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1. Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Ennen kaapin käyttöönottoa ja saavuttaaksesi laitteen optimaaliset käyttöominaisuudet, on 
jokaisen käyttäjän tutustuttava tähän käyttöohjeeseen.

2. Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. Mikäli havaitset laitteessa vikaa, ota välittömästi yhteyttä laitteen myyjään.

4. Sijoita laite kuivaan ja ilmastoituun paikkaan.

5. Älä sijoita laitetta toisen lämpöä luovuttavan laitteen välittömään läheisyyteen tai altista laitet-
ta suoralle auringon valolle.

6. Pidä aina mielessä, että sähkölaitteisiin ja niiden käyttöön liittyy aina riskin vaara.

7. Älä koskaan säilö kaapissa syttyviä nesteitä kuten tinneriä, bensiiniä tmv.

8. Vahvistamme, että laitteen valmistuksessa ei ole käytetty asbestia tai muita ympäristölle hai-
tallisia CFC-yhdisteitä.

9. Kompressorin öljy ei sisällä PCB-yhdisteitä.

2. Pakkauksesta purkaminen ja asennus
Poista laitteen alta puinen pakkausalusta ja pura pakkaus. Joitakin ulkoisia pintoja on suojattu suojakalvol-
la, jotka tulee poistaa ennen käyttöönottoa.

Taataksesi laitteen toiminnan varmista, että laite on asennettu vaakasuoraan. Laitteen alla on säätöjalat 
joita voidaan säätää. Ks. kuva 1.1.

Mikäli haluat integroida laitteen seinustalle, huomioi seuraavat asiat:
1. Asennusvaraksi kaapin yläpuolelle tulee jättää ainakin 10 cm tuuletustila, jotta jäähdytys toimii moit-
teettomasti.
2. Laitteen saranapuolelle tulee jättää riittävästi tilaa siivoamiselle, hyllyjen vaihtamiselle ja saranan puh-
distamiselle.

STOP
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Vigtige informationer

1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse denne brugsvejledning igennem.
2. Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved skabet.
4. Skabet bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.
5. Skabet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre arer.
7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende.
8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.
9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

Udpakning og opstilling

Skabet leveres emballeret og på træpalle, fjern dette. 

For korrekt funktion er det vigtigt at skabet står lige efter opstilling, dette har fødder der kan 
justeres i højde, se fig. 1.1.

Fig. 1.1

Hvis skabet indbygges, er man nødt til at tage hensyn til følgende:

1. Der skal være en passende luftsprække over skabet, mindst 10 cm., for at kølesystemet kan 
fungere tilfredsstillende.

2. Afstand til vægge o.lign. i hængselsiden skal være af passende størrelse, så man kan udskifte 
hylder og rengøre ved hængslet.

DK

Kuva 1.1
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3. Sähköliitännät
Laite toimii 230 V/50 Hz verkkovirrassa.

Seinän pistorasia laitteelle tulee olla helposti saavutettavissa.

Noudata kaikkia paikallisten viranomaisten antamia ohjeita koskien sähkölaitteiden maadoitusta. Kaapin 
pistokkeen sekä seinän pistorasian tulee täten antaa sähkövirralle oikeanlainen maadoitus. 
Mikäli sinulla on epäilyksiä, ota yhteyttä toimittajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Laitteeseen kiinnitetty virtajohto on kolmejohtiminen. Laite soveltuu liitettäväksi normaaliin pistorasiaan, 
jossa on takana yleinen 13 tai 16 ampeerin sulake. 
Virtajohdon johdinten värit on merkitty seuraavien koodien mukaisesti: Vihreä / keltainen: maa, Sininen: 
neutraali/nolla, Ruskea: vaihe.

Kaikki sähkötyöt saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja.

4. Käyttö

4.1. Laitteen käynnistäminen
Ennen käyttöönottoa laite puhdistetaan, ks. kohta laitteen ylläpito ja puhdistus.

Mikäli laitetta on kuljetettu vaakatasossa, odota 2 tuntia ennen laitteen päälle kytkemistä. Tämä 
estää kompressoria rikkoutumasta (kompressorin nesteet valuvat paikoilleen).

Varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan, ulkoisen lämpötilaolosuhteen tulee olla välillä +18… 
+35ºC.

4.2. Toiminta

4.2.1.  TFW 160S

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 2.0.

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen kaapin lämpötilan.
SET-näyttö kertoo asetetun lämpötilan.
DISPLAY-näyttö kertoo kaapin sisälämpötilan.

Kuva 2.0

STOP
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Aseta uusi lämpötila:
Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila nousee 1°C jokaisesta painalluksesta.

Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila laskee 1°C jokaisesta painalluksesta.

Merkkivalot:
Valvonta valo “Run” syttyy kun kompressori on käynnissä.

Sisävalo:
Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä. 

4.2.2. TFW 365-2

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 2.1

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäytöt kertovat sen hetkisen lämpötilan
laitteen ylä- ja alaosassa.

Näytä asetettu lämpötila:
Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu laitteen yläosaan asetettu lämpötila.
5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan.

Paina tätä näppäintä ja näytöllä vilkkuu laitteen alaosaan asetettu lämpötila.
5 sekunnin kuluttua termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan.

Aseta uusi lämpötila:
Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +12 ºC..+5 ºC,
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.
Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, odota 5 sekunnin ajan ja termostaatti palautuu
normaaliin lukutilaan.

Paina tätä näppäintä ja näytölle ilmestyy vilkkuen asetettu lämpötila.
Jokainen painallus alentaa lämpötilan asetusta 1 ºC, säätöalue +18 ºC..+12 ºC,
ja säätöalue alkaa tämän jälkeen uudelleen alusta.
Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, odota 5 sekunnin ajan ja termostaatti palautuu normaaliin lukutilaan.

Lämpötilan yksikkö C/F
Pidä nämä painikkeet alas painettuina samaan aikaan 5 sekunnin ajan, jolloin näytössä vuorottelevat läm-
pötilan yksiköt C ja F  

Kuva 2.1
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4.2.3. TFW 375

Kiinnitä laite pistokkeeseen ja kytke virta päälle ohjauspaneelista (POWER), ks. kuva 2.2

Kun laite on kytketty päälle, ohjauspaneelin lämpötilanäyttö kertoo sen hetkisen kaapin lämpötilan.

Aseta uusi lämpötila:
Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila nousee 1°C jokaisesta painalluksesta.

Paina tätä näppäintä ja asetettu lämpötila laskee 1°C jokaisesta painalluksesta.

Lämpötilan yksikkö C/F
Pidä nämä painikkeet alas painettuina samaan aikaan 5 sekunnin ajan, jolloin näytössä vuorottelevat läm-
pötilan yksiköt C ja F  

Sisävalo:
Paina tätä näppäintä kytkeäksesi sisävalon päälle/pois päältä. 

Kuva 2.2

+
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4.3. Vesiallas
Jottei viinipullojen korkit kuivuisi matalassa ilmankosteudessa, laite on varustettu vesialtaalla. Vesiallas 
tulee sijoittaa laitteen ylimmälle hyllylle, ks. kuva 3.1

4.4. Hiilisuodatin
Hiilisuodatin
Laite on varustettu hiilisuodattimella jolla estetään pahojen hajujen syntymistä kaapin sisälle. Suodatin on 
sijoitettu laitteen takaseinään, ks. kuva 3.2
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2.1. Hyllyjen säätäminen
Nosta hyllyä ja vedä ulos, ks. kuva 3.4

2.2. Oven kätisyyden vaihtaminen

Avaa ovi, poista alasaranan kaksi ruuvia ja nosta ovi irti, ks. kuva 3.5

Siirrä yläsarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 3.6
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Siirrä alasarana vastakkaiselle puolelle, ks. kuva 3.7.

Aseta ovi uudelleen alasaranalle ja kiinnitä ruuvit uudelleen, ks. kuva 3.8
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5. Ylläpito ja puhdistus
Vedä kaappi irti pistokkeesta.

Kaappi tulee puhdistaa säännöllisesti. Puhdistaa kaapin sisä- ja ulkopinnat miedolla puhdistusaineella ja 
kuivaa tämän jälkeen pinnat. Ulkoiset pinnat voidaan käsitellä käyttäen teräspinnoille tarkoitettua öljypoh-
jaista puhdistusainetta.

ÄLÄ käytä puhdistusaineita jotka sisältävät kloriinia tai muita vahvoja puhdistusaineita, koska 
nämä voivat vahingoittaa pintoja sekä sisällä olevia kylmäteknisiä toimintoja.

Puhdista lauhdutin ja kompressoritila käyttämällä imuria ja harjaa.

ÄLÄ huuhtele kompressoritilaa vedellä, sillä se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähköosia.

6. Huolto
Kylmätekniikka on hermeettisesti suljettu systeemi, joka ei vaadi valvontaa vain puhdistusta.

Mikäli kaappi ei tee kylmää, varmista, että vika ei aiheudu sähkökatkoksesta.

Mikäli et pysty määrittelemään syytä laitteen toiminnalliselle vialle, ole yhteydessä laitteen toimittajaan 
tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 
Ilmoita laitteen tyyppi sekä valmistuksen sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen tuotekilvestä, joka 
on sijoitettu laitteen sisäpinnalle, ylös oikealle.

7. Laitteen hävittäminen
Kylmälaitteen hävittäminen tulee tehdä lain edellyttämällä, ympäristöystävällisellä tavalla. Huomioi voi-
massa olevat asetukset koskien kylmälaitteiden hävitystä.
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ÄLÄ käytä puhdistusaineita jotka sisältävät kloriinia tai muita vahvoja puhdistusaineita, koska 
nämä voivat vahingoittaa pintoja sekä sisällä olevia kylmäteknisiä toimintoja.  
 
Puhdista lauhdutin ja kompressoritila käyttämällä imuria ja harjaa.   
 
ÄLÄ huuhtele kompressoritilaa vedellä, sillä se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähköosia.  
  
 
Huolto 
 
Kylmätekniikka on hermeettisesti suljettu systeemi, joka ei vaadi valvontaa vain puhdistusta. 
 
Mikäli kaappi ei tee kylmää, varmista, että vika ei aiheudu sähkökatkoksesta. 
  
Mikäli et pysty määrittelemään syytä laitteen toiminnalliselle vialle, ole yhteydessä laitteen 
toimittajaan. Ilmoita laitteen tyyppi sekä valmistuksen sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen 
tuotekilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisäpinnalle, ylös oikealle. 
  
 
Hävittäminen 
 
Kylmälaitteen hävittäminen tulee tehdä lain edellyttämällä, ympäristöystävällisellä tavalla. Huomioi 
voimassa olevat asetukset koskien kylmälaitteiden hävitystä.   

      
TFW160-2S   

VIKA KOODI KUVAUS 
E1 Kaapin ylemmän osion lämpötila-anturin kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.  
E2 Kaapin ylemmän osion lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi on vaihdettava. 
E3 Höyrystimen lämpötila-anturi irronnut, ja anturi tulee vaihtaa.  
E4 Höyrystimen lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi tulee vaihtaa.    
E7 Kaapin alemman osion lämpötila-anturi kytkentävika ja anturi tulee vaihtaa.   
E8 Kaapin alemman osion lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi on vaihdettava. 

 
TFW80 ja TFW160 

VIKA KOODI KUVAUS 
E1 Valkoisen liittimen lämpötila-anturin kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.    
E2 Valkoisen liittimen lämpötila-anturissa oikosulku, ja anturi on vaihdettava.  
E3 Höyrystimen lämpötila-anturissa kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.   
E4 Höyrystimen lämpötila-anturin oikosulku.   
E7 Keltaisen liittimen lämpötila-anturin kytkentävika, ja anturi tulee vaihtaa.   
E8 Keltaisen liittimen lämpötila-anturin oikosulku, ja anturi tulee vaihtaa.   

 
 

STOP
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