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Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! 
Kære kunde! 

• Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug før- ste gang. Det vil hjælpe
dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.

• Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for,
at vejledningen følger, hvis produk- tet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betje- ningsvejledninger, 
installationsinstruktioner og tips til problem- løsning mm. 

Før du ringer efter service: 

• Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse
nogle de mest almindelige pro- blemer.

• Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle
teknikere.

Når De ringer op: 

• Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, se- rienummer). Disse
oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet.

• Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse
købtsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service: 

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er mu- ligt selv at udbedre. 
Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de 
omkostninger, der er for- bundet med at have tilkaldt service. 

Reklamationsfrist: 

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. 
Reklamationsfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning 
eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes 
installationsmæssige forhold, dækkkes ikke af reklamati- onsfristen. Reklamationsfristen 
indskrænker ikke købers ret- tigheder iflg. lovgivningen. 

Reklamationsfristen omfatter ikke: 

• Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening,
misbrug, skødeløs behandling, man- gelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, 
opstilling og til- slutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved
reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.

• Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter,
der er beregnet til private hus- holdninger.

• Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, drifttab
etc., medmindre andet er lov- mæssigt fastlagt 

Transportskader: 

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært 
en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for 
transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med 
evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgå- ende og senest 24 timer 
efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. 



Erhvervskøb: 

Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, 
men anvendes til erhverv eller erhvervslig- ende firmål (restaurant, café, kantine etc.) 
eller bruges til udlej- ning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I for-
bindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er 
beregnet til almindelig husholdning. 

Vigtigt! 

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant ud- vikling og ajourføring 
af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel. 

Bortskaffelse 
Bortskaf produktets emballage korrekt. 

I henhold til WEEE’s direktiver må dette pro- dukt ikke smides i 
skraldespanden. Det skal af- leveres på en genbrugsstation. På den 
måde hjælper du med at beskytte miljøet. 

ADVARSEL! 

Emballagen kan være farlig for børn! 

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser: PE - polyethylen, 

f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet PO M - 

polyoxymethylen, f.eks. plastclips PP - polypropylen, f.eks. 

salttragten 

AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet. 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, kom- ponenter og stoffer, 
der kan være farlige og skadelige for men- neskers sundhed og for miljøet, når affaldet 
af elektrisk og elek- tronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede skraldespand”, er 
elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret hushold- 
ningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordnin- ger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afle- veres af borgerne på genbrugsstationer 
eller andre indsamlings- steder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
infor- mation skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 













Digital Controller

1. Press and hold to turn the Power ON and OFF
2. Press and hold (1) and (3) simultaneously to Unlock and Lock the Control Panel
3. Turns the Interior Light ON and OFF
4. Displays the Temperature
5. Increases Set Temperature 1 with Each Push
6. Decreases Set Temperature 1 with Each Push
7. Press and hold (5) and (6) simultaneously to Alter the Temperature Display to 

Fahrenheit or Celsius.

































Digital controller

1.Tryk og hold knappen inde for at tænde og slukke for skabet
2.Tryk og hold (1) og (3) nede samtidigt for at låse op og låse kontrolpanelet
3.Tænder interiørlyset on/off
4.Display viser temperatur
5.Øger temperaturen med 1°C for hvert tryk
6.Sænker temperaturen med 1°C for hvert tryk
7.Tryk og hold knappen samtidig for at skifte temperatur i displayet mellem fahrenheit

eller celsius

















Digital styrenhet

1. Håll nedtryckt för att slå på och stänga av strömmen
2. Håll ned (1) och (3) samtidigt för att låsa upp och låsa kontrollpanelen
3. Tänder och stänger av interiörlampan
4. Visar temperaturen
5. Ökar inställd temperatur 1 med varje tryck
6. Minskar inställd temperatur 1 med varje tryck
7. Håll ned (5) och (6) samtidigt för att ändra temperaturvisningen till Fahrenheit eller Celsius.



















DK 
Adgang til professionel reparation, såsom 
internetsider, adresser, kontaktoplysninger 
 
Model nr: SV 45 B 
 
Liste over eftersalgsservicestationer: 

Adresse Scandomestic A/S 

Kontaktnummer 7242 5571 

Hjemmeside Scandomestic.dk 

QR-kode 452849 

Relevante oplysninger til 
bestilling af reservedele 
direkte eller gennem 
andre kanaler leveret af 
producenten, 
importøren eller en 
autoriseret 
repræsentant;  

Scandomestic A/S 

Den mindste periode, i 
hvilken reservedele, der 
er nødvendige til 
reparation af apparatet, 
er tilgængelige; 

7 år 

Instruktioner til hvor 
man finder 
modeloplysningerne i 
produktdatabasen, som 
defineret i forordning 
(EU) 2019/2019 ved 
hjælp af et weblink, der 
linker til 
modelinformationen, 
lagret i 
produktdatabasen, eller 
et link til 
produktdatabasen og 
information om hvordan 
man finder 
modelidentifikatoren på 
produktet.) 

www.scandomestic.dk 

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på 
servicestationen kan ændres uden forudgående 
varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er 
direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger 
tjenester. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet 
webpages, addresses, contact details. 
 
Model no: SV 45 B 
 
Aftersales service station list: 

Address Scandomestic A/S 

Contact Number 7242 5571 

Website Scandomestic.dk 

QR code 452849 

Relevant information for 
ordering spare parts, 
directly or through other 
channels provided by 
the manufacturer, 
importer or authorised 
representative; 

Scandomestic A/S 

The minimum period 
during which spare 
parts, necessary for the 
repair of the appliance, 
are available; 

7 years 

Instruction on how to 
find the model 
information in the 
product database, as 
defined in Regulation 
(EU) 2019/2019 by 
means of a weblink that 
links to the model 
information as stored in 
the product database or 
a link to the product 
database and 
information on how to 
find the model identifier 
on the product.) 

www.scandomestic.dk 

Note: The address or contact phone number of the 
service site is subject to change without prior notice. 
Please confirm whether the service station is a 
directly affiliated one of our company when 
requiring services. 
 



DE 
Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. 
Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten. 
 
Modell Nr: SV 45 B 
 
Liste der Kundendienststellen: 

Adresse Scandomestic A/S 

Kontakt-Nummer 7242 5571 

Webseite Scandomestic.dk 

QR-Code 452849 

Relevante Informationen für 
die Bestellung von 
Ersatzteilen, direkt oder 
über andere Kanäle, die 
vom Hersteller, Importeur 
oder Bevollmächtigten zur 
Verfügung gestellt werden; 

Scandomestic A/S 

Der Mindestzeitraum, in 
dem Ersatzteile, die für die 
Reparatur des Geräts 
erforderlich sind, zur 
Verfügung stehen; 

7 Jahre 

Anleitung zum Ermitteln der 
Modellinformationen in der 
Produktdatenbank, wie in 
der Verordnung (EU) 
2019/2019 definiert, mittels 
eines Weblinks, der auf die 
in der Produktdatenbank 
gespeicherten 
Modellinformationen 
verweist, oder eines Links 
zur Produktdatenbank und 
Informationen darüber, wie 
die Modellkennzeichnung 
auf dem Produkt zu finden 
ist.) 

www.scandomestic.dk 

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer 
der Service-Website kann ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, 
ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit 
unserem Unternehmen verbundene Einrichtung 
handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen. 
 

 
 

SE 
Tillgång till professionell reparation, såsom 
webbsidor, adresser, kontaktuppgifter 
 
Modell nr: SV 45 B 
 
Lista över servicestationer ters 

Adress Scandomestic A/S 

Telefonnummer 7242 5571 

Hemsida Scandomestic.dk 

QR-kod 452849 

Relevant information för 
beställning av reservdelar, 
direkt eller via andra 
kanaler som tillhandahålls 
av tillverkaren, importören 
eller auktoriserade 
representanten; 

Scandomestic A/S 

Den minimiperiod under 
vilken reservdelar som är 
nödvändiga för reparation 
av apparaten är 
tillgängliga. 

7 år 

Instruktioner om hur man 
hittar modellinformationen 
i produktdatabasen, enligt 
definitionen i förordning 
(EU) 2019/2019 med hjälp 
av en webblänk som länkar 
till modellinformationen 
som lagrad i 
produktdatabasen eller en 
länk till produktdatabasen 
och information om hur 
man hittar 
modellidentifieraren på 
produkten.) 

www.scandomestic.dk 

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på 
tjänstens webbplats kan ändras utan föregående 
meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen 
är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver 
tjänster. 
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