KASUTUSJUHEND TEFCOLD TM30/40/50, TM30/40/50G MINIBAARID

 KÜLMINAATOR OÜ 
KASUTUSJUHEND MINIBAARIDELE
Mudelid Tefcold TM30/40/50; TM30/40/50G
Külmseadmed on toodetud Taanis ja vastavad CE nõuetele.
NB! Vajalikud joonised ja pildid asuvad tootja originaalses kasutusjuhendis.
Enne seadmete kasutuselevõttu palun tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
HOIATUSED
1) Minibaarid on ette nähtud kasutamiseks vaid selleks ette nähtud otstarbel – toiduainete ja
jookide säilitamiseks.
2) Külmseade peab olema paigaldatud vastavalt paigaldusjoonisele ja –juhisele.
3) Ärge kunagi eemaldage pistikut seinakontaktist, tõmmates juhtmest, vaid haarake kindlalt
pistikust ning tõmmake see korralikult seinakontaktist.
4) Ärge kasutage vigastatud elektrisüsteemiga külmseadet. Juhul, kui toitejuhe on saanud
kahjustada, tuleb see vahetada vastava koolituse saanud isiku poolt.
5) Lülitage alati seade enne puhastamist või remontimist vooluvõrgust välja. Seadet võib
tehniliselt hooldada vaid selleks volitatud ning vastava koolituse saanud isik.
6) Kui külmkapp on varustatud ukselukuga, tuleb võtit hoida lastele kättesaamatus kohas.
7) Ärge kasutage seadet kergesti süttivate vedelikega samas ruumis, see on tule- ja
plahvatusohtlik.
NB!
Kui külmseadet enam ei kasutata, monteerige lahti seadme uks, et likvideeritav külmkapp ei kujutaks
ohtu mängivatele lastele. Ärge eemaldage kapist riiuleid, et lapsed ei saaks mänguhoos kappi pugeda.

Säilitage kasutusjuhend kindlasti ka tuleviku tarbeks.
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ASUKOHT ASUKOHT JA PAIGALDAMINE
Veenduge, et kapp ei ole transportimisel viga saanud. Kui märkate kapil vigastusi, võtke kohe ühendust
kapi teile müünud firmaga.
Külmkapi võib ühendada vooluvõrku, mille pinge/sagedus vastab kapi nimiplaadil olevale 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.
Pistik peab olema ühendatud seinakontakti, mis peab asuma kergesti ligipääsetavas kohas.
Seinakontakt peab olema maandusega.
Külmseadme tõrgeteta tööks jälgige järgmist:
Tagamaks vajalikku õhutsirkulatsiooni seadme ümber, on vajalik, et seade oleks seinast eemal
minimaalselt 2 cm. Nii sisse- kui ka väljasuunduva õhu piisava hulga jaoks peab avauste
pindala mõlemal juhul olema minimaalselt 200 cm².
Paigaldage seade tasasele pinnale ja veenduge, et seade oleks loodis.
Mingil juhul ei peaks külmseade paiknema tugeva päikesepaiste käes ega ka kütteseadme,
näiteks radiaatori, vahetus läheduses.
Külmseadme kohal on kindlasti vajalik sooja õhu äravool. Seadet ei tohi kinni katta, nii et
õhuringlus oleks takistatud. Vt. joonised.

KASUTAMINE
Kontrollige, et pinge võrgus vastaks kapi nimesildil nõutule.
Ühendage külmkapi pistik seinakontaktiga ja pöörake seadme tagaseinas asuvat termostaati kellaosuti
suunas kuni kapi tööle hakkamiseni.
Laske külmikul alguses tühjalt saavutada soovitud temperatuur ja alles seejärel täitke see kaubaga.
Kapi hügieen on vaja tagada regulaarse puhastamisega.
Ukse käelisus
Tehase poolt on külmseadmele paigaldatud paremakäeline uks. Ukse käelisuse muutmiseks on
komplektis kaasas vasakpoolse avatavusega uske ülemine hing. Monteerige uks lahti ja teisaldage
alumine hing vasakule. Paigaldage ülemine hing ja uks. Enne kruvide kinni keeramist veenduge, et uks
oleks loodis.
Ukse ja katteukse ühendamine
Ukse ja katteukse ühendamiseks on vaja, et uks oleks loodis. Vajalik komplekt ühendamiseks on
saadaval eraldi lisavarustusena. Katteukse paigaldamisel peab uste vahe olema 6 mm, kinnises asendis
ei tohi seadme uks toetuda vastu katteust. Veenduge, et uste vahe suletuna oleks 1 kuni 2 mm.
Puhastamine
Enne seadme kasutusele võttu ja edaspidi peske külmkapi sisemus sooja vee ja neutraalse
pesulahusega, pühkige puhtas vees loputatud rätiga ja kuivatage. Kasutage kindlasti vaid pehmet
kangast! Mingil juhul ei tohi kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid.
Kasulikud nõuanded
Ei ole soovitatav ületada mõistlikku kaubakogust (ei jahuta maha soovitud aja jooksul)
Soojad/kuumad produktid on vaja maha jahutada, enne kui külmikusse asetada
Veenduge maanduse olemasolus
Ärge ladustage kergesti süttivaid või plahvatusohtlikke materjale
Enne hooldusspetsialisti välja kutsumist oleks soovitatav kontrollida, kas…
…pistik on korralikult seinakontaktis
…kaitse (juhul, kui kontakt on sellega varustatud) on terve – soovitatakse kasutada 13A kaitset
…lüliti seinakontaktil (selle olemasolu korral) on sisse lülitatud asendis – lüliti kasutamine on
soovitatav
…termostaadi asend on õige
…uks sulgub korralikult/on korralikult suletud ja tihend terve
…külmikul lasti režiimi minna enne kauba sinna asetamist
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LIKVIDEERIMINE
Kui külmkapp on oma aja ära elanud ja seda enam ei kasutata, siis tuleb ta hävitada keskkonnasõbralikul viisil.
Sellekohaseid juhiseid või informatsiooni saate Teile külmiku müünud firmalt.
Garantiiremondi ja hoolduse küsimustes pöörduge teile seadme müünud firma poole.
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
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