
Rengøring & vedligeholdelse Køle/Fryseskab 
Sørg for at madvarerne ikke støder på bagvæggen, da det vil forstyrre afrimningsprocessen. Det kan 
resultere i at afrimnings vandet løber ud på hylderne, i stedet for ned ad bagvæggen og videre ned til 
kompressoren. Hvis der dannes meget rim på bagvæggen (isdannelse) kan det skyldes at lågen ikke lukker 
helt tæt. Tjek listen og ”massér den hvis den ikke slutter tæt.  

Måling af Temperatur 

Stil et køleskabstermometer i et glas vand midt i køleskabet og lad det stå natten over. Temperaturen skal 
da være 5 grader. Grunden til at termometeret skal stå i et glas vand er, at det er kølevarernes temperatur 
og ikke luftens, som man skal indstille skabets køleeffekt efter. Luftens temperatur er som regel nogle 
grader højere end varernes. Vær opmærksom på at de "billige" termometre ikke giver en 100% nøjagtig 
visning. 

Afløb og ventilation 

Tjek med jævne mellemrum afløbsåbningen på køleskabets bagvæg. Den kan let blive tilstoppet, så det er 
en god idé at rense den med en vatpind.  

Rengøring 

Det er vigtigt at holde køleskabet rent, fordi der hurtigt kan samle sig bakterier og snavs, der i sidste ende 
kan påvirke holdbarheden af din mad og føre til sygdom. Vi hjælper med en ugentlig rutine for rengøringen 
og giver dig et par ekstra rengøringstips, du kan nøjes med at udføre et par gange om året. 

Den ugentlige rutine 

For at gøre køleskabet rent er det nødvendigt at tømme det først. Se det som en mulighed for at 
kontrollere dine madvarer, så du kan smide de gamle ud. Du får samtidig overblikket over, hvad der 
egentlig gemmer sig i køleskabet. Derfor kan du med fordel også udfylde din indkøbsliste samtidig. 

Når køleskabet er tomt, kan du tørre hylder og indervægge af med en våd klud. Hvis der er spildt madvarer 
på hylderne, er det vigtigt at få tørret det op så hurtigt som muligt. 

Den grundige rengøring 

2-4 gange om året er det en god idé at give køleskabet en grundigere rengøring. Tag hylder og/eller skuffer
ud, når du har tømt køleskabet, så du kan give dem en grundig rengøring. Hvis dine køleskabshylder ikke
kan tages ud, må du nøjes med en grundig rengøring indvendigt på over- og undersiden af hylderne. Brug
lunkent vand og almindeligt opvaskemiddel til at gøre indersiden ren. Hvis du har en sprayflaske, er det
nemmere at få det hele rent, men ellers kan en svamp eller klud sagtens bruges.

Fryseren 

Hvis du har en fryser i dit køleskab, er det vigtigt at få fryseren rengjort også. Det vigtigste for fryseren er, at 
du husker at få den afrimet. Det behøver ikke være noget større projekt, og når fryseren er afrimet, kan du 
let give den en tur med en våd klud, så den også bliver ren igen. 

Forkert eller mangelfuld vedligehold kan resultere i fejl på maskinen, som ikke vil være omfattet af 
reklamationsretten. 

Eventuelle reklamationer rettes til:

Fyns Hvidevare Levering ApS
tlf:  50515959
Mail: kundeservice@fhl.as


