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KASUTUSJUHEND KÜLM- JA VEINIKAPPIDELE  
Mudelid Tefcold FS1220/1280/1380/2380, FSC1220/1280/1380/2380/1450, 
SCU1220/1280/1375/2375, SCU1220CP/1280CP/1375CP/2375CP/1450CP, SD1220/1280/1380, 
SDU1220/1280/1375, 
CPV1380M, CPV1380BX, CPP1380M, CPP1380BX 
 
Külmseadmed on toodetud Taanis ja vastavad CE nõuetele. 
NB! Vajalikud joonised ja pildid asuvad tootja originaalses kasutusjuhendis. 
 
 
Tähelepanu! 

1. Enne seadmete kasutuselevõttu palun tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga. 
2. Kasutaja on omab otsest vastutust selle eest, et seadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendis 

lubatule. 
3. Häire ilmnemisel seadme töös võtke ühendust müüjaga. 
4. Külmseade ei tohiks paikneda kuum- või kütteseadme vahetus läheduses. 
5. Ärge paigutage külmseadet otsese päikesevalguse kätte. 
6. Külmseade tuleb paigutada kuiva ja hästi ventileeritavasse ruumi. 
7. Külmkapi võib ühendada vooluvõrku, mille pinge/sagedus vastab samale, mis on kirjas kapi 

nimeplaadil. 
8. Pidage alati meeles, et elektriseade võib kujutada endast potentsiaalset ohuallikat. 
9. Ärge kunagi ladustage elektriseadmesse kergestisüttivaid, halvasti lõhnavaid ja mürgiseid 

aineid. 
10.  Seadme pistik peab olema ühendatud seinakontakti, mis peab asuma kergesti ligipääsetavas 

kohas. Seinakontakt peab olema maandusega ja paigaldatud vastava koolituse saanud töötaja 
poolt. 

11. Ärge käivitage seadet enne ühe tunni möödumist peale seadme paigaldust ja puhastamist! 
12. Tootja poolt garanteeritakse, et seadmes pole kasutatud asbesti ega CFC. 
13. Kompressoris kasutatav õli ei sisalda PCB.  

 
Kui külmseadet enam ei kasutata, monteerige lahti seadme uks, et likvideeritav külmkapp ei 
kujutaks ohtu mängivatele lastele. 

 
 
ASUKOHT, PAIGALDAMINE 
Külmkapp tarnitakse ostjani puidust alusel, kindlustamaks turvalist transporti. Eemaldage alus, 
paigaldage kapp püstasendis ja külmkapi all asuvate reguleeritavate jalgade ning vesiloodi abil 
veenduge, et külmseade oleks loodis. 
Külmseadme paigalduskoht peab vastama kasutusjuhendis nõutavale. 
Juhul, kui külmseade paigaldatakse vaiba peale või puidust põrandale, vajab seade peale paigaldust 
täiendavat loodimist. 
Paigaldades külmseadet integreerituna, järgige kindlasti järgnevaid nõuandeid: 

1. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peab seadme kohale jääma vähemalt 15 cm vaba ruumi. 
2. Külmkapi ukse hingede poolsesse külge on vaja jätta täiendavalt vaba ruumi vähemalt 1,5 cm, 

et kindlustada ukse takistusteta avanemine. 
3. Kindlasti tuleb jälgida, et ust on võimalik piisavalt avada seadme puhastamiseks ja vajadusel 

ka riiulite ümber paigutamiseks. 
 
ELEKTRIÜHENDUS  
Külmkapi võib ühendada vooluvõrku, mille pinge/sagedus vastab samale, mis on kirjas kapi 
nimeplaadil (kapi siseküljel). Euroopa standard on 230V/50Hz. Pinge kõikumine ±10% on 
aktsepteeritav. Suurem kõikumine põhjustab kapi rikkimineku ja sellisel juhul tehase poolt antud 
garantii ei kehti. 
Seinakontakt peab olema maandusega. Kasutage sulavkaitset 10A. 
Seinakontakt ei tohi olla laste käeulatuses.  
Elektriühendusi võib teostada vaid selleks volitatud ning vastava koolituse saanud isik. 
Kui seadme toitejuhe on saanud vigastada, tohib parandustöid teha vaid selleks volitatud ja väljaõppe 
saanud  isik. 
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KONTROLLPANEEL 
Külmkapi kontrollpaneel asub seadme ülaosas esipaneelil. Kontrollpaneelil on roheline signaaltuli ja 
valgustuse lüliti. Roheline tuli põleb juhul, kui seade on ühendatud vooluvõrku. Valgustuse lüliti on 
mõeldud valgustuse sisse ja välja lülitamiseks. 
Termostaadiga reguleeritakse külmkapi sisetemperatuuri.  Keerates termostaati kellaosuti liikumise 
suunas, temperatuur alaneb, vastupidiselt keerates temperatuur tõuseb.  
 
VALGUSTUS 
Ilma valgusreklaamkastita mudelid on varustatud sisevalgustusega, valguskastiga mudelitel on lisaks 
veel ka reklaamvalgustus. 
Valgustusprobleemide korral palun pöörduge hooldusteeninduse poole. 
 
SULATAMINE 
Külmkapp on varustatud automaatsulatusega. Sulatusvesi juhitakse äravoolutoru abil spetsiaalsesse 
kogumisnõusse, kus see aurustub. 
  
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Lülitage külmseade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Puhasta külmkapi sisemust lahusega 1 tl. 
soodat 0,5 liitri sooja vee kohta. Kasutage puhastamiseks pehmet kangast või käsna. Ärge kunagi 
kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Kuivatage.   
Iga kuue kuu tagant e. vähemalt kaks korda aastas tuleb puhastada seadme tagaosas asuvat 
kondensaatorit. Seda on kõige parem teha pehme harja või tolmuimejaga. Samuti vajab regulaarset 
puhastamist sulamisvee anum. 
 
 
UKSE KÄELISUSE MUUTMINE 
Tehase poolt seadistatuna on külmkapi uks parema käega avatav (ukse käepide asub vasakul). Ukse 
käelisust saab muuta paremakäelisest vasakukäeliseks. Toimige järgmiselt: 

- eemaldage ukse ülemise hinge kinnituskruvi 
- tõstke kapiuks hingedelt 
- eemaldage alumine uksehing 
- puurige ettevaatlikult avad käepideme paigalduseks ja kinnitage see 
- paigaldage uks vastupidises järjekorras hingedele ja kinnitage . 

 
 
VIGADE OTSING 
Eelkõige põhjustavad probleeme külmkapi töös ebakorrektne paigaldus ja ebasihipärane kasutamine. 
 
Vigade ilmnemisel kontrollige järgmist: 

- kas töökeskkonna temperatuur on kõrgem kui +32°C?  
- kas külmkapi ust on avatud liiga sageli?  
- kas õhu tsirkulatsioon kapis on takistatud? 

 
Juhul, kui roheline tuli ei põle ja külmkapp ei tööta, kontrollige: 

- kas külmkapp on ühendatud vooluvõrku ( kas pistik on seinakontaktis)? 
- kas seinakontaktis on voolu? 
- ega kaitse pole läbi põlenud? 

 
Juhul, kui roheline lamp ei põle, aga külmkapp töötab: 

- vahetage rohelise tule lambipirn. 
 
Juhul, kui külmkapp müriseb, kontrollige: 

- ega külmkapp ei puutu vastu seina? 
 

Kui ükski otsing ei andnud tulemusi: 
- lülitage külmkapp välja, näiteks keerake termostaat „Off“ peale. Umbes 15 minuti pärast 

lülitage külmkapp uuesti tööle ja kontrollige, kas aurusti hakkas külmutama. 
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RIIULITE MAKSIMAALKOORMUSED: 
 

Mudel Koormus kg 
FS80CP 15 
FSC1220 / FS1220 / SD1220 55 
FSC1280 / FS1280 / SD1280 55 
FSC1380 / FS1380 / SD1380 55 
FSC2380 / FS2380 / SD2380 55 
BC2000 55 
FSC1450 55 

 
 
LIKVIDEERIMINE 
Kui külmseade on oma aja ära elanud ja seda enam ei kasutata, siis tuleb see hävitada keskkonna-
sõbralikul viisil.  
Sellekohaseid juhiseid või informatsiooni saate seadme Teile müünud firmalt. 
Kui külmseadet enam ei kasutata, monteerige lahti seadme uks, et likvideeritav toode ei kujutaks ohtu 
mängivatele lastele. Ärge eemaldage külmkapist riiuleid, et lapsed ei saaks mänguhoos kappi pugeda. 
 
Volitatud maaletooja:  
OÜ Külminaator:  
üldtelefon: 67 29 530  kell 9.00 – 17.00 E -R. 
hooldus-mehhaaniku tel.: 52 72 943 
töödejuhataja tel.: 51 51 340 
Samadel numbritel palun pöörduda ka remondialastes küsimustes! 
Lisainformatsioon internetis aadressil: www.kylminaator.ee 
e-mail: info@kylminaator.ee 
 

 


