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Tärkeät turvallisuusohjeet
1. Suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista, jotta kaapin käyttö olisi mahdollisimman tehokasta.
2. Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Ota yhteys jälleenmyyjään välittömästi häiriöiden sattuessa.
4. Aseta kaappi kuivaan ja tuulettuvaan paikkaan.
5. Pidä kaappi pois voimakkaasti lämpöä tuottavista lähteistä ja älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
6. Muista aina, että kaikki sähkölaitteet ovat potentiaalisen vaaran lähteitä.
7. Älä säilytä syttyviä aineita kaapissa kuten tinneriä, bensiini jne.
8. Ilmoitamme, että rakenteessa ei käytetä asbestia eikä CFC-yhdisteitä.
9. Kompressorin öljy ei sisällä PCB:tä.

Pakkauksen purkaminen ja asennus
Poista puulava ja pakkausmateriaali. Laitteen ulkopintoihin on kiinnitetty suojapinnoite, mikä täytyy pois-
taa ennen asennusta.

Varmistaaksesi laitteen hyvän toiminnon täytyy laite olla tasaisella alustalla. Jos laite toimitetaan jaloilla 
voi näitä säätää. Katso kuva 1.

Sähköliitännät
Laite on luokiteltu 230 V / 50 Hz virralle. Seinäpistokkeen on oltava helposti käytettävissä.

Tämä laite vaatii pienjännitedirektiivin mukaista ylimääräistä suojausta. Tämä pätee myös silloin, kun vaih-
detaan olemassa oleva kaappi, jolla ei ole ylimääräistä suojaa. Lisävarusteena pidetään rakennuksia, jotka 
on rakennettu 1. huhtikuuta 1975 jälkeen, jos on asennettu HFI-katkaisija, joka suojaa pistorasiaa, johon 
kaappi on kytketty.

Jos pistorasia on kolmivaiheinen pistorasia, molemmissa edellä mainituissa tilanteissa on käytettävä kol-
mipistopistoketta, ja keltainen ja vihreä maadoitusjohto on kytketty maadoitusliittimeen (merkitty).

Jos pistorasia on kaksipistokkeinen, tarvitset vain kaksi pistoketta. Jos pistotulppaa asennetaan itse, 
leikkaa vihreä / keltainen maadoitusjohdin mahdollisimman lähelle pistokkeen runkoa.

Kaikissa muissa tapauksissa suosittelemme valtuutetun sähköasentajan käyttämistä tarkastamalla, mikä 
on paras tapa tarjota suojaa kaappiin. Jos rakennusta, johon kaappi asennetaan, ei ole ylimääräistä suo-
jaa, käytä sähköasentajaa PFI- tai HPFI-vikavirtasuojakytkimen asentamiseen.

Kuva 1
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Käynnistys
Ennen käyttöä suosittelemme, että jääkaappi puhdistetaan, katso kappale ”Ylläpito”.

TÄRKEÄÄ!
Jos kaappi on ollut kyljellään vaaka-asennossa kuljetuksen aikana, täytyy odottaa 2 tuntia ennen kun 
kaapin voi käynnistää.

Ilmanvaihto

Varmista, että pakastimen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa kompressorin ilmanvaihdolle.

ÄLÄ PEITÄ ilmanvaihtoritilöitä!

Maksimaalinen kapasiteetti merkintä
Kaapissa on viiva merkitty sisäpuolelle, joka ilmaisee enimmäistason, johon se voidaan täyttää.
Katso kuva 2.

 

Keula

Keula

Kuva 2
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Lukko
Kaapissa on lukko, jonka voi asentaa kanteen. Katso kuva 2.

Termostaatti
Termostaatti sijaitsee kompressorin koneikossa. Katso kuva 3.

Termostaatin tehdasasetus on noin -20°C.

Termostaatin voi asettaa -14°C ja -24°C väliin. Käännä myötäpäivää laskeaksesi lämpötilan.

Lämpötilamittari
Kaappi on varustettu lämpötilamittarilla, joka näyttää kaapin sisälämpötilan. Katso kuva 4.

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4
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Sulatus
Sulata tarpeen mukaan. Aloita sulatus irrottamalla laite sähköverkosta, poista tyhjennystulppa pohjasta ja 
avaa tyhjennysventtiili. Katso kuva. 5.

Jätä kansi auki.

Käytä kaapin mukana tulevaa muovikaavinta jäiden poistamiseksi sisäpuolelta. ÄLÄ KOSKAAN käytä te-
räviä esineitä tai veitsiä.

Sijoita säiliö venttiilin alle keräämään sulanutta vettä.
MUISTA! Laita aina tyhjennystulppa takaisin ja sulje venttiili sulatuksen jälkeen.

Ylläpito
Irrota pakastimen pistoke pistorasiasta.

Kaappi on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kaapin ulko- ja sisäpinnat kevyellä saippualiuoksella ja 
pyyhi sitten kuivaksi. 

ÄLÄ käytä puhdistusaineita, jotka sisältäviä klooria tai klooripitoisia aineita, sillä ne voivat aiheuttaa va-
hinkoa.

Puhdista ilmanvaihtoritilät pölynimurilla ja jäykällä harjalla.

ÄLÄ suihkuta vettä kompressorikoneikkon, koska se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähkökom-
ponentteja.

Huolto
Jäähdytysjärjestelmä on ilmatiiviisti suljettu ja ei vaadi valvontaa. Ainoastaan   puhdistamista.

Jos kaappi ei jäähdy, tarkista onko syynä sähkökatkaisu.

Jos vikaa ei löydy, ota yhteyttä toimittajaan. Ilmoita kaapin malli ja sarjanumero ottaessasi yhteyttä. Nämä 
tiedot löytyvät arvokilvestä, joka löytyy kaapin vasemmalta puolelta.

Hävittäminen

Kaapin hävittäminen on tehtävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkista paikallisia voimassa oleva hävittä-
misasetuksia. Voi olla erityisiä vaatimuksia ja ehtoja, joita on noudatettava.

Kuva 5
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  
 

 EC DECLARATION OF CONFORMITY  

     
We: 

 TEFCOLD A/S 
Industrivej 25 
DK-8800 Viborg 
Denmark 
info@tefcold.dk 

 

 
Declare under our sole responsibility that the product / product range: 

     
 Ice Cream Freezers  

 IC100SC-I, IC200SC-I, IC300SC-P, IC400SC-P, IC500SC-P, IC550SC-P, IC700SC-P 
     

Manufactured for: 
 TEFCOLD A/S 

Industrivej 25 
DK-8800 Viborg 
Denmark 

 

   
Is in conformity with the: 

     
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC 
 
And the following harmonized standards have been applied: 
 
LVD: EN 60335-1:2012 + A11:2014 

EN 60335-2-89:2010 
EN 62233:2008 

 

 
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 

EN 55014-2:1997 + A1:2015 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2014 + A2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 

 
RoHS: EN 50581:2011/65/EC  
 
Date: 4 January 2018  
  
Stamp: Signature: 

 
 

 Rene´ Funk Jensen, Laboratory Manager 

 
TEFCOLD A/S . Industrivej 25 . DK-8800 Viborg . Denmark . www.tefcold.dk . info @tefcold.dk 
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 EC DECLARATION OF CONFORMITY  

     
We: 

 TEFCOLD A/S 
Industrivej 25 
DK-8800 Viborg 
Denmark 
info@tefcold.dk 

 

 
Declare under our sole responsibility that the product / product range: 

     
 Ice cream freezers:   

NIC100, NIC200SCEB, NIC300SCEB, NIC400SCEB, NIC500SCEB 
 

 

 

   
     

Manufactured for: 
 TEFCOLD A/S 

Industrivej 25 
DK-8800 Viborg 
Denmark 

 

   
Is in conformity with the: 

     
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC, 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC 
 
And the following harmonized standards have been applied: 
 
LVD: EN 60335-1:2012 

EN 60335-2-89:2010 
EN 62233:2008 

 

 
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 

EN 55014-2:1997 + A1:2001 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 

 

 
RoHS: EN 50581:2011/65/EC  
 
Date: 13 February 2018  
  
Stamp: Signature: 

 
 

 René Funk Jensen, Laboratory Manager 

 
TEFCOLD A/S . Industrivej 25 . DK-8800 Viborg . Denmark . www.tefcold.dk . info @tefcold.dk 
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