiel: 

ABB RCD 

ABB Automatsikring 

Transient beskyttelse: 

DEHNguard DQ TT 275 

Producent:

Navn: Dania Electric 

Adresse: Klostermarken 2, 9550 Mariager 

Kontaktoplysninger: Tlf.: 96 68 26 60 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021  

Placering: 

I teknikrum i den enkelte bolig  

Vedligeholdelse af produktet:

Vigtigt!!! RCD skal minimum halvårligt testes. 

Besigtigelsesanvisning RCD: 

RCD skal testes minimum hver 6 måned for at sikre funktionsdygtigheden. 

Test udføres ved kortvarigt tryk på den markerede testknap. RCD skal straks koble ud. 

Sker dette ikke, skal der straks rettes henvendelse til en autoriseret el-installatør, som 

skal undersøge RCD nærmere eller udskifte denne. 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

6 mdr. efter ibrugtagning 

Hver 6. måned 

Alle RCD enheder 

Viceværten/driftspersonalet 

Besigtigelsesanvisning Transient beskyttelse: 

Transient beskyttelse skal visuelt inspiceres periodisk for at sikre funktionsdygtigheden. 
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Kontrol af markeringsrude på SPD: 

- Ved markeringsrude grøn – SPD OK 

- Ved markeringsrude rød – SPD defekt og skal udskiftes 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre besigtigelsen: 

6 mdr. efter ibrugtagning 

Hver 6. måned 

Hele enheden 

Viceværten/driftspersonalet 

Udskiftningsaktiviteter:

RCD: 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Hvis RCD ikke udkobler ved afprøvning 

Hele enheden 

Elektriker

Automatsikring: 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Hvis automatsikring udkobler og ikke kan 

indkobles igen. 

Hele enheden 

Elektriker

Transient beskyttelse: 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved rød markeringsrude 

Hele enheden 

Elektriker

Rengøring af produktet: 

Tavler kan rengøres med universalt rengøringsmiddel med neutral PH-værdi på en 

hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke 

benyttes. 

Evt. øvrige bemærkninger

- 

Evt. vedlagte bilag: 

 Tavledokumentation 

 Vejledning: RCD testintervaller 

 Vejledning: Inspektion af transientbeskyttelse 

 Vejledning: Drift og vedligehold af el-tavler 



 

ELEKTRIKEREN NORD A/S 
Sigenvej 1  ·  9760  Vrå  ·  98  98 10 52 · info@elektrikerenas.dk 

Følg os på facebook og Linkedin 

Drift og vedligehold af el-tavler 

 

Betjening og test af fejlstrømsafbryder (HPFI/RCD) 

Fejlstrømsafbryderen beskytter mennesker og dyr mod farlige elektriske stød samt bygninger mod brand. 

Når fejlstrømsafbryderen er tilkoblet, skal betjeningsgrebet pege opad. For at afbryde fejlstrømsafbryderen vippes 
betjeningsgrebet ned, hvorved de dele af installation som er beskyttet af denne afbrydes. 

 

Test af fejlstrømsafbryderen 

Fejlstrømsafbryderen skal testes 2 gange om året (f.eks. ved overgang mellem sommer- og vintertid) for at sikre 
funktionsdygtigheden. 

Tryk kortvarigt på den markerede testknap. Fejlstrømsafbryderen skal straks koble ud. Sker dette ikke, skal der straks rettes 
henvendelse til en autoriseret el-installatør, som skal undersøge fejlstrømsafbryderen nærmere eller udskifte denne. 

NB: En fejlstrømsafbryder, der ikke virker, kan være livsfarlig for brugere af installationen. 

Hvis en fejlstrømsafbryder er fra koblet automatisk, kan denne kobles til igen, ved at vippe grebet opad. Frakobler 
fejlstrømsafbryderen igen øjeblikkeligt, må den ikke tilkobles. En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i 
installationen.   

 

Betjening af automatsikring 

Automatsikring beskytter ledningerne i installationen mod overbelastning og kortslutning. 

Når automatsikringerne er tilkoblet, peger betjeningsgrebet opad. For at afbryde vippes grebet nedad, hvorved den enkelte 
gruppe afbrydes. 

Hvis en automatsikring er frakoblet automatisk (grebet peger nedad), kan denne tilkobles igen ved at vippe grebet opad. Ved en 
evt. overbelastning kan der med fordel afventes på nedkøling (nogle minutter), inden ny tilkobling. Frakobler automatsikringen 
igen øjeblikkeligt, må den ikke tilkobles på ny. En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i installationen. 

NB: Gentagne tilkoblinger kan evt. starte en brand.  

 

Transientbeskyttelse 

Transientbeskyttelsen sikre mod overspændinger i installationen, modulet har to visualiseringer på fronten i form af grøn eller 
rød farve. Viser modulet grønt er det fuldt funktionsdygtigt, viser modulet derimod rødt er det defekt, og modulet skal derfor 
udskiftes til tilsvarende for at fortsat at kunne beskytte mod overspændinger, derfor skal autoriseret installatør kontaktes. 

 

Rengøring af tavler 

Tavler kan rengøres med universal rengøringsmiddel med neutral PH-værdi på en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med 
slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.   
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Dania Electric A/S 

 

Klostermarken 2 

9550 Mariager 

 

Att: Torben Brunemark Andersen 

 

 

 

 
Deres ref. / Your ref Vor ref ./Our ref. Vor sagsbehandler/Dealt with by Dato/Date 

  Tom Larsen 21. oktober 2020

 

Inspektion af transientbeskyttelse 

 

Nærværende notat omhandler inspektion af transientbeskyttelse i henhold til 

lynbeskyttelsesstandard DS/EN 62305-4 Beskyttelse mod lyn – del 4. Elektriske og elektroniske 

systemer. 

 

Transientbeskyttelse er videre omtalt som SPD. 

 

9.3 Inspektion af SPD 

 

Inspektion skal udføres: 

• Periodisk 

(Et godt bud på hyppighed er hvert år i forbindelse med test af fx fejlstrømsafbryder) 

• Efter enhver udskiftning af komponenter, der er relevant for SPD 

• Efter tordenvejr 

 

Visuel inspektion – simpel: 

• Kontrol af markeringsrude på SPD 

o Ved markeringsrude grøn – SPD OK 

o Ved markeringsrude rød – SPD defekt og skal udskiftes 

• Kontrol af synlige skader på SPD og eventuelt tilhørende sikringer 

 

(Såfremt denne periodiske kontrol ikke udføres, anbefales det at anvende SPD med meldekontakt og 

opsamling af dette signal til fx alarmsystem eller lignende). 

 

 

Med venlig hilsen 

DESITEK A/S 

 

 

Tom Larsen 

 
 

 

Sunekær 8 

DK-5471 Søndersø 

www.desitek.dk 

Tlf.: +45 63 89 32 10 

Fax: +45 63 89 32 20 

A/S Reg. nr: 176682 

CVR-nr: 12573545 

 



ABB A/S
Hovedkontor 1/2
Meterbuen 33 Meterbuen 33
2740  Skovlunde 2740 Skovlunde
E-mail: abb.dk@dk.abb.com Internet: www.abb.dk
Tel.: 4450 4450           4450 4450 CVR nr.: 31 37 17 16
Fax: 4450 4460                 4450 4460 Bank: Nordea Bank Danmark A/S
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I forbindelse med krav om fejlstrømsafbrydere (RCD) i alle installationer er der kommet ønsker
om længere testintervaller end de 6 måneder, som vi anbefaler.

Man skal være opmærksom på, at RCD’ens primære formål er personbeskyttelse.
Da RCD’er er mekaniske komponenter uden selvovervågning, er det vigtigt at RCD’erne testes
og betjenes, så det sikres, at beskyttelsen fortsat er effektiv.

Ældning af RCD’er et velkendt problem. For eksempel ældes RCD’er, når de udsættes for høje
omgivelsestemperaturer, aggressive miljøer, støv, overbelastning, kortslutning, lynnedslag,
nedfaldende fremmedlegemer osv.  IEC har derfor udarbejdet guidelines for korrekt anvendelse
af RCD’er benævnt IEC TR 62350. IEC anbefaler regelmæssige test via testknappen afhængig
af installationstypen. Som det fremgår af nedenstående tabel, er den generelle anbefaling 6
måneders intervaller for normale, tørre indendørsinstallationer. Dette er også ABB's og
Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger.

Installationens lokation
Interval mellem inspektion og test

Tryknap-test udført af bruger
Bærbar udførelse Fast installation

Fabrikker, værksteder, lokationer for reparation,
montering, vedligeholdelse og fremstilling

Dagligt eller før hver
anvendelse

6 måneder

Laboratorier, sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner,
kaffestuer og kontorkøkkener

3 måneder 6 måneder

Kontormiljø 3 måneder 6 måneder
Lejet udstyr Før hver enkelt lejemål

månedlig test
NA

Udstyr anvendt til erhvervsmæssig rengøring 3 måneder NA
Boliger eller lign.: boinstitutioner, pensionater, hospitaler,
moteller og hoteller

6 måneder 6 måneder

Andre installationsforhold påkræver hyppigere test for at imødegå forceret ældning. Dette
gælder for eksempel landbrugsejendomme, udendørs installationer, kystnære områder og
installationer med ætsende atmosfære. I sådanne installationer bør man overveje at foretage en
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regelmæssig udskiftning af RCD’erne. Endvidere findes der skærpede krav for test af RCD’er i
byggestrømstavler og andre midlertidige installationer.

Som udgangspunkt ønsker ABB af sikkerhedsmæssige årsager ikke at afvige fra ovenstående
anbefalinger. Under visse omstændigheder kan vi dog acceptere forlængede testintervaller på
henholdsvis et år eller to år, afhængig af hvordan at testen udføres, samt at følgende
forudsætninger er opfyldt.

Det forudsættes, at RCD’erne er monteret i rene tørre installationer under normale
temperaturforhold og uden at være udsat for aggressive miljøer, vibrationer eller anden ydre
påvirkning, som kan forcere ældning. Endvidere forudsættes det, at RCD’er er monteret i
bygninger, hvor der udføres regelmæssige installationseftersyn, og hvor alt klasse 1-materiel er
jordforbundet forskriftsmæssigt. Nedenstående testintervaller må ikke anvendes for private
boliger.

Enten en årlig test i RCD’ens levetid
Test kan udføres med testknappen. Fejlstrømsafbryderen kobles flere gange via testknappen
og manuelt. Kunden skal på anfordring kunne redegøre for, at alle ovenstående krav er opfyldt,
samt dokumentere at test med prøveknappen er udført. Dette kan for eksempel ske, ved at test
noteres i et testskema eller logbog for tavlen.

Eller en test hver andet år i RCD’ens levetid
Test skal udføres med godkendt og kaliberet RCD-testudstyr og jfr. SIK meddelelse 14-06
"Kontrol af installerede HPFI-afbrydere". RCD’en kobles efterfølgende flere gange manuelt og
via testknappen. Kunden skal sikre, at alle ovenstående krav er opfyldt. Endvidere skal kunden
opbevare og på anfordring kunne fremsende testrapporter for alle test, der er udført.

Disse testintervaller gælder for nyinstallerede:
Fejlstrømsafbrydere (RCCB): F200, F400
Kombiafbrydere (RCBO): DS200/800/900, FS400
Fejlstrømsblokke: DDA200/800
Fejlstrømsmoduler: Tmax XT RC Inst, RC Sel, RC B-type
Fejlstrømsmoduler: Tmax RC221, RC222, RC223
Stikkontakter med RCCB: FI-SCHUKOMAT, SIDOS, 3120EUC
Fejlstrømsafbrydere (RCCB) for Europadåse: 3150UC

Venlig hilsen
ABB A/S

Klaus E. Lund
Afdelingschef
Dir. ) 4359 5983
e-mail: klaus.lund@dk.abb.com
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Type: Yokis MTR500E 

Producent:

Navn: Urmet A/S 

Adresse: Banegårdsgade 16, 8300 Odder 

Kontaktoplysninger: Tlf.: 86 13 00 00 

Leverandør:

Navn: Elektrikeren Nord A/S 

Adresse: Sigenvej 1, 9760 Vrå. 

Telefon: 98 98 10 52 

E-mail: vraa@elektrikerenas.dk  

Indbygningsår:

2020/2021  

Placering: 

Afbryder ved hoveddør / afbryder ved køkken/stue  

Vedligeholdelse af produktet:

Kræver ingen særlig vedligeholdelse

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre udskiftningen: 

Ved beskadigelse eller defekt 

Hele enheden 

Elektriker

Rengøring af produktet: 

Skjult bag afbryder, så kræver ingen rengøring 

Evt. øvrige bemærkninger

Ingen bemærkninger. 

Evt. vedlagte bilag: 

 Yokis vejledning 



TRÅDLØSE OG FORTRÅDEDE LØSNINGER

BOLIG & ERHVERV

Digitale moduler til elinstallationer og husautomation

S t y r i n g  o g  c e n t r a l i s e r i n g  a f  b e l y s n i n g  o g  m a r k i s e r  m v .

Digitale mikromoduler
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•  Behov for teknisk bistand? Kontakt: 

URMET AS 
Banegårdsgade 16 
8300 Odder

 +45 86 13 00 00
• Besøg vores hjemmeside: 

  www.urmet.dk
som indeholder kataloger, diagrammer, 
datablade, manualer og andre nyttige 
oplysninger

Nr.1| ENKLE SYSTEMER OG ENKEL 
MONTAGE
• Enkel installation

•  Kan monteres både i nye og eksisterende 
installationer 

•  Enkel planlægning og konfiguration:
 - kan monteres i f.eks. lampeudtag, dåse eller 
        eltavle
 - brug af pc til programmering er ikke nødvendig

Nr.2|
 KOMPATIBEL MED ALLE 
INSTALLATIONER 
– FULDSTÆNDIG FRIT VALG
•  YOKIS-moduler (500-serien) monteres i 

installationen, hvorefter afbryderen forsynes med 
fjedertryk

•   YOKIS-systemer gør det muligt at benytte den 
eksisterende kabling

•   Vægmonterede trådløse afbrydere (TLM) kan 
placeres hvor som helst med deres slanke, 
elegante design

Nr.3| TRÅDLØSE OG FORTRÅDEDE 
LØSNINGER
•  Vælg trådløse eller fortrådede løsninger efter 

behov

•  YOKIS’ sortiment omfatter bl.a. også forskellige 
modtagere (f.eks. MTR2000ERP og MVR500ERP), 
der kan styres ved hjælp af en fortrådet afbryder 
med fjeder og en eller flere trådløs(e) sender(e)

Nr.9| KONTAKT 

Nr.8| ET KOMPLET TRÅDLØST 
SORTIMENT
•  Siden lanceringen af YOKIS’ trådløse sortiment 

er antallet af produkter steget støt og åbner nu 
mulighed for langt flere funktioner

•  Den nye trådløse serie (ERP) har en rækkevidde 
på op til hele 250 meter

•  Alle YOKIS’ trådløse produkter er forsynet med 
tovejsteknologi, hvilket sikrer en optimal funktion 
og ydeevne

Nr.7| ENKEL CENTRALISERING 
UDEN BUS
•  I fortrådede løsninger kan alle moduler i 

YOKIS’ 500- og 2000-serie centraliseres uanset 
funktion (relæ, dæmper, markise mm.). Det 
eneste, du behøver, er ét enkelt modul

•  Trådløse moduler, f.eks. MTR2000ER og 
MTV500ER, kan ligeledes centraliseres og 
styres trådløst

•  Trådløse systemer forenkler udvidelsen af 
eksisterende installationer 

Nr.4| LØSNINGER TIL INDBYGNING 
OG DIN-SKINNEMONTERING
• Alle produkter i 500- og 2000-serien kan fås til 
indbygning og DIN-skinnemontering

Nr.5| FREMSTILLET I EU 
(5 ÅRS GARANTI)
•  Alle produkter er designet og fabrikeret i EU

Nr.6| YOKIS 
– OPTIMAL DIGITAL YDEEVNE
•  Alle YOKIS-moduler er elektroniske og forsynet med 

den nyeste generation af mikroprocessorer, hvilket 
sikrer en optimal funktion og ydeevne

 •  Modulerne kan således integreres i enhver løsning. Ét 
modul – utallige funktioner
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500 W UDEN N-LEDER | ELEKTRONISK SKIFTERELÆ OG TIDSSTYRET RELÆ

Model Typenr. EAN-nr.
MTR500E 5454050 3760054540507

MTR500M 5454060 3760054540606

Tidsstyret version
MTT500E 5454054 3760054540545

MTT500M 5454064 3760054540644

Tilbehør
CVI50 5454805 3760054548053

Fordele ved YOKIS
 ■ Enkel installation - ingen N-leder 

til indbygning eller DIN-skinne. Kan 
monteres i eksisterende installationer

 ■ Økonomisk løsning - brug eksisterende 
ledninger

 ■ 100 % lydsvag - elektronisk 
mikroprocessormodul

 ■ “Soft start / stop” -funktion – forøger 
lyskildens levetid

Godt at vide
 > Indbygningsmodulerne kan med deres 

kompakte størrelse monteres overalt

 > Fungerer også med afbrydere forsynet 
med glimlampe. I så fald anvendes 
tilbehør BV40 (typenr. 5454071)

 > Digital spole med beskyttelse ved 
konstant aktivering af trykknap

 > Alle moduler i 500-serien kan centraliseres 
med tilbehør CVI50 (typenr. 5454805)

Godt at vide
 > Fungerer også med afbrydere forsynet med 

glimlampe. I så fald anvendes tilbehør BV40 
(typenr. 5454071)

 > Kan anvendes på 3- og 4-lederinstallationer 
til trappeautomat

 > Indkapslet elektronik gør enheden 100 % 
vandtæt

 > Digital spole med beskyttelse ved konstant 
aktivering af trykknap

 > Kan monteres i eksisterende installation, 
hvor trykknap enten bruger N-leder eller 
fase

500 W UDEN N-LEDER | TRAPPEAUTOMAT

Model Typenr. EAN-nr.
MTM500E 5454051 3760054540514

MTM500M 5454061 3760054540613

Tilbehør
BV40 5454071 3760054540712

Fordele ved YOKIS
 ■ 100 % lydsvag - elektronisk 

mikroprocessormodul
 ■ Tiden kan indstilles fra to sekunder til 

fire timer
 ■ Forlængelse af tiden - en time ved tryk i 

tre sekunder (f.eks. ved trappevask)
 ■ Optisk advarsel, inden lyset slukkes
 ■ “Soft start/stop”-funktion – forøger 

lyskildens levetid

Godt at vide
 > Indbygningsmodulerne kan med deres 

kompakte størrelse monteres overalt

 > Fungerer også med afbrydere forsynet 
med glimlampe. I så fald anvendes 
tilbehør BV40 (typenr. 5454071)

 > Digital spole med beskyttelse ved 
konstant aktivering af trykknap

 > Kan monteres i eksisterende installation, 
hvor trykknap enten bruger N-leder eller 
fase

 > Ved brug af dæmpbare energisparepærer 
og LED-lyskæder opnås det bedste 
resultat ved brug af tilbehør CHR3W 
(typenr. 5454070)

500 W UDEN N-LEDER | ELEKTRONISK LYSDÆMPER OG TIDSSTYRET LYSDÆMPER

Fordele ved YOKIS
 ■ Enkel installation - ingen N-leder til 

indbygning eller DIN-skinne. Kan 
monteres i eksisterende installationer

 ■ 100 % lydsvag - elektronisk 
mikroprocessormodul

 ■ Økonomisk løsning – forbrug reduceres i 
forhold til lysstyrke

 ■ Brugervenlig – aktivér trykknappen 
to gange for at opnå 100 % lysstyrke. 
Hukommelse lagrer sidst indstillet 
lysniveau

 ■ Timer-funktion – opnå en endnu 
større besparelse ved at konfigurere 
lysdæmpere af typen MTVT500 således, 
at lyset slukker efter en forudindstillet 
tid. Tiden kan indstilles fra to sekunder til 
fire timer

 ■ “Soft start/stop”-funktion – forøger 
lyskildens levetid

Model Typenr. EAN-nr.
MTV500E 5454052 3760054540521

MTV500M 5454062 3760054540620

Tidsstyret version
MTVT500E 5454055 3760054540552

MTVT500M 5454065 3760054540651

Tilbehør
CHR3W 5454070 3760054540705
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Godt at vide
 > Indbygningsmodulet kan med sin 

kompakte størrelse monteres overalt

 > Fungerer også med afbrydere forsynet 
med glimlampe. I så fald anvendes 
tilbehør BV40 (typenr. 5454071)

 > Digital spole med beskyttelse ved 
konstant aktivering af trykknap

 > “Soft start/stop”-funktion – forøger 
lyskildens levetid

 > Ved brug af dæmpbare 
energisparepærer og LED-lyskæder 
opnås det bedste resultat ved brug af 
tilbehør CHR3W (typenr. 5454070)

500 W UDEN N-LEDER | SMART MULTIFUNKTIONEL LYSDÆMPER

Fordele ved YOKIS
 ■  Økonomisk løsning 

 – slukker lyset, så du ikke behøver at huske det
 – forbrug reduceres i forhold til lysstyrke
 – forlænger lyskildens levetid

 ■ Behagelig belysning
  – dæmpet og behageligt nattelys
 – hvert rum sin belysning
 – 100 % støjsvag

 ■ Føl dig sikker 
–  simulator tænder og slukker lyset i dit hjem, når du 

er ude af huset eller bortrejst
–  automatisk slukning af lys, så du ikke behøver at gå 

fra et mørklagt hus
 ■ Fleksibel
–  den multifunktionelle lysdæmper af typen MTK500E 

er skalerbar og kan tilpasses kundens individuelle 
behov

Model Typenr. EAN-nr.
 MTK500E 5454053 3760054540538

Tilbehør
CHR3W 5454070 3760054540705

Lysdæmpning: komfort og atmosfære
•  Lyset kan tændes eller slukkes på det senest 
indstillede niveau ved et kort tryk på afbryderen

• Lysstyrken ændres op og ned med et langt tryk på 
afbryderen

• Opnå en større besparelse ved at trykke to gange 
på afbryderen, hvorefter lyset vil blive tændt på 50 % 
lysstyrke

Lyset slukkes automatisk, hvis du glemmer det
•	 Ved	brug	af	den	indbyggede	timer	(kan	konfigureres	fra	to	sekunder	til	
fire	timer)	kan	lyset	slukke	automatisk	i	f.eks.	gangarealer,	toilet/badeværelse,	
udearealer mv. Når tiden udløber, gives en optisk varsling et minut, inden lyset 
slukkes helt

•	 Lyset	kan	forblive	tændt	i	12	timer,	hvis	der	er	behov	for	dette	(fire	tryk	på	
afbryderen)

• Lyset kan til enhver tid slukkes ved et enkelt tryk på afbryderen

 Simuleret tilstedeværelse
-  En vilkårlig tænd/sluk-funktion 

får det til at se ud som om der er 
nogen hjemme, når du er ude af 
huset eller bortrejst

-  Lyset i huset kan tændes vilkårligt 
i	fire	timer	hver	aften,	hvilket	får	
det til at se naturligt ud. Når du 
kommer hjem, skal du blot trykke 
på afbryderen for at stoppe 
simulationen

 Natbelysning i 
børneværelset
-  Med tre korte tryk på afbryderen 

kan der vælges en lysstyrke på 
20 %, som gradvist dæmpes 
til natbelysning i løbet af den 
følgende time

-  Det behagelige, dæmpede lys 
gør det lettere for barnet at falde 
i søvn og sikrer en svag belysning 
natten igennem. Lyset slukkes 
automatisk efter 12 timer

HVOR SOM HELST I HUSET
Dette modul kan monteres i såvel nye og 
eksisterende installationer.

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietro

ognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietro
ognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani

economia
comfort

delle funzioni intelligenti dietroognuno dei vostri pulsanti

Funzioni utili tutti i giorni

Benefici quotidiani

Dagligdagsfunktioner

Daglige

fordele

 + besparelser

 + komfort

 + intelligente funktioner skjult i installationen
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NL

PulsantePulsante

1 2 3

4 5 6

GAMMA
500

Der må ikke tilsluttes andre 
jernkernebelastninger 
eller transformere i samme 
forsyningskreds som 
modulet. Hvis dette ikke kan 
undgås, tilkobles FDVDT-
tilbehør (typenr. 5454075) 
tættest muligt på modulet 
parallelt mellem “L” og “N”.

I nogle tilfælde kan der 
være behov for en højere 
effekt end modulets 
maksimumeffekt i et 
kredsløb. 
For at øge effekten splittes 
kredsløbet op i flere 
moduler som vist i figuren 
til højre. Dette gør det 
muligt at parallelforbinde 
op til 10 moduler 
(enhederne vil fortsat være 
digitalt synkroniserede). max 500VA max 500VA max 500VA

Gamma
500

Gamma
500

Gamma
500

Pulsante

SD541-
0003

VERSION TIL DIN-SKINNE 
MONTERET MED FJEDERTRYK TIL FASE

SD541- 
0005 FORDEL EFFEKTEN PÅ FLERE MODULER

SD541- 
0006  KABLING MED ENERGISPAREPÆRER M.FL. MED CHR3W

CHR3W

GAMMA 500

B  V  O

NL

Pulsante

Tilbehør Typenr.
CHR3W 5454070

>  ENERGISPAREPÆRER (CFL) OG LED-LYSKILDER:
 Tjek, at de er dæmpbare. 
 Dette skal stå på lyskilden.

>  Dæmperfunktionen er ikke garanteret med disse typer belastning.
 Udfør altid en kompatibilitetstest. Det bedste resultat opnås ved at 

anvende tilbehørsdelen CHR3W parallelt over lampen. Tilbehørsdelen 
CHR3W er kun godkendt til denne lysdæmper.

>  Den trådløse version af lysdæmperen (MTV500ER) styrer 
energisparepærer og LED-lyskilder, der er dæmpbare, men uden 
CHR3W (se manual for denne enhed).

500-
SERIE

Fjeder-
tryk

Fjeder-
tryk

500VA max 500VA max 500VA max

Fjeder-
tryk

W B O

Fjeder-
tryk

500-
SERIE

500-
SERIE

500-
SERIE

500-
SERIE

SD541- 
0001 MONTERET MED FJEDERTRYK TIL FASE

GAMMA 500

NL

B V O

PulsantePulsante

B = filo bianco
V = filo viola
O = filo arancio

500-SERIE

Fjeder-
tryk

Fjeder-
tryk

W = Hvid leder
V = Lilla leder
O = Orange leder

W B O
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2000 W MED N-LEDER | SKIFTERELÆ OG TIDSSTYRET RELÆ

Model Typenr. EAN-nr.
MTR2000E 5454350 3760054543508

MTR2000M 5454360 3760054543607

Tilbehør
R12M 5454073 3760054540736

D600V 5454072 3760054540729

ADBT 5454076 3760054540767

Fordele ved YOKIS
 ■ Kompatibel med alle belastningstyper. MTR2000 

kan centraliseres og nødvendiggør ikke brug af 
tilbehør CV150

 ■ Valgfri timer-funktion - automatisk timer 
(kan indstilles fra to sekunder til fire timer). 
Optisk advarsel, inden lyset slukkes helt, kan 
konfigureres

 ■ Kompakt og lydsvag
 ■ Universalenhed - kan monteres overalt

Godt at vide
 >  Digital spole med beskyttelse ved 
konstant aktivering af trykknap

 > Kan anvendes på 3- og 
4-lederinstallationer

 > Det er muligt at centralisere flere relæer 
og styre dem samtidig med en enkelt 
pilotleder

 > Virker ikke med afbrydere med 
glimlampe. Til dette formål bruges 
MTM2000

2000 W MED N-LEDER | TRAPPEAUTOMAT

TIL NOTATER

Model Typenr. EAN-nr.
MTM2000E 5454351 3760054543515

MTM2000M 5454361 3760054543614

Tilbehør
R1500 5454074 3760054540743

Fordele ved YOKIS
 ■ Kompatibel med alle belastningstyper
 ■ Mulighed for antijamfunktion, der sikrer, 

at lyset altid bliver slukket, selv om 
trykknap er konstant aktiveret

 ■ Timer-funktion - automatisk timer (kan 
indstilles fra to sekunder til fire timer). 
Optisk advarsel, inden lyset slukkes helt, 
kan konfigureres

 ■ Ekstra timerfunktion gør det muligt at 
holde lyset tændt i op til 12 timer (hold 
trykket inde i tre sekunder). For at gå 
tilbage til normalindstilling trykkes blot en 
enkelt gang)

 ■ 100 % lydsvag – elektronisk 
mikroprocessormodul

Godt at vide
 > Kan anvendes på 3- og 
4-lederinstallationer

 > Fungerer også med afbrydere forsynet 
med glimlampe. I så fald anvendes 
tilbehør BV40 (typenr. 5454071)

 > Digital spole med beskyttelse ved 
konstant aktivering af trykknap

 > Optisk advarsel, inden lyset slukkes helt, 
kan konfigureres
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C1 A2C2 BPA1

N
L

C1 A2C2 BPA1

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

>  Monteret med N på 
fjedertrykket

>  Monteret med N på 
fjedertrykket

>  Monteret med fase på 
fjedertrykket

>  Monteret med fase på 
fjedertrykket

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

1 2 3

4 5 6

MTR
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Accessorio R1500
da aggiungere per l’opzione 
ANTI-BLOCCO

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

Pulsante

Pulsante

Pulsante

3 fili

R1500

R1500

R1500

à rajouter pour l’option  

>  Monteret med fase på 
fjedertrykket

>  Monteret med N på 
fjedertrykket

Lyset slukkes altid, selv om trykknap er konstant aktiveret.
> Brugeren kan til enhver tid tænde lyset med et andet fjedertryk, selv 

om en trykknap er aktiveret konstant.

ANTIJAM-TILBEHØR

 Serieforbundet til hver enkelt trykknap

R1500

SYSTEMDIAGRAMMER
SD541- 
0010 MONTERET MED FASE PÅ FJEDERTRYKKETSD541- 

0009 MONTERET MED N PÅ FJEDERTRYKKET

SD541- 
0011  TRAPPEAUTOMAT MTM2000M MED ANTIJAM-FUNKTION

VIGTIGT 
>  Efter montering af tilbehør R1500, 
skal	timeren	konfigureres	

   (se monteringsvejledning).

Tilbehør Typenr.
R1500 5454074

SD
54

1-
00

11

1 2 3

4 5 6

MTM
2000M

N
L

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

R1500

R1500

R1500

N
L

C1 A2C2 BPA1

C1 A2C2 BPA1

4 fili

Pulsante

Pulsante

Pulsante

4 ledere3 ledere 4 ledere

4 ledere

Trykknap Trykknap

Trykknap

TrykknapTrykknap

Trykknap

Trykknap Trykknap

Trykknap

TrykknapTrykknap

Trykknap

Trykknap Trykknap Trykknap

TrykknapTrykknap

Trykknap

3 ledere

3 ledere
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MTR2000ERPTLM1T45

MTR2000ERPX

MTV500ER

MTV500ER

MTR2000ERP

Utallige muligheder for installation og konfiguration med Yokis’ trådløse bus
 > Komplet sortiment af sendere og modtagere med et væld af kombinationsmuligheder, som gør det muligt at skabe en enkel 
trådløs installation

 > Det	er	ingen	begrænsninger	for	udvidelsen	af	den	trådløse	bus,	hvilket	gør	systemet	fleksibelt	og	muliggør	tilføjelse	af	nye	
sendere eller modtagere 

 > Modtagerne kan indbyrdes kodes op mod hinanden på alle måder, f.eks. lineært, stjerne eller en kombination heraf

 > Hver enkelt modtager kan styres af et ubegrænset antal sendere, hvilket gør det lettere at tilføje nye fastmonterede sendere 
eller fjernbetjeninger

 > Alle	sendere	kan	konfigureres	til	at	styre	en	eller	flere	enheder	på	én	gang

Fordele ved YOKIS
 > En modtager, der fungerer som repeater, kan udvide den trådløse forbindelses rækkevidde 

 > Det tidsstyrede relæ MTR2000ERP er forsynet med et kontaktsæt, som både kan køre puls- og skiftefunktion, hvilket giver en vifte 
af muligheder, f.eks. tænding af lys, styring af varme, åbning af garageport mm. Det er tilmed muligt at fjernstyre eksisterende 
installationer

 > Hver	enkelt	senders	trykknap	kan	tildeles	en	speciel	funktion	(f.eks.	én	trykknap	til	at	tænde	lyset,	en	anden	til	at	slukke	det	og	en	
tredje,	der	har	en	sluk	alt-funktion	for	flere	modtagere)

TLC8C

MVR500ERP

YOKIS = TRÅDLØS BUS PÅ EN NY, 
ENKEL OG EFFEKTIV MÅDE
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MTR2000ERP

MTR2000ERP

MVR500ERP

MVR500ERP

TLC4CP

MTR2000ERP

Enkel at installere 
 ■ Der er ikke brug for specialværktøj, da alle modulerne 
styres ved tryk på trykknap på fortrådede eller trådløse 
systemer

 ■ Fortrådede moduler og trådløse moduler kan tilføjes efter 
behov uden ændring i den eksisterende programmering. 
Der er fuld kompatibilitet og integration

 ■ Visse funktioner er forprogrammerede og kan kopieres fra 
en enhed til en anden

 ■ Modulerne og den trådløse bus kan forprogrammeres 
inden installationen for at minimere installationstiden. 
Modulerne har indbygget hukommelse, hvori 
konfigurationen er lagret til brug i tilfælde af strømsvigt

 ■ Kontroller, at forbindelsen mellem sender og modtager er 
korrekt. Eksempelvis tændes modtagerens LED først, når 
den har modtaget signal fra senderenheden

Yokis’ 2,4 GHz trådløse bus
– flere funktioner og større hastighed         

 ■ Det er muligt at styre flere modtagere med en enkelt 
senderenhed

 ■ Kort responstid som følge af hastigheden på bus

 ■ LED-feedback på status for tovejskommunikation

 ■ Den høje frekvens gør det muligt at anvende modulerne til 
udveksling af store informationsmængder og til at sende 
komplekse kommandoer til udførelse af scenarier

 ■ Hver enkelt af YOKIS’ trådløse busmoduler er identificeret 
med en unik adresse for at hindre interferens mellem 
busmoduler og med eventuelle wi-fi-netværk i 
installationsområdet
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Model Typenr. EAN-nr.
TLM1T45P 5454417 3760054544178

TLM2T45P 5454419 3760054544192

TLM4T45P 5454421 3760054544215

FJERNBETJENING (8 CM)

Model Typenr. EAN-nr.
GALET8TP 5454424 3760054544246

GALETBOISP 5454426 3760054544260

GALET8TP
- Otte separate trykknapper (otte separate 
kanaler)
-  Hver enkelt trykknap kan fungere som 
direkte	styring	for	op	til	fire	modtagere	

-  Kan også fås i trælook

VÆGMONTERET TRYK
TLM1T45P
- En trykknap (en kanal)
-  Ideel til enkle løsninger

TLM2T45P
- To trykknapper (to kanaler)
-  Ideel til f.eks. markisestyring

TLM4T45P
-	Fire	trykknapper	(fire	kanaler)
-		Ideel	til	styring	af	flere	enheder	

Ét sortiment dækker alle behov
 ■ En lang række sendere, fra 1 til 8 trykknapper, 
kompatible med alle YOKIS-modtagere

 ■ Trådløse moduler fra YOKIS muliggør 
tovejskommunikation. Når senderen blinker 
to gange, er kommandoen blevet sendt og 
modtaget

 ■ Styring og centralisering konfigureres på 
senderen

Fakta

Rækkevidde: op til 250 m i fri luft

Frekvens: 2,4 GHz

Batteri: CR2032

Batterilevetid: > 7 år

Ved batteriskift åbnes senderenheden
med en skruetrækker med lige kærv. 
Alle	konfigurationer	er	lagret	og	slettes	
derfor ikke ved batteriskift.

Godt at vide
 > Hver enkelt trykknap kan fungere som direkte 
styring	for	op	til	fire	modtagere	

 > De kompakte indbygningssendere kan let 
integreres i eksisterende afbrydere

 > Det smalle design, der karakteriserer de 
kvadratiske trykknapper, TLM1T45, TLM2T45 
samt TLM4T45, gør at disse kan opsættes overalt 

INDBYGNINGSSENDERE

E2BPP
- To separate kanaler
-  De kompakte indbygningssendere kan 

let integreres i eksisterende afbrydere
-  Kan også leveres med ekstern antenne 

(E2BPX)

Version med 
ekstern antenne

Model Typenr. EAN-nr.
E2BPP 5454413 3760054544130

E2BPPX 5454414 3760054544147

Tilbehør
RAL60 (60 cm) 5454083 3760054540835

RAL200 (200 cm) 5454084 3760054540842

SUP01 5454085 3760054540859

* EKSTERN ANTENNE leveres 
med antennebeslag

KOMPAKT FJERNBETJENING

TLC4CP
-	Fire	separate	trykknapper	(fire	separate	
kanaler)

TLC8CP
- Otte separate trykknapper (otte separate 
kanaler)

SUPPORT TLC
- Passer til TLC4CP og TLC8CP

Model Typenr. EAN-nr.
TLC4CP 5454425 3760054544253

TLC8CP 5454423 3760054544239

SUPPORT TLC 5454082 3760054540828

TRÅDLØSE SENDERE

(Produktet leveres med beslag til rund 
EU-dåse	(60	mm	i	diameter),	firkantet	
dæksel og trykknap (45 x 45 mm), og der 
medfølger dobbeltklæbende tape til 
montering direkte på væg eller lign.)

NYHED
op til 250 m
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Ét modul dækker alle behov
 ■ Det eneste, du behøver til husautomation 
- såvel bolig som erhverv (relæer, timere, 
lysdæmpere, styring af markiser og lign.)

 ■ Trådløse moduler fra YOKIS kan monteres 
direkte i den eksisterende installation

 ■ Alle modtagere kan parres med en enkelt 
eller flere sendere og muliggør forskellige 
konfigurationer

Fakta

Rækkevidde: i lokaler < 100 m2 og op 
til 250* m i fri luft

* bortset fra modellen MTV500ER, hvis 
rækkevidde er 50 m.

Frekvens: 2,4 GHz

Godt at vide
 > Alle modtagere er kompatible med alle YOKIS-
sendere

 > Modtageren	kan	konfigureres	som	repeater	for	
at øge rækkevidden af YOKIS’ trådløse bus

 > Alle modtagere kan forsynes med en ekstra 
ekstern antenne for at øge den trådløse bus’ 
ydeevne og rækkevidde

TRÅDLØS 2000W  |  RELÆ MED INDBYGGET TIMER

TRÅDLØS LYSDÆMPER, 500 W, MED 0-LEDER  |  MED INDBYGGET TIMER 

TRÅDLØS MOTORSTYRING, 500 W  |  TIL F.EKS. MARKISER

 ■ Kompatibel med alle typer dæmpbare 
belastninger fra 0 og op til 500 W (LED 250 
W)

 ■ Kan sammenkobles trådløst med andre 
trådløse YOKIS-modtagere (MTV500) for at 
opnå central styring

 ■ Timer-funktion 
Opnå endnu større besparelser ved at 
konfigurere MTV500ER til at slukke lyset, så 
du ikke behøver at huske det (timer fra to 
sekunder til fire timer med optisk advarsel, 
inden lyset slukkes helt)

 ■ Tovejskommunikation med LED-indikation på 
modtager

 ■ Kompatibel med en bred vifte af markise- og 
persiennetyper og virker på 3-ledet motor (SOMFY, 
APRIMATIC, BUBENDORFF osv.)

 ■ Sikker. Den indbyggede momentstyring hindrer 
beskadigelse af markisen eller motoren i tilfælde 
af hindringer

 ■ Kombinerede trådløse og fortrådede modtagere 
til universalinstallationer

 ■ Kan sammenkobles trådløst med flere trådløse 
YOKIS-modtagere for at opnå central  
styring

 ■ Tovejskommunikation med LED-indikation på 
modtager

 ■ Nem og bekvem  
MTR200ER kan konfigureres som både relæ, timer 
og trappeautomat

 ■ Økonomisk 
Kan monteres med tryk i den eksisterende instal-
lation og samtidig aktiveres af trådløse sendere

 ■ Stor effekt 
Kan belastes med op til 2000 W (potentialfrit 
kontaktsæt)

 ■ Enkel 
Kan sammenkobles trådløst med flere trådløse 
YOKIS-modtagere for at opnå central styring

Version med 
ekstern antenne

Fakta
Rækkevidde: i lokaler < 100 m2 og op til 250 m i 
fri luft

Frekvens: 2,4 GHz

Fakta
Rækkevidde: i lokaler < 100 m2 og op til 50 m i 
fri luft

Frekvens: 2,4 GHz

Model Typenr. EAN-nr.
MTR2000ERP 5454462 3760054544628

MTR2000ERPX 5454463 3760054544635

Tilbehør
RAL60 (60 cm) 5454083 3760054540835

RAL2000 (200 cm) 5454084 3760054540842

SUP01 5454085 3760054540859

Model Typenr. EAN-nr.
MTV500ER 5454454 3760054544543

Version med 
ekstern antenne

Model Typenr. EAN-nr.
MVR500ERP 5454467 6760054544670

MVR500ERPX 5454468 6760054544687

Tilbehør
RAL60 (60 cm) 5454083 3760054540835

RAL200 (200 cm) 5454084 3760054540842

SUP01 5454085 3760054540859

TRÅDLØSE MODTAGERE

Fakta
Rækkevidde: i lokaler < 100 m2 og op til 50 m i 
fri luft

Frekvens: 2,4 GHz

NYHED
op til 250 m



12   | 

MODULER
500 W BELYSNING 2000 W 

BELYSNING
MARKISER

TRÅDLØS TRÅDLØS TRÅDLØS

    MODULFUNKTIONSTABEL

FUNKTIONER
MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

Soft start / stop ● ● ● ● ● ● ● ●

Centralisering m. pilotleder ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Centralisering m. trådløs bus ● ● ●

Energibesparende afhængig
af lysintensitet ● ● ● ●

Timer fra 2 sekunder til 4 timer ● ● ● ● ● ● ● ●

Mulighed for ubegrænset
varighed

● ● ● ● ● ● ● ●

12 timers varighed ● ● ● ●

En times varighed ● ● ●

Advarsel, inden lyset slukkes 
helt

● ● ●

Optisk advarsel, inden lyset
slukkes helt

● ● ● ● ● ●

Lysstyrkeregulering ● ● ● ●

Lagring af sidste indstilling ● ● ●

Forudbestemt indstilling ● ● ● ●

Konfiguration	af	
minimumlysstyrke

● ● ● ●

Antijam-funktion ●

Konfigurationslås ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Daglig programmering ● ● ● ●

Simuleret tilstedeværelse ●

Nattelys i børneværelse ●

TIMER-FUNKTION

ANDRE FUNKTIONER

DÆMPERFUNKTION
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     OVERSIGT OVER KOMPATIBEL BELASTNING

MODULER

MTR 
500

MTM 
500

MTT 
500

MTC 
500E

MTV 
500

MTVT 
500

MTK 
500E

MTV 
500ER

MTR 
2000

MTM 
2000

MTR 
2000ER

MEP 
2000

MVR 
500E

MVR 
500ER

On / Off Lysstyrkeregulering On / Off Op / ned

Effekt Min. 3 W Max. 500 W Min. 3 W Max. 500 W Max. 2000 W -

Belysning med 
glødepære (230 V) ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

Belysning med 
halogenpære (230 V) ✔ (2) ✔ ✔ ✔1000 W max - -

Strålevarme og cirkulationsvarme (230 V) ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Effekt Min. 11 VA Max. 500 VA Min. 11 VA Max. 500 VA Max. 500 VA -

12-volts-jernkernetransformer ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Ringkernetransformer ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Generisk motor, vifte eller ventilator ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Lysstofrør ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Metalhalogenpærer ✘ ✘ ✘ ✔ - -

Effekt Min max 11VA 500VA Min max 11VA 500VA Max 500 VA -

Elektronisk 12-volts-transformer ✔ (2) ✔ ✔ ✔ - -

Energisparepære (standard) ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

Energisparepære (dæmpbar) ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

Lysstofrør med elektronisk ballast ✔ (1) (2) (3) ✘ ✘ ✔ - -

230-volts-LED-belysning ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

12-volts-LED med dæmpbar driver ✔ (1) (2) (3) ✔ (1) (3)   ✔ (3) ✔ - -

3-ledermotor, 230 V:  
op, ned og N - - - - 500 VA 250 

VA

4-ledermotor, 230 V:  
op, ned, fase og N - - - - 500 VA 250 

VA

2-ledermotor 230 V:  
fase og N - - - - ✘ ✘

3-ledermotor 12 V/24 V:  
op, ned og N - - - - ✔ (4) ✔ 

(4)

Øvrige motorer - - - - ✘ ✘

500 W BELYSNING 2000 W 
BELYSNING

MARKISER

TRÅDLØS TRÅDLØS TRÅDLØS

OHMSK BELASTNING

INDUKTIV BELASTNING

KAPACITIV BELASTNING

MOTORER

(1) Tilføj 1-3 CHR3W, der monteres parallelt over belastningen.
(2) Vi anbefaler 2000-serien, hvis N er tilgængelig.
(3) Maksimal effekt: 250 VA.
(4) Se diagram på www.yokis.com
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Konfigurationsoversigt over 
TLC2C - TLC8C - TLM1T45 - 

TLM2T45 - TLM4T45 - GALET - E2BP 
-sendere 

For at konfigurere en sender gå da ind i konfigurationsmenu med 10 korte tryk 
på en af senderens trykknapper. Senderens LED blinker herefter hurtigt.

Samtidig med, at LED-lampen blinker, tastes det antal korte tryk (0,8 sek.), som 
er nødvendigt for at opnå den ønskede konfiguration.

KVIKGUIDE TIL INSTALLATION AF TRÅDLØSE MODULER FRA YOKIS

Antal
tryk Konfiguration

Trykknapfunktioner

1 Tænd/sluk eller op/stop/ned

2 Tænd på sidste indstilling eller i mellemposition

3 Tænd eller op/stop

4 Sluk eller ned/stop

Trådløs centraliseringstilstand

5 Direkte tilstand

6 Trådløs bus-tilstand

Produkter styret på trådløs bus ved hjælp af en central 
placeret trykknap

10 Lys

11 Vinduesmarkiser og persienner

Kopierer alle trykknapforbindelser til en anden sender

12 Forbereder kopiering til den pågældende trykknap

13 Kopierer fra en trykknap

14 Færdiggør kopiering til sender

15 Nulstil trykknap til fabriksindstilling

16 Pulstilstand (kun MTR2000ERP). Modtageren genererer en 
impuls på 0,5 sek

17
Kontakttilstand (kun MTR2000ERP). Relæ aktiveres ved på-
virkning af trykknap. Når trykknappen ikke længere påvirkes, 
deaktiveres relæet

19 Blinketilstand (MTR2000ERP og MTV500ER). Blinkfrekvens (0,5 
sek. i 30 sek.) indledes

21 Opdaterer senderens forbindelse

24 Nulstiller access point. Sletter alle access points til trådløse 
busforbindelser

25 Nulstiller fjernbetjening til standardindstilling

TILSLUT EN SENDER TIL EN MODTAGER

5 korte tryk på senderens trykknap. E5 . Når senderens LED blinker, 
tryk “connect” på modtageren, R1 .

Note: For at tilslutte en anden modtager til samme trykknap/kanal, 
gentag denne procedure (op til 4 modtagere pr. trykknap/kanal).

Led

Connect

Led

Connect

E5

R1

Tilslutning af en sender til en modtager

Muligt med alle 
Yokis’ modtagere

Muligt med alle Yokis’ 
sendere

Led

ConnectR1

Led

Connect

Led

Connect

E5

E5

Tilslutning af flere sendere til samme modtager

R1

Led

Connect

E5

R1

Ubegrænset antal 
sendere

Led

Connect

Led

ConnectLed

Connect

R1

Led

Connect

E5
E5

R1
R1

E5

Tilslutning af én sender til flere modtagere

Alle modtagere vil blive aktiveret 
samtidig. Højst fire modtagere. 
Ubegrænset antal med "Trådløs 
bus" (se § B-1)
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Oversigt over konfiguration af modtager

MTR2000ER / MTR2000ERX
TRÅDLØS: RELÆ MED VALGFRI 

TIMERSTYRET 
AKTIVITET

MVR500ER / MVR500ERX
TRÅDLØS: MODUL TIL MARKISER, 

LAMELLER MV.

MTV500ER
TRÅDLØS: DÆMPER MED VALGFRI 

TIMERSTYRET AKTIVITET
500-SERIEN MED N

KONFIGURATION AF MODULFUNKTIONER

KVIKGUIDE TIL INSTALLATION AF TRÅDLØSE MODULER FRA YOKIS

I

Antal
tryk Konfiguration

1 On/Off

11 Timer sat til 2 min.

12 4 min.

13 8 min.

14 15 min.

15 30 min.

16 1 time

17 2 timer

18 4 timer

19 Timer med ubegrænset 
varighed

20 Lokal styring fra afbryder

21 Konfigurationslås

22 Blink

23

Deaktivering af 
konfigurationslås 
(automatisk genaktivering 
af lås efter 6 timer)

24

Optisk advarsel, inden 
lyset slukkes. AKTIVER/
DEAKTIVER: 60 sek., hvis 
minuttilstand, 10 sek., hvis 
sekundtilstand

25 Indstil varighed i sekunder

26 Indstil varighed i minutter

27 Timer-/relætilstand

28 Gem seneste indstilling 
ved strømsvigt

29 AKTIVER/DEAKTIVER lang 
varighed

30 Gendan 
standardindstillinger

Korte
tryk Konfiguration

1 Ned – Stop – Op

2 Gendan mellemposition

3
Fuldstændig åbning (centralisering 
på 3-ledernet)

4
Fuldstændig lukning (centralisering 
på 4-ledernet)

5 Gem aktuelle position som 
mellemposition

6 Slet mellemposition

7
Konfiguration af timer for 
mellemposition

8 Konfiguration af tidspunkt for 
lukning

9 Konfiguration af tidspunkt for 
åbning

10 Slet gemte tidspunkter

12 Definition af elektronisk 
sikkerhedsendestop (lav)

14 Definition af elektronisk 
sikkerhedsendestop (høj)

16 Slet elektroniske sikkerheds-
endestop

17
Annuller modsat 
bevægelsesretning i tilfælde af 
overbelastning af motor

19 Højt/lavt drejningsmoment 

20 Op- og nedadgående vending af 
lederlogik (fortrådning)

21 Konfigurationslås

22 Deaktiver daglig konfiguration 

23 Deaktivering af konfigurationslås

24 Ingen styring af drejningsmoment 
eller sikkerhedsendestop

25 Gendan standardindstillinger

26 Deaktiver styring af 
motordrejningsmoment 

Korte
tryk Konfiguration

1 Lyskilde On/Off (hukommelse)

2 100 % lysstyrke

3 50 % lysstyrke

4 Minimumlysstyrke

6 Timer sat til 12 timer

11 Timer sat til 2 minutter

12 4 min.

13 8 min.

14 15 min.

15 30 min.

16 1 time

17 2 timer

18 4 timer

19 Timer med ubegrænset varighed

20 Relætilstand (ingen dæmperfunktion)

21 Konfigurationslås

22 Blink

23 Deaktivering af konfigurationslås (automatisk 
genaktivering af lås efter 6 timer)

24
Optisk advarsel, inden lyset slukkes. 
AKTIVER/DEAKTIVER: 60 sek., hvis 
minuttilstand, 10 sek., hvis sekundtilstand

25 Indstil varighed i sekunder

26 Indstil varighed i minutter

27 Justering af minimumslysstyrke

28 Gendan standardindstilling for 
minimumslysstyrke

29 100 % lysstyrke eller gemt indstilling efter 
første tryk

30 Gendan standardindstillinger

35 Gem seneste indstilling ved strømsvigt



YOKIS – DE PROFESSIONELLES VALG

YOKIS-produkter forhandles eksklusivt af elgrossister.
Kontakt os for oplysninger om nærmeste forhandler.

Tekniske specifikationer findes på www.yokis.com 

5 års garanti

Læs nærmere om vores produkter på

www.yokis.com

URMET AS
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VARME OG VAND 

I dette afsnit finder I oplysninger om hvordan varmen og vandet fungerer i boligen, samt 

vedligeholdelse og pleje af funktionerne dertil. Få flere informationer ved at læse 

leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet). 

VARME  

Boligen opvarmes med fjernvarme via Gulvvarme. (læs afsnittet ”Badeværelset”, for at se 

hvordan man regulerer temperaturen på gulvvarmen). 

Varmemålerne:   

Varme målere fjernaflæses af forsyningsselskabet. 

Man bør dog selv kontrollere måleren med jævne 

mellemrum, og eventuelt notere i et skema. På denne 

måde vil vandspild/fejl hurtigere opdages. (på billede til højre 

ses varmemåleren). For at få andre måleenheder kan der 

trykkes på knappen med en pil på (A på billedet), men 

knappen til højere (B på billedet), er det KUN en fagmand 

der må anvende.  

 

På røret hen til varmemåleren sidder et grønt håndtag. (håndtaget kan 

sidde både oven på og under røret, se billede til højre) hvor man kan lukke 

helt for fjernvarmen til boligen, i tilfælde af vandskader/utætheder. 

Det anbefales at lukke og åbne igen for håndtaget 6 gange om 

året, så håndtaget ikke sætter sig fast, og derved ikke virker i 

tilfælde af utætheder.  

 

 

 

VAND  

Boligens vandforsyning er placeret i teknikskabet. 

Vandmålerne:    

Vandmålere fjernaflæses af forsyningsselskabet. 

 

Man bør aflæse måleren med jævne mellemrum, og eventuelt 

notere i et skema. På denne måde vil vandspild/fejl hurtigere 

opdages.  

På rørene for koldt og varmt vand, sidder et grønt håndtag, 

(håndtaget kan sidde både oven på og under røret, magen til dem som er til 

varme)) hvor man kan lukke helt for vandet ind til boligen i tilfælde 

af utætheder. Det anbefales at lukke og åbne igen for 

A B 
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håndtaget 6 gange om året, så håndtaget ikke sætter sig fast, og derved ikke virker i 

tilfælde af utætheder.  

Rengøring:  

Målerne holdes rene fra støv og snavs med en hårdt opvredet ren klud, tør efter med en 

tør klud bagefter. 

Varmtvandsveksleren:  

Det er viceværtens ansvar at varmtvandsveksleren bliver driftet efter bygningsdelskortet 

samt bilag. 

Varmtvandsveksleren sidder i teknikrummet og er koblet på det varme vand, hvor den 

opvarmer brugsvandet (til f.eks. bruseren og vandhanerne), til den temperatur der vælges. 

Varmtvandsveksleren vil opvarme brugsvandet så længe der anvendes varmt vand i 

boligen, med andre ord vil du IKKE kunne løbe tør for varmt vand.  
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VENTILATION OG EMHÆTTE 

I dette afsnit finder I oplysninger om, hvordan det decentrale ventilationsanlæg fungerer 

i boligen, samt vedligeholdelse af funktionerne dertil. Det er VIGTIGT at LÆSE 

leverandørens bygningsdelskortet samt bilag (find bygningsdelskortet til sidst i afsnittet) og 

følge dette.  

 

Ventilation:  

Boligen er udført med selvstændigt decentralt ventilationsanlæg, som har til formål at 

tilvejebringe et acceptabelt indeklima og bør derfor som minimum stå på 

grundindstilling. Anlægget er placeret i teknikrummet. Friskluft tages i facaden, og afkast 

er ført ud af facade, begge med kanaler i stål. 

OBS Slukkes anlægget vil der være risiko for dannelse af skimmelsvamp 

i boligen, samt luftfugtigheden vil ændre sig. 

 

Boligens afkast- og indtags ventiler er placeret i væggen eller loftet (se 

billede til højre). De skal rengøres en gang om måneden med en ren 

fugtig klud, for at undgå at støv, snavs, spindelvæv osv. blokerer for 

luften.    

OBS der må ikke indstilles på dem. 

 

Vedligeholdelse:  

For at opnå en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de tilstopper. Hvis filtrene 

ikke udskiftes regelmæssigt, formindskes ventilationen til skade for indeklimaet. 

Derudover vil aggregatet bruge mere strøm end nødvendigt. I værste tilfælde kan 

aggregatet tage skade heraf.  

Derfor vil viceværten en gang om året komme rundt og skifte filterne i 

ventilationsanlægget.  

 

I Teknikrummet sidder en kondensopsamler (se billede til højere) til 

ventilationsanlægget, tjek den med jævne mellemrum, for at være 

sikker på, at den ikke er utæt og drypper ned på de andre 

installationer. I tilfælde af utætheder kontakt da viceværten.  

Betjenings panelet til ventilationsanlægget.  

For at betjene ventilationsanlægget sidder der et panel (se 

billede til højere) i teknikrummet, hvor hastigheden og fugten på 

anlægget kan indstilles. 

• For at styre hastigheden på ventilationsanlægget, 

anvendes knappen 1 (på billede til højere). Her er der 4 

hastigheder 1,2, 3 og 4, sættes den på 0, vil anlægget 

slukkes, hvilket kan medføre en for høj eller lav fugtighed i boligen og derved 

risikerer at nogle af materialerne i boligen går i stykker. Derfor anbefales det at 

den ALDRIG står på 0.  

• Den grønne lysdiode (2), lyder grønt så længe anlægget er i drift.  
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• For at indstille fugten, anvendes knappen 3 (på billede, på den forrige side), her kan det 

stilles på mellem 15 – 45 %, det anbefaledes at sætte den på 25%.  

• Den røde lysdiode (4) blinker kun i tilfælde af en alarm på anlægget.  

 

Såfremt at den røde lysdiode begynder at lyde, udsender den et signal i morsekode, som 

kan aflæses her under:  

 

Et langt blink = lang streg 

Kort blink = kort streg 

 
 

For at nulstille alarmen gøres følgende:  

• Drej knappen 1(den der styre anlægges hastighed) til følgende punkter 0 – 4 – 0 

• Drej herefter knappen om på den hastighed der ønskes.  

 

Virker det ikke at nulstille alarmen eller sker der mere end 20 alarmer på 24 timer, skal der  

tages kontakt til viceværten.  

 

Indeklima:  

Det er vigtigt at have fokus på indeklimaet da det påvirker beboerne og de materialer, 

der er i bygningen. 

Grundet tætheden i nybyggeri, kan det i de tørre perioder være en udfordring at 

opretholde en relativ luftfugtighed på de anbefalede 30% til 60%. Specielt om vinteren 

kan det være nødvendigt at slukke for ventilationen til tider eller anvende befugtere.  

Det anbefales at anskaffe sig et hygrometer, så man kan holde øje med den relative 

luftfugtighed, da det ikke kun er for høj luftfugtighed der er skadelig, men også for tør 

(under 30%) fugtighed. Hvis fugtigheden ligger under eller over kan flere 

materialer/bygningsdele/inventaret tage skade, samt REKLAMATIONSRETTEN forsvinder.  

 

Den ideelle rumtemperatur vil være mellem 18-25 grader, for at opnå et behageligt 

indeklima.  

 

OBS i visse perioder (især sommermånederne) kan det være uhensigtsmæssigt at tørre tøj 

indenfor pga. luftfugtigheden. Hvis der er problemer med for lav luftfugtighed (under 30%), 

kan det være en fordel at tørre tøj indenfor, da det kan bidrage til at hæve 

luftfugtigheden igen.  

 

- Her er nogle gode råd der kan anvendes:  
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• Tør ikke tøj indendørs (medmindre luftfugtighed er for lav (under 30%)). 

• Lav ikke mad uden brug af emhætte eller åbne vinduer.  

• Gå ikke i bad for åben dør.  

• Tør badeværelset af efter brug.  

• Hold rumtemperatur over 20 grader.  

• Luft ud i soveværelset hver morgen hele året rundt.  

• Lav gennemtræk 2 gange om dagen i 5 -10 min hele året rundt.   

• Ventilationsanlægget kan indstilles på forskellige hastighedstrin. Såfremt den 

relative luftfugtighed kommer under 30% bør man sætte hastigheden et trin 

lavere/ned.  

 

Bliver der konstateret fugtskader, skal viceværten kontaktes.  

Emhætte:  

For at opretholde et godt indeklima, er det vigtig IKKE at lave mad uden emhætten 

tændt.  

 

Rengøring:  

En gang om måneden skal alle overflader rengøres med varmt vand, husk at tørre efter, 

(for anvendelse af rengøringsmiddel læs leverandørens bygningsdelskort) brug aldrig rengøringsmidler, 

der indeholder slibemidler.  

 

Emhættens funktion:  

Når emhætten kører, må vinduerne i køkkenet IKKE åbnes, da det forstyrrer 

luftcirkulationen omkring emhætten, og vil forhindre den i at skabe et undertryk, der kan 

suge damp, lugt og mados ud af køkkenet.  Hvis vinduerne åbnes, vil det i stedet spredes 

sig ud i rummet. For drift og vedligeholdelse af emhætten, se leverandørens vejledninger 

(kan findes til sidst i afsnittet ”Inventar” under bygningsdelskortet ”Hårdvide vare”). 

 

  



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Køkken - Emhætte 

Side 1 af 1

Materiale/type/model: Silverline SM 1140 

Producent:

Navn: Silverline Denmark  

Adresse: Eli Christensens vej 90 7430 Ikast  

Kontaktoplysninger:

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS 

Adresse: Bygaden 11, 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk  

Tlf: 21 23 50 08 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I køkken.  

Vedligeholdelse af produktet:

Kan aftørres med fugtig klud  

Besigtigelsesanvisning: 

 Tidspunkt for første besigtigelse: 

 Besigtigelsesinterval: 

 Hvem der skal udføre 

besigtigelsen: 

Ved indflytning 

Beboer   

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning: 

 Udskiftningsinterval: 

 Mængde: 

 Hvem der skal udføre 

udskiftningen: 

Ved beskadigede dele. 

Ved beskadigede del. 

Den beskadigede del udskiftes. 

Vicevært  

Rengøring:

Aftørres med fugtig klud 



BYGNINGSDELSKORT 

Grundventilation 

Side 1 af 1

Type/nr/model: Nilan CT 150 Ventilationsanlæg  

Producent:

Navn: Nilan A/S 

Adresse: Nilanvej 2 8722 Hedensted  

Kontaktoplysninger: 76752500 

Leverandør:

Navn: Nørhalne VVS A/S  

Adresse: Bygaden 11 9430 Vadum 

Kontaktoplysninger: Mail: ms@nvvs.dk 

Tlf: 98268411 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering:

I teknikskakt i bolig   

Besigtigelsesanvisning: 

Filtre besigtiges hver måned  

Vedligeholdelse af produktet:

Filtre skiftes efter behov – anbefales hver 3. måned. Se vedlagt bilag for udskiftning.  

Det anbefales at få ventilationsanlægget kigget igennem 1 gang årligt.  

Se vedlagt serviceaftale fra Nørhalne VVS  

Rengøring:

Ventilationsanlægget kan aftørres med en fugtig klud udvendigt 

Filtre kan støvsuges.  

Udskiftningsaktiviteter 

 Tidspunkt for første udskiftning 

 Mængde  

 Hvem der skal udføre Udskiftningen: 

Ved beskadiget del 

Den beskadigede del 

VVS’er

Evt. øvrige bemærkninger

Pollen filtre kan tilkøbes ved Nørhlane VVS   

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag er vedlagt for udskiftning af filter  
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INDVENDIG TRAPPE 

Her finder I gode råd om drift og vedligeholdelse at den indvendige trætrappe, som 

forbinder stueplan med 1 sal. i rækkehusene.  

 

Rengøring:  

Til den daglige rengøring kan der anvendes en blød kost eller en støvsuger (husk at slå 

børsterne på støvsugers mundstykke til, ellers vil der komme riser). Trappen kan vaskes med lunken 

vand, men anvende KUN en lille smule vand, da trappen skal udsættes for så lille en 

vandpåvirkning som muligt, HUSK at fjerne den overskydende vand efter rengøringen, 

det anbefales at vaske trappen så lidt som muligt.  

 

Undgå brug af rengøringsmidler, medmindre der står andet i leverandørens 

bygningsdelskort.   

 

Skader:  

Kommer der store revner, huler, fordybninger eller ryger der en flig af trappen skal det 

udbedres af en fagmand igennem viceværten, så der ved næste trappevask ikke er 

muligt for, vandt at trænge ind og ødelægge træet yderligere.  

Ved større skader, skal der tages kontakt til vicevært som i samarbejde med en 

fagmand, skal vurdere om trappen skal udskiftes.  

 

Er der tvivl, kontakt altid viceværten først.  

 

Ny lag:  

Hele trappen har fået et lag lak for at være modstandsdygtig over for hverdagens 

slitages. Derfor skal trappen have et nyt lag lak inden det eksisterende lag bliver slidt af, 

derfor vil viceværten kontakte jer, når det er tid til at trappen får et nyt lag lak.   

 



BYGNINGSDELSKORT - DYBBROPARKEN 

Indv. Trapper (træ) 

Side 1 af 1

Materiale/type/model

Producent:

Navn: BV Trappen 

Adresse: Følhøjvej 3, Koldby 

Kontaktoplysninger: Mail: bv-trappen.dk 

Tlf: 61143486 

Leverandør:

Navn: JHS BYG ApS 

Adresse: Hjulmagervej 34D, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: Mail: jhs@jhsbyg.dk 

Tlf: 52 302 302 

Indbygningsår:

2019/2020  

Placering: 

I rækkehuse fra stuen til 1.sal 

Vedligeholdelse af produktet:

Rengøre trappen. Ved hul inde til træ skal det udbedres for der ikke er yderligere 

skade, af en fagmand.  

Besigtigelsesanvisning: 

Ingen besigtigelse.  

Udskiftningsaktiviteter 

Går trappen i stykker er det hele trappen der skal udskiftes af en fagmand. 

Rengøring af produktet: 

Støvsuges, husk at børsterne på støvsugerens mundstykke skal være slået til.  

Det anbefales at vaske trappen så list som muligt.  

vaskes trappen i en lille smule vand, husk da at der ikke må efterlades vand på 

trappen, da det kan ødelægge den.  

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 
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	Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning
	: Sikkerhetsanvisninger
	Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.
	Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.
	Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.
	Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.
	Bruk ingen platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.
	Bruk ingen uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter. De kan føre til ulykker.
	Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller ...
	Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.
	Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.
	Brannfare!
	■ Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
	Brannfare!
	■ Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.

	Brannfare!
	■ Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.

	Brannfare!
	■ Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for forbrenning!!
	■ Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
	Fare for forbrenning!
	■ Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for elektrisk støt!
	■ Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk støt!
	■ Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

	Fare for elektrisk støt!
	■ Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

	Fare for elektrisk støt!
	■ Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for personskader!
	Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.
	Årsaker til skader
	Obs!
	Oversikt
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	Merknader

	Innstilling av kokeplate
	Innstilling av koketrinn
	1. Berør symbolet $ for å velge kokeplate.
	2. Berør symbolet + eller - i løpet av de neste 10 sekundene. Grunninnstillingen vises.

	Symbol + koketrinn 9
	Symbol - koketrinn 4
	3. Endre koketrinn: Berør symbolet + eller - inntil ønsket koketrinn vises.


	Skru av kokeplaten
	Merknader

	Tilberedningstabell

	Barnesikring
	Inn- og utkobling av barnesikringen
	Automatisk barnesikring
	Slå av og på


	Automatisk tidsbegrensning
	Grunninnstillinger
	Endring av grunninnstillingene
	1. Slå på kokesonen.
	2. I løpet av de neste 10 sekundene må symbolet D berøres i 4 sekunder
	3. Berør symbolet D inntil ønsket indikasjon vises i det nedre displayet.
	4. Berør symbolet + eller - inntil ønsket innstilling vises i det øvre displayet.
	5. Berør symbolet D i 4 sekunder.
	Utkobling


	Rengjøring og vedlikehold
	Glasskeramikk
	Kokesoneramme

	Utbedring av feil
	Kundeservice
	Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

	Testretter
	–
	–
	–
	1.
	Nei
	9
	ca. 2:00 uten omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:00 uten omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:00
	(omrøring etter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:30
	(omrøring etter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9 2
	ca. 5:20
	Nei
	1 1, 3
	Nei
	9
	ca. 6:30
	Varm opp melken til kokepunktet. Skru ned til viderekokingstrinnet, og tilsett risengryn, sukker og salt
	Nei
	2
	Ja
	9
	ca. 6:30
	Varm opp melken til kokepunktet. Skru ned til viderekokingstrinnet, og tilsett risengryn, sukker og salt
	Nei
	2
	Ja
	9
	ca. 2:48
	Ja
	2
	Ja
	9
	ca. 3:15
	Ja
	2.
	Ja
	9
	ca. 2:40
	Nei
	7
	Nei
	9
	ca. 2:40
	Nei
	6 eller 6. etter bruningsgrad
	Nei
	9
	Til oljetemperaturen når 180 °C
	Nei
	9
	Nei



	Innehållsförteckning[sv] Bruksanvisning
	: Säkerhetsanvisningar
	Läs anvisningen noggrant! Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.
	Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
	Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.
	Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll enheten under uppsikt vid användning. Använd bara enheten inomhus.
	Täck aldrig hällen. Skaderisk pga. t.ex. överhettning, antändning eller materialsprängning.
	Använd aldrig skydd eller barnskydd som inte är avsedda för enheten. Risk för personskador!
	Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerhete...
	Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.
	Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.
	Brandrisk!
	■ Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
	Brandrisk!!
	■ Kokzonerna blir mycket varma. Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Förvara inget på hällen.

	Brandrisk!!
	■ Enheten blir varm. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådan direkt under hällen.

	Brandrisk!!
	■ Hällen slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på senare av misstag. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för brännskador!!
	■ Kokzonerna och ytorna runtom blir väldigt varma, framförallt om du har hällinfattning. Ta aldrig på de heta ytorna. Håll barnen borta.
	Risk för brännskador!!
	■ Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för stötar!
	■ Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga.Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer.Om enheten är trasig, dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service.
	Risk för stötar!
	■ Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

	Risk för stötar!
	■ En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

	Risk för stötar!!
	■ Sprickor och hack i glaskeramiken innebär risk för stötar. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för personskador!!
	Vätska mellan kokzon och kastrull kan få den att plötsligt hoppa till. Se till så att kokzon och kastrullbotten är torra.
	Skadeorsaker
	Obs!
	Översikt


	Återvinning
	Återvinning
	Energispartips

	Lär känna din spis
	Kontrollpanelen
	Anvisning

	Restvärmeindikering

	Ställa in hällen
	Slå på och av hällen
	Anvisning

	Ställa in kokzon
	Ställa in effektläge
	1. Tryck på $-symbolen och välj kokzon.
	2. Tryck på + eller - inom 10 sekunder. Grundinställningen tänds.

	+ effektläge 9
	- effektläge 4
	3. Byta effektläge: Tryck på + eller - tills önskat effektläge tänds.


	Stänga av en kokzon:
	Anvisning

	Tillagningstider

	Barnspärr
	Slå på och av barnspärren
	Automatisk barnspärr
	Slå på och av


	Automatisk tidsbegränsning
	Grundinställningar
	Ändra grundinställningar
	1. Starta hällen.
	2. Inom 10 sekunder trycker du på D-symbolen och håller kvar i 4 sekunder
	3. Peka på D flera gånger, tills önskad indikator tänds i den nedre displayen.
	4. Peka på + eller - flera gånger, tills önskad inställning visas på displayen.
	5. Håll D-symbolen intryckt i 4 sekunder.
	Slå av


	Rengöring och skötsel
	Glaskeramik
	Hällinfattningen

	Felsökning
	Service
	Reparationsuppdrag och råd vid fel

	Provrätter
	-
	-
	-
	1.
	nej
	9
	ca. 2:00 utan omrörning
	ja
	1.
	ja
	9
	ca. 2:00 utan omrörning
	ja
	1.
	ja
	9
	ca. 2:00
	(omrörning efter ca. 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9
	ca. 2:30
	(omrörning efter ca. 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9 2
	ca. 5:20
	nej
	1 1, 3
	nej
	9
	ca. 6:30
	Värm mjölken tills den börjar höja sig. Välj en lägre effekt och tillsätt ris, socker och salt
	nej
	2
	ja
	9
	ca. 6:30
	Värm mjölken tills den börjar höja sig. Välj en lägre effekt och tillsätt ris, socker och salt
	nej
	2
	ja
	9
	ca. 2:48
	ja
	2
	ja
	9
	ca. 3:15
	ja
	2.
	ja
	9
	ca. 2:40
	nej
	7
	nej
	9
	ca. 2:40
	nej
	6 eller 6. beroende på bryningsnivå
	nej
	9
	Tills oljan når en temperatur av 180 °C
	nej
	9
	nej



	Sisällysluettelo[fi] Käyttöohje
	: Turvallisuusohjeet
	Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Säilytä käyttö- ja asennusohje ja laitepassi myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.
	Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
	Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.
	Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
	Älä käytä keittotason suojuksia. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan, tai materiaali voi särkyä.
	Älä käytä sopimattomia suojavarusteita tai lasten turvaristikoita. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden.
	Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava hen...
	Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.
	Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.
	Palovaara!
	■ Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
	Palovaara!
	■ Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.

	Palovaara!
	■ Laite kuumenee. Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.

	Palovaara!
	■ Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laite voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Palovamman vaara!
	■ Keittoalueet ja niiden ympäristö, erityisesti laitteessa mahdollisesti oleva keittotason kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!
	■ Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Sähköiskun vaara!
	■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
	Sähköiskun vaara!
	■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.

	Sähköiskun vaara!
	■ Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

	Sähköiskun vaara!
	■ Säröt tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Loukkaantumisvaara!
	Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.
	Vaurioiden syyt
	Huomio!
	Yhteenveto


	Ympäristönsuojelu
	Ympäristöystävällinen hävittäminen
	Energiansäästövihjeitä

	Tutustuminen laitteeseen
	Ohjauspaneeli
	Huomautuksia

	Jälkilämmön näyttö

	Keittotason säätäminen
	Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä
	Huomautuksia

	Keittoalueen säätäminen
	Tehoalueen säätäminen
	1. Valitse keittoalue koskettamalla symbolia $.
	2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia + tai -. Perusasetus ilmestyy näyttöön.

	Symboli + Tehoalue 9
	Symboli - Tehoalue 4
	3. Tehoalueen muuttaminen: kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi tehoalue näkyy näytössä.


	Keittoalueen kytkeminen pois päältä
	Huomautuksia

	Keittotaulukko

	Lapsilukko
	Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
	Automaattinen lapsilukko
	Kytkeminen päälle ja pois päältä


	Automaattinen aikarajoitus
	Perusasetukset
	Perusasetusten muutos
	1. Kytke keittotaso päälle.
	2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin kuluessa symbolia D 4 sekunnin ajan
	3. Kosketa symbolia D niin monta kertaa, että alempaan näyttöön ilmestyy haluamasi näyttö.
	4. Kosketa symbolia + tai - niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi asetus.
	5. Kosketa symbolia D 4 sekunnin ajan.
	Kytkeminen pois päältä


	Puhdistus ja hoito
	Keraaminen lasi
	Keittotason kehys

	Häiriön poistaminen
	Huoltopalvelu
	Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

	Testiruoat
	-
	-
	-
	1.
	Ei
	9
	n. 2:00 sekoittamatta
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:00 sekoittamatta
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:00
	(sekoita n. 1:30 kuluttua)
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:30
	(sekoita n. 1:30 kuluttua)
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9 2
	n. 5:20
	Ei
	1 1, 3
	Ei
	9
	n. 6:30
	Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Kytke kypsennysteholle ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola
	Ei
	2
	Kyllä
	9
	n. 6:30
	Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Kytke kypsennysteholle ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola
	Ei
	2
	Kyllä
	9
	n. 2:48
	Kyllä
	2
	Kyllä
	9
	n. 3:15
	Kyllä
	2.
	Kyllä
	9
	n. 2:40
	Ei
	7
	Ei
	9
	n. 2:40
	Ei
	6 tai 6. ruskistusasteen mukaan
	Ei
	9
	Kunnes öljyn lämpötila 180 °C saavutettu
	Ei
	9
	Ei



	Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning
	: Sikkerhedsanvisninger
	Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og montagevejledningen samt apparatpasset til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.
	Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
	Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning.
	Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.
	Anvend ikke en afdækning over kogesektionen. Sådanne afdækninger kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.
	Anvend ikke uegnede sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre. De kan forårsage tilskadekomst.
	Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hv...
	Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.
	Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.
	Brandfare!
	■ Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
	Brandfare!
	■ Kogezonerne bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen.

	Brandfare!
	■ Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen.

	Brandfare!
	■ Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for forbrænding!
	■ Kogezonerne og området omkring dem, især en eventuel kogesektionsramme, bliver meget varme. Rør aldrig de varme flader. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for forbrænding!
	■ Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for elektrisk stød!
	■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk stød!
	■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

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

	Fare for elektrisk stød!
	■ Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for tilskadekomst!
	Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.
	Årsager til skader
	Pas på!
	Oversigt


	Miljøbeskyttelse
	Miljøvenlig bortskaffelse
	Energisparetips

	Lære apparatet at kende
	Betjenings panel
	Anvisninger

	Restvarme-indikator

	Indstille kogesektionen
	Tænde og slukke for kogesektion
	Anvisninger

	Indstille kogezone
	Indstille kogetrin
	1. Berør symbolet $ for at vælge kogezonen.
	2. Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet + eller -. Grundindstillingen vises.

	Symbol + kogetrin 9
	Symbol - kogetrin 4
	3. Ændre kogetrin: Berør symbolet + eller -, indtil det ønskede kogetrin vises.


	Slukke kogezone
	Anvisninger

	Tilberedningstabel

	Børnesikring
	Aktivere / deaktivere børnesikring
	Automatisk børnesikring
	Aktivere / deaktivere


	Automatisk tidsbegrænsning
	Grundindstillinger
	Ændre grundindstillinger
	1. Tænd for kogesektionen.
	2. Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet D i 4 sekunder.
	3. Berør symbolet D, indtil den ønskede indikator vises i det nederste display.
	4. Berør symbolet + eller -, indtil den ønskede indstilling vises i det øverste display.
	5. Berør symbolet D i 4 sekunder.
	Forlade grundindstillinger


	Rengøring og pleje
	Glaskeramik
	Kogesektionens ramme

	Afhjælpe en fejl
	Kundeservice
	Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

	Prøveretter
	-
	-
	-
	1.
	nej
	9
	Ca. 2:00 uden omrøring
	ja
	1.
	ja
	9
	Ca. 2:00 uden omrøring
	ja
	1.
	ja
	9
	Ca. 2:00
	(Omrøres efter ca. 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9
	Ca. 2:30
	(Omrøres efter ca. 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9 2
	Ca. 5:20
	nej
	1 1, 3
	nej
	9
	Ca. 6:30
	Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken
	nej
	2
	ja
	9
	Ca. 6:30
	Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken
	nej
	2
	ja
	9
	Ca. 2:48
	ja
	2
	ja
	9
	Ca. 3:15
	ja
	2.
	ja
	9
	Ca. 2:40
	nej
	7
	nej
	9
	Ca. 2:40
	nej
	6 eller 6. afhængigt af bruningsgrad
	nej
	9
	Til en olietemperatur på 180 °C er nået
	nej
	9
	nej
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