
 

HUOMAA: Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, mukaan lukien 
turvallisuus- ja asennusohjeet, joiden avulla voit hyödyntää laitetta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä sitä turvallisessa paikassa, missä 
se on helposti saatavilla myöhempää tarvetta varten, kun sinä tai muut 
henkilöt tarvitsette tietoja laitteen käytöstä.
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TURVALLISUUSTIEDOT
Tässä laitteessa käytetään herkästi syttyviä kylmäaineita ja herkästi 

syttyviä eristyskaasuja. Ennen kuin käytät laitetta, sijoita ja asenna se 
asianmukaisesti tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla. Tulipalo-, sähköisku- 
tai loukkaantumisvaaran välttämiseksi laitetta käytettäessä on 
noudatettava näitä tärkeitä varo-ohjeita:

● Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja se on suunniteltu ainoastaan 
suljettujen viinipullojen säilyttämiseen.

● Laite on sijoitettava niin, että liittimeen pääsee käsiksi.
● Varmista, että arvokilpeen merkitty jännite/virta vastaa asennuspaikan 

syöttöjännitettä. Liitä maadoitettuun 3-nastaiseen pistorasiaan. Älä poista 
maadoitusnastaa. Älä käytä adapteria äläkä käytä jatkojohtoa.

● Älä liitä tai irrota virtapistoketta märin käsin.
● Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen ja vedä se irti 

pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
● On suositeltavaa varata erillinen virtapiiri pelkästään tämän laitteen 

käyttöön.
● Irrota laite virtalähteestä tai katkaise virta ennen laitteen puhdistamista, 

huoltoa tai kunnossapitoa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi 
olla sähköisku tai kuolema.

● Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajan tai tämän edustajan 
tai muun pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.

● Sulakkeen (tai virrankatkaisijan) tulee olla kooltaan vähintään 10 
ampeeria.

● Laitteen asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi yksikön 
eteen ei saa asettaa mitään esteitä. Sijoita yksikkö suojaan suoralta 
auringonvalolta ja lämmönlähteiltä (uuni, lämmitin, lämpöpatteri jne.).

● Älä yritä korjata tai vahtaa mitään laitteen osaa, ellei sitä nimenomaisesti 
suositella tässä ohjekirjassa. Kaikki muut huoltotyöt on teetettävä 
pätevällä asentajalla.

● Pyydä avuksesi riittävästi apuhenkilöitä, kun laitetta siirretään ja 
asennetaan. Näin vältetään laitteen vahingoittuminen ja ihmisten 
vammautuminen.

● Laitteen vaakasuoraan asettaminen on tärkeää, jotta se toimii oikein. 
Laitteen jalkoja voidaan säätää sen vaakasuoraan asettamiseksi.

● Älä koskaan puhdista laitteen osia herkästi syttyvillä nesteillä, jotka 
voivat aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Älä varastoi tai käytä 
bensiiniä tai muita herkästi syttyviä aineita ja nesteitä laitteen lähellä.
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● Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita tai hioma-aineita laitteen 
sisätilassa. Nämä puhdistusaineet voivat vahingoittaa sisätilaa tai 
haalistaa sen väriä.

● Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
● Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, joissa 

on herkästi syttyvää ponnekaasua.
● Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisäosien ja -varusteiden 

käyttäminen voi olla vaarallista.
● Pidä tuotteet loitolla tulesta tai vastaavista hehkuvista aineista ennen 

laitteen hävittämistä.
● GWP (ilmaston lämmityspotentiaali): R600a=3
● Kun laite hävitetään, irrota ovi ja jätä hyllyt paikoilleen, jolloin lapset 

eivät pääse niin helposti kiipeämään laitteen sisälle. Varmista, että 
jäähdytysainepiiri, erityisesti lämmönvaihdin yksikön takapuolella/
pohjassa, ei ole vahingoittunut.

● Tuotteessa tai pakkauksessa oleva kierrätysmerkki osoittaa, että tätä 
tuotetta ei saa käsitellä tavallisena sekajätteenä ja se on toimitettava 
vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä 
varten.

● Vähintään 8-vuotiaat lapset ja alentuneen fyysisen, sensorisen tai 
henkisen toimintakyvyn omaavat henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole 
laitteen käyttämiseen vaadittavaa kokemusta ja tietoa, voivat käyttää 
tätä laitetta, jos heidän toimintaansa valvotaan tai heidät opastetaan 
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Laitteen puhdistusta ja 
käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ei saa antaa lasten tehtäväksi, ellei 
heidän toimintaansa valvota.

● TÄTÄ laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan 
lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole laitteen käyttämiseksi vaadittavaa kokemusta 
ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heidän 
toimintaansa tai opasta heitä laitteen käyttöön.

● 3–8-vuotiaat lapset saavat laittaa tuotteita kylmälaitteen sisään ja ottaa 
niitä pois.

● Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, 
kuten: 
1. henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
2. maatalot ja hotellien, motellien ja muiden asuntolatyyppisten tilojen 
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asiakastilat;
3. aamiaisen ja majoituksen tarjoavat tilat;
4. ateriapalvelut ja muut vastaavat, jotka eivät harjoita vähittäismyyntiä

– VAROITUS: Varmista, että laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevien 
tuuletusaukkojen edessä ei ole esteitä.

– VAROITUS: Älä nopeuta sulatusta sellaisilla mekaanisilla laitteilla tai muilla 
välineillä, joita valmistaja ei ole suositellut.

– VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
– VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikelokeroiden sisällä, 

elleivät ne ole tyypiltään valmistajan suosittelemia.
- VAROITUS: Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, että virtajohto ei jää 

loukkuun eikä vioitu.
- VAROITUS: Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä 

virtalähteitä koneen taakse.
- VAROITUS: Laitteen epävakaudesta johtuvan vaaran välttämiseksi se on 

kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- pohja, kun laite on vastaavan tyyppinen ja omaa samat toiminnot kuin 
toimitetussa laitteessa.

 � Vaatimustenmukaisuus
Asettamalla tähän tuotteeseen  -merkin vakuutamme omalla 
vastuullamme, että tuote vastaa kaikkia eurooppalaisia turvallisuus-, 
terveys- ja ympäristövaatimuksia, jotka on määritelty tätä tuotetta 
koskevassa lainsäädännössä.

 � Energiansäästö
--Varmista aina hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoa tai ritilää.
--Pidä tuuletusaukot aina esteettöminä ja puhtaina.
--Älä aseta laitetta paikkoihin, missä ne altistuvat suoralle auringonvalolle. 

Älä sijoita laitetta uunin, lämmittimen tai vastaavien esineiden lähelle.
--Avaa ovia ja pidä niitä avattuna mahdollisimman vähän.
--Poista laitteen takapuolelle kertynyt pöly.

 � Huolto
● Älä yritä itse korjata laitetta, koska siitä voi seurata 
vammautuminen tai vakavia toimintahäiriöitä. Jos laite 
tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä asiakaspalveluosastoon.
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ENERGIANSÄÄSTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Huomioi seuraavat energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevat 
erityisohjeet: 
(a) Energiatehokkain käyttö edellyttää hyllyjen sijoittamista laitteeseen. 
Huomioi vastaavat kuvat tässä ohjekirjassa.
(b) Huomioi kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet koskien viinituotteiden 
sijoittamista laitteeseen siten, että ne säilyvät mahdollisimman pitkään ja 
ruokajätteiden syntyminen vältetään;
(c) Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa olevia ohjeita koskien kunkin 
osaston suositellun lämpötilan asettamista elintarvikkeiden optimaalisen 
säilymisen varmistamiseksi.
(d) Arvio lämpötila-asetusten vaikutuksesta ruokajätteiden syntymiseen: 
katso viinien parhaat säilytysajat viinipullojen etiketeistä; parhaat 
säilytysajat voivat lyhentyä, jos käytetään muita kuin suositeltuja lämpötila-
asetuksia.
(e) Laitteessa ei ole erityisiä toimintatiloja ja ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat lämpötiloihin.
(f) Tämä laite on tarkoitettu vain viinin säilyttämiseen
(g) Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa olevia ohjeita koskien kylmälaitteen 
oikeaa asennusta ja loppukäyttäjän vastuulla olevaa huoltoa, mukaan 
lukien puhdistusta;
(h) KOSKIEN erillistyyppisiä laitteita: tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu 
kalusteisiin upotettavaksi laitteeksi.
(i) Tämä kylmälaite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.
(j) Pääsy ammattitaitoiseen korjauspalveluun: https://service.temptech.no/
(k) Varaosien tilaaminen: Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen Service@
temptech.no
(l) Lyhin ajanjakso, jonka aikana laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia 
on edelleen saatavana:
Termostaatit, lämpötila-anturit, painetut piirilevyt ja valolähteet ovat 
saatavana vähintään 7 vuoden ajan laskien siitä, milloin viimeinen 
kyseisen mallin tuote on saatettu markkinoille.
Ovenkahvat, ovisaranat, tasot ja korit ovat saatavana vähintään seisemän 
vuoden ajan ja ovitiivisteet vähintään 10 vuoden ajan laskien siitä, milloin 
viimeinen kyseisen mallin tuote on saatettu markkinoille.
(m) Kylmälaitteen valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan 
tarjoaman takuun vähimmäiskestoaika:
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Vähimmäistakuuaika on: 5 vuotta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja 
Tanskassa.
(n) Laitteet, joille on määritetty ilmastoluokka:
- Laajennettu lauhkea: ‘tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 
ympäristön lämpötila-alueella 10–32 °C’;
- Lauhkea: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön 
lämpötila-alueella 16–32 °C;
- Subtrooppinen: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön 
lämpötila-alueella 16–38 °C;
- Trooppinen: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön 
lämpötila-alueella 16–43 °C;
(o) Mallitietojen etsiminen tuotetietokannasta: Vieraile verkkosivullamme 
osoitteessa https://temptech.no/ saadaksesi ohjeet tuotetietojen 
etsimiseen EU-tietokannasta.
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LAITTEEN KUVAUS
 � Tuotteen ominaisuudet 

1 Ohjauspaneeli 5 Lasiovi
2 Pyökkihyllyt (pitkä) 6 Kahva

3 E r o t i n  ( k a k s i 
vyöhykettä)

7 Kori

4 Pyökkihyllyt (lyhyt) 8 Jalka

Yksi vyöhyke 
OZ60SB OZ60DB OZ60DW OZ60DX

Kaksi vyöhykettä 30 pulloa 28 pulloa Yksi ja kaksi vyöhykettä

1

3

2

4

5

6

8

7

 
 

1 Ohjauspaneeli (yksi vyöhyke) 5 Lasiovi
2 Pyökkihyllyt (pitkä) 6 Kahva

3 Erotin (kaksi vyöhykettä) 7 Kori
4 Pyökkihyllyt (lyhyt) 8 Jalka

Yksi vyöhyke 

OZ90DB OZ90DW OZ90DX
Kaksi vyöhykettä 47 pulloa 41 pulloa Yksi ja kaksi vyöhykettä

1

3

2

4

5

6

8

7
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1

3

2

4

5

6

8

7

1 Ohjauspaneeli (yksi vyöhyke) 5 Lasiovi
2 Pyökkihyllyt (pitkä) 6 Kahva

3 O h j a u s p a n e e l i  ( k a k s i 
vyöhykettä)

7 Kori

4 Pyökkihyllyt (lyhyt) 8 Jalka

Yksi vyöhyke 

OZ124SB OZ124DB
Kaksi vyöhykettä 81 pulloa 74 pulloa Yksi ja kaksi vyöhykettä
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 � Ohjauspaneeli
Painikkeet ohjauspaneelissa: Yksi vyöhyke 

1 2 653 4 7

1 Power 5 Lämpötila plus

2 Light 6 Lämpötila miinus

3 Lukko 7 °C/°F-kytkin

2+6 + L ä m p ö t i l a n 
näyttötila

 1 °C 5 Varoitus

2 °F 6 Digitaalinen

3 Kompressori 7 Näyttö päälle

4 Lukko

Merkit näyttöruudulla
1

3 4 6 7 5

2
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Painikkeet ohjauspaneelissa: Kaksi vyöhykettä

1 4 5 6

7 8 10 9

2 3

1 Power  5 Lämpötila plus

2 Light 6 Lämpötila miinus

2+6 + Lämpötilan 
näyttötila 5+6 + °C/°F-kytkin

3 Lukko 7

4 Näyttöruutu

 1 Digitaalinen päälle
Ylempi vyöhyke 7 Kompressori

 2 Ylempi vyöhyke 8 Lukko

 3 °C 9 Varoitus

4 °F 10 Näyttö

5 Alempi vyöhyke

6 Digitaalinen päälle
Alempi vyöhyke

1 2 653 4 7

Merkit näyttöruudulla
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 � Sisävalo
Huomaa: Tällä LED-valolla on pitkä käyttöaika. Kun se rikkoutuu, sen 
vaihtaminen edellyttää yhteydenottoa myynnin jälkeiseen palveluun.
Epäpätevän henkilön toimesta ilman pätevän sähköasentajan valvontaa 
tehty osien vaihto johtaa sähköiskuun ja vammautumiseen.
o Vii lennysti lassa on sisävalo. Valo voidaan kytkeä päälle ja pois 

valopainikkeella.

 � Viinikaapin hyllyt
o Ovitiivisteen vahingoittumisen estämiseksi on varmistettava, että ovi on 

avattu kokonaan, kun hyllyjä vedetään ulos kiskoista. 
o Jotta säilytyksessä olevia pulloja voidaan käsitellä helposti, hyllyjä tulee 

vetää ulospäin noin 1/3 pituudelta. 

A A. Suljin

A

o  M a l l e i s s a ,  j o i s s a  e i  o l e 
teleskooppikiskoja, 2 muovista 
pysäytintä kussakin hyllyssä kaapin 
sisäosan vasemmalla ja oikealla 
puolella estävät hyllyä putoamasta.

VIINIKAAPIN KÄYTTÄMINEN
 � Ennen päälle kytkemistä

o Varmista, että asennus on teetetty pätevällä henkilöllä asennusohjeissa 
olevien tietojen mukaan.

o Toimituksen jälkeen on odotettava kahdeksan tuntia ennen kuin 
laite liitetään virtalähteeseen. Tämä mahdollistaa kuljetuksen aikana 
mahdollisesti häiriytyneen kylmäainekaasun tasaantumisen.

o Laitteen ulkopuoli ja laitteen mukana toimitetut irrotettavat varusteet on 
puhdistettava nestemäisen puhdistusaineen ja veden seoksella.

o Laitteen sisäosa on puhdistettava seoksella, mikä 
valmistetaan sekoittamalla natriumbikarbonaattia 
(soodaa) haaleaan veteen. Sisäosan ja varusteiden on 
kuivuttava hyvin puhdistamisen jälkeen.

o Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, voi 
ilmetä hajua. Se vähenee laitteen alkaessa jäähtyä.
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 � Ensimmäisen käyttökerran aikana
TÄRKEÄÄ: Kun viinikaappia käytetään ensimmäistä kertaa tai kun laite 
kytketään uudelleen päälle sen oltua pitkään pois kytkettynä, LED-
näytössä näkyvä lämpötila voi poiketa muutamalla asteella asetetusta 
lämpötilasta (jos näyttö on asetettu näyttämään todellista lämpötilaa). 
Tämä on normaalia ja johtuu aktivoitumisajan pituudesta. Tilanne 
normalisoituu, kun viinikaappi on ollut käynnissä muutaman tunnin. 
o Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, kompressori käy jatkuvasti, 

kunnes viinikaappi saavuttaa riittävän alhaisen lämpötilan.
o Ovea ei tulisi tänä aikana avata toistuvasti eikä pulloja tulisi tällöin 

asettaa laitteen sisälle.
o Jos yksikkö kytketään pois päältä tai se irrotetaan virtalähteestä, on 

odotettava vähintään 5 minuuttia ennen laitteen uudelleenkäynnistystä 
tai ennen sen liittämistä uudelleen virtalähteeseen.

 � Ohjauspaneelin lukitus/lukituksen avaaminen
o Kun haluat avata ohjauspaneel in luk i tuksen,  paina 
lukkopainiketta 3 sekunnin ajan, lukkomerkki  sammuu näytössä 
ja kuuluu äänimerkki;
o Kun haluat lukita ohjauspaneelin, paina lukkopainiketta 
uudelleen 3 sekunnin ajan, lukkomerkki  syttyy näytössä ja 
kuuluu äänimerkki;

o Huomaa: Järjestelmä on oletusarvoisest i  lukitus avattuna, kun 
laite kytketään virtaan. LED9-merkkivalo palaa, kun järjestelmä on 
lukittu. Järjestelmässä ei ole automaattista lukitusta eikä myöskään 
automaattista muistia.

 � Lämpötila-alueen asetus
Yksi vyöhyke
o Laitteessa on 1 lämpötila-alue, yhden vyöhykkeen lämpötila-alue on 5–20 

ºC (41–68 ºF).

Kaksi vyöhykettä
o Laitteessa on 1 lämpötila-alue, sekä ylemmän että alemman vyöhykkeen 

lämpötila-alue on 5–20 ºC (41–68 ºF).
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 � Lämpötilan asetus
Yksi vyöhyke
o Lämpötila-alue on 5-20 ºC (41-68 ºF);
o Varmista, että ohjauspaneelin lukitus on avattu;
o Lukema  alkaa vilkkua ja näyttää edellisen asetetun lämpötilan, kun 

lämpötilan Plus- tai Miinus-painiketta painetaan;
o Kun lukema vilkkuu, paina lämpötilan Plus-painiketta kerran, 
lukema  kasvaa 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki;

o Kun lukema  vilkkuu, paina lämpötilan Miinus-painiketta 
kerran, asetettu lämpötila pienenee 1°C/1°F -asteella ja kuuluu 
äänimerkki;

o Kun lukema osoittaa halutun lämpötilan, ole koskematta mihinkään 
painikkeeseen 5 sekunnin ajan. Asetus tallennetaan ja kuuluu äänimerkki, 
lukema  ei vilku ja näyttää kaapin sisäosan asetetun lämpötilan. 

Kaksi vyöhykettä
o Sekä ylemmän että alemman vyöhykkeen lämpötila-alue on 5–20 ºC 

(41–68 ºF);
o Varmista, että ohjauspaneelin lukitus on avattu, paina 
lämpötila-alueen painiketta valitaksesi ylemmän vyöhykkeen tai 
alemman vyöhykkeen, lukema  valitussa ylemmässä 
vyöhykkeessä tai alemmassa vyöhykkeessä alkaa vilkkua;

o Lukema  näyttää edellisen asetetun lämpötilan, kun lämpötilan Plus- 
tai Miinus-painiketta painetaan;

o Kun lukema  vilkkuu, paina lämpötilan Plus-painiketta 
kerran, lukema kasvaa 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki.

o Kun lukema  vilkkuu, paina lämpötilan Miinus-painiketta 
kerran, asetettu lämpötila pienenee 1°C/1°F -asteella ja kuuluu 
äänimerkki.

o Kun lukema osoittaa halutun lämpötilan, ole koskematta mihinkään 
painikkeeseen 5 sekunnin ajan. Asetus tallennetaan ja kuuluu äänimerkki, 
lukema  ei vilku ja näyttää kaapin sisäosan asetetun lämpötilan. 
 � Virta päälle / pois ja valmiustila
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o Laite kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se li itetään 
virtalähteeseen;
o Laite ei kytkeydy pois päältä, ellei sitä irroteta virtalähteestä;
o Kun haluat pysäyttää kaikki toiminnot, paina virtapainiketta 3 
sekunnin ajan riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai 
avattu, kuuluu äänimerkki ja laite siirtyy valmiustilaan;
o Valmiustilan aikana painike  palaa ja välähtää 2 sekunnin 
välein;
o Kun haluat käynnistää kaikki toiminnot uudelleen, paina 
virtapainiketta uudelleen 3 sekunnin ajan riippumatta siitä, onko 
ohjauspaneeli lukittu vai avattu, kuuluu äänimerkki.

 � Sisävalo
o Sisävalo voidaan kytkeä päälle/pois painamalla valopainiketta 

 riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai avattu;

o Sisävalo voidaan kytkeä päälle/pois painamalla valopainiketta 
 riippumatta siitä, onko ovi auki vai kiinni;

 � Vaihto °C/°F -asteikkojen välillä
o Laite mahdollistaa kaksi lämpötila-asteikkoa: °C (Celsius) ja °F (Fahrenheit) 

lämpötilan ilmaisemiseen, oletusasetuksena on °C (Celsius).

Yksi vyöhyke
o Kun haluat vaihtaa °C -asteikosta °F-asteikkoon, paina 
painiketta  kerran, merkki  syttyy näyttöruudulla, merkki 
sammuu samaan aikaan;
o Pa in iket ta vo idaan painaa r i ippumatta s i i tä ,  onko 
ohjauspaneeli lukittu vai avattu;

o Asetus tallennetaan uutena oletuslämpötila-asteikkona, ellei sitä nollata.

Kaksi vyöhykettä

+ o Kun haluat vaihtaa °C -asteikosta °F-asteikkoon, varmista, että 
ohjauspaneeli lukittu;
o Paina lämpötilan plus- ja miinus-painikkeita +  yhdessä 
3 sekunnin ajan, merkki syttyy näyttöruudulla, merkki 

sammuu samaan aikaan;
o Painiketta voidaan painaa riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu 
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vai avattu;
o Asetus tallennetaan uutena oletuslämpötila-asteikkona, ellei sitä nollata.

 � Painikkeiden taustavalon ja näyttöruudun valaistuksen 
päälle/pois kytkeminen
o Kaikkiin painikkeisiin syttyy taustavalo, kun laite liitetään virtalähteeseen:
o Virtapainiketta lukuun ottamatta kaikkien painikkeiden taustavalo 

sammuu automaattisesti, jos ohjauspaneelia ei kosketa 15 sekuntiin 
edellisen käyttötoimenpiteen jälkeen;

o Jos näyttöruutu on asetettu virransäästötilaan, näyttöruutu sammuu 
automaattisesti, ellei ohjauspaneelia kosketa 60 sekuntiin edellisen 
käyttötoimenpiteen jälkeen;

o Kaikkien painikkeiden taustavalo syttyy ja kuuluu äänimerkki, jos mitä 
tahansa painiketta painetaan, paitsi laitteen ollessa valmiustilassa;

o Jos näyttöruutu on asetettu virransäästötilaan, se syttyy ja kuuluu 
äänimerkki, jos mitä tahansa painiketta painetaan;

 � Näyttöruudun virransäästötila
o Näyttöruutu on virransäästötilassa, oletustilana on ”pois”, näyttöruudulla 

oleva merkki  palaa osoittaen, että näyttöruutu on koko ajan 
valaistuna;

o Kun haluat kytkeä virransäästötilan päälle, varmista, että 
ohjauspaneeli on lukittu;
o Paina valopainiketta  3 sekunnin ajan, kuuluu äänimerkki, 
näyttöruudulla oleva merkki  sammuu osoittaen, että 
näyttöruutu on virransäästötilassa;
o Asetus tallennetaan uutena oletustilana, ellei sitä nollata.

 � Ylikuumentumisen varoitus
o Ylikuumentumisen varoitus aktivoituu automaattisesti, kun 
kaapin lämpötila on yli 25°C(77ºF) ja tämä tilanne kestää yli 3 
tuntia.  Samaan aikaan varoitussummeri soi äänekkäästi, laitteen 
sisällä oleva valo vilkkuu, varoitusmerkki  syttyy, lämpötilan 
lukema  on 25°C tai 77ºF ja se vilkkuu 2 sekunnin välein. Tässä 
tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä myynnin jälkeiseen 
palveluun;

o Ylikuumentumisen varoitus kytkeytyy pois automaattisesti, kun kaapin 
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lämpötilan lukema on alle 25°C(77ºF) ja tämä tilanne kestää yli 2 minuuttia;

 � Virhekoodi
o Jos virhekoodi  näkyy näyttöruudulla, se tarkoittaa, että on tapahtunut 
lämpötila-anturin ”avoin piiri”.  Varoitussummeri soi äänekkäästi, 

varoitusmerkki  syttyy. Tässä tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä 
myynnin jälkeiseen palveluun lämpötila-anturin vaihtamista varten;

o Jos virhekoodi  näkyy näyttöruudulla, se tarkoittaa, että on tapahtunut 
lämpötila-anturin ”oikosulku”.  Varoitussummeri soi äänekkäästi , 

varoitusmerkki  syttyy. Tässä tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä 
myynnin jälkeiseen palveluun lämpötila-anturin vaihtamista varten;

 � Nykyisen/asetetun lämpötilan näyttö

+
o Laitteessa on kaksi lämpötilan näyttötilaa, oletusasetuksena on 
asetetun lämpötilan näyttö, lukema on ;

o Kun haluat vaihtaa nykyisen lämpötilan näyttöön, varmista, 
että ohjauspaneeli on lukittu;

o Paina Valo- ja Miinus-painikkeita +  yhdessä 2 sekunnin ajan, 

näytön lukema osoittaa nykyisen tilan  sen jälkeen, kun on kuulunut 3 
piippausta;

o Paina Miinus-painiketta  kerran, näytön lukema on  tai  , jätä 

näyttö  5 sekunniksi painamatta enää mitään painiketta (tai paina 

välittömästi mitä tahansa painiketta, paitsi Miinus-painiketta ). Kun 
kuuluu kaksi piippausta, asetus tallennetaan uutena oletustilana ja laite 
alkaa näyttää nykyistä lämpötilaa.
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 � Viinikaapin täyttäminen
TÄRKEÄÄ: Laite sopii ihanteellisesti 0,75 litran pulloissa 
olevan Bordeaux-viinin säilyttämiseen. Varmista, että 
pullot eivät estä ovea sulkeutumasta kunnolla. 
o Tarkasta aina ennen oven sulkemista, että oven voi 
sulkea sen koskematta viinipulloon.

o Kun täytät useita pulloja kerralla, laite tarvitsee 
enemmän aikaa yksittäisten pullojen viilentämiseen.

750ml Bordeaux

Φ76,20mm

305mm

o Koska eri pullot voivat olla eri kokoisia ja eri muotoisia, 
laitteeseen asetettavissa olevien pullojen määrä voi 
vaihdella. Suurin säilytysmäärä perustuu normaaleihin 
0,75 litran Bordeaux-viinipulloihin. 

OZ124SB OZ124DB
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OZ60SB OZ60DB OZ60DW OZ60DX

 

125L - yksi vyöhyke OZ90DB OZ90DW OZ90DX

6

6
6

6
6
6

11

47

6
6

6
6
6

11

41
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 � Viinien säilyttäminen
Alla olevassa taulukossa esitetään eri tyyppisten viinien ihanteelliset 
säilytyslämpötilat:

Viinin tyyppi Lämpötila 
(Celsius)

Lämpötila
(Fahrenheit)

Punaviini (*) 15,5–18,5°C 59,9–65,3°F
Valkoviini (**) 10-15°C 50–59°F

Kuohuviini/samppanja 7,2–9,5°C 45–49,1°F

Roseviini 9,5–10,5°C 49,1–50,9°F
 Vintageviini 13°C 55°F

* Kevyet punaviinit, kuten Beaujolais, Pinot Noir ja Cabernet Franc hyötyvät, 
kun ne tarjoillaan hieman viileämpinä kuin täyteläiset viinit-

** Chardonnay tarjoillaan usein liian kylmänä. Se tulisi viilentää viinikaapin 
lämpimämmässä osassa. Tai sen pitää antaa lämmetä viinikaapista 
poistamisen jälkeen.

o Lämpötilan vakaana pysyminen on tärkein tekijä viinien säilyttämisen 
kannalta.

o Altistuminen valolle, tärinälle tai lämpötilan ja kosteuden vaihteluille voi 
pilata viinin. Oikein varastoituina viinien laatu ei ainoastaan säily, vaan 
usein viinien aromi, flavori ja kompleksisuus paranevat ajan kuluessa.

o Korkeammassa lämpötilassa säilytettävät viinit vanhenevat nopeammin. 
Yli 21°C (70°F) -asteen lämpötiloille altistuvien viinien aromi ja flavori 
kärsivät. 

o Jos viiniä säilytetään liian alhaisessa lämpötilassa, voi muodostua 
haitallisia kerrostumia. 70%:n ilmankosteus on ihanteellinen ja estää korkin 
kutistumisen.

o Kun viinipullo on avattu, viini joutuu kosketukseen ilman kanssa. Siksi 
vajaata pulloa kannattaa säilyttää pystyasennossa, jotta ilmaan 
kosketuksessa oleva viinin pinta on mahdollisimman pieni.

o Kun pullo on avattu, viini säilyy juotavana kahden päivän ajan 
(hienostuneet valkoviinit) tai kolmen päivän ajan (runsaat punaviinit), 
kunhan pullo on suljettu uudelleen korkilla. Varmista, että korkki on tiiviisti 
paikallaan.

o Viinikaupoissa on myytävänä erityisiä sulkijoita, joiden avulla kuohuviinien 
ja samppanjan kuplat saadaan säilymään pari päivää avaamisen 
jälkeen.

o Oikein varastoituina valkoviinit säilyvät jopa kaksi vuotta. Täyteläiset 
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punaviinit kestävät hyvin kymmenen vuotta ja jälkiruokaviinit jopa 
kaksikymmentä vuotta. 

o Kun ostat viinipullon, se tulisi heti sijoittaa sopivaan säilytyspaikkaan (jos et 
aio säilyttää sitä viinikaapissa).

o Halvat viinipullot eivät kestä aikaa yhtä hyvin kuin kalliit viinit.
o Saadaksesi viinistä parhaan maku- ja tuoksunautinnon, älä koskaan täytä 

lasia enemmän kuin puolilleen. On myös edullista, jos viinilasin muoto sopii 
viinillesi. Viinilasin maljan koko ja muoto määräävät tuoksun intensiteetin 
ja kompleksisuuden. Varren tulee olla riittävän pitkä, että käsi ei koske 
lasin maljaosaan, ja lasin tulee olla tulppaaninmuotoinen tai ylöspäin 
kapeneva.

 � Viinin säilytysongelmat
Korkkivika- pieni osa pulloviineistä (noin 1%) kärsii tästä. Korkki reagoi 
viinin kanssa ja saa aikaan tunkkaisen, epämiellyttävän maun. Se on 
tavallisin viinin säilytysongelma ja johtuu korkissa kasvavasta vaarattomasta 
bakteerista. Niin valitettavaa kuin tämä onkin, sille ei ole tehtävissä 
muuta kuin hävittää koko altistuneen pullon sisältö. Tätä ei pidä sekoittaa 
tilanteeseen, missä pieniä korkin palasia kelluu viinissä. Tämä ei vaikuta 
viinin flavoriin.
Hapettuminen- Kun viinipullo on avattu ja jätetty yli yhden päivän ajaksi; 
viini menettää aromiaan ja väriään ja sen maku latistuu. Ainoa keino 
välttää tätä on joko nauttia viini samana päivänä kuin pullo on avattu tai 
käyttää erityistä imulaitetta, jolla happi poistetaan avatuista viinipulloista. 
Jos käytät tällaista laitetta, viini tulee nauttia pian sen jälkeen.
Vuototappio- Tällä tarkoitetaan viinipullon nestevajausta, mikä aiheutuu 
haihtumisesta tai vuodosta. Vuototappion merkkejä ovat viinin tihkuminen 
korkin ympärille, ulkoneva korkki tai tahriintunut etiketti. Tätä voi tapahtua, 
jos pulloa on pidetty liian lämpimässä. Viini voi olla edelleen juotavaa, 
jos vuoto on tapahtunut hiljattain. Mutta kannattaa muistaa, että jos 
viini viilenee uudelleen, pulloon voi imeytyä lisää ilmaa, mikä huonontaa 
sisältöä entisestään.
Lievää kuohuntaa seisovassa viinissä- Tämä ei ole varsinaisesti viinin 
säilyttämiseen liittyvä ongelma, vaan seuraus puutteellisesta malolaktisesta 
käymisestä ennen kuin viini on pullotettu. Hyvä keino päästä eroon 
kuohumisesta on antaa viinin hengittää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
pulloimuria, jolloin kuohunta häviää noin viidessä minuutissa.
Sedimentti-Tämä ei ole normaalisti ongelma, mutta sekä puna- että 
valkoviinit voivat muodostaa sedimenttiä pulloon useiden kuukausien 
kuluessa. Sedimentti koostuu tartraattikiteistä ja on täysin harmitonta. 
Sedimentin muodostumista voidaan pitää hyvänä merkkinä, koska se 
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tarkoittaa, että viiniä ei ole juurikaan suodatettu (jos lainkaan), jolloin sen 
flavori ja aromi säilyy paremmin.
Hyvä keino ohittaa sedimentti (jos se on ongelma) on pitää pullo 
pystyasennossa yhden päivän ennen sen avaamista, jolloin sedimentti 
laskeutuu pullon pohjalle.
Voit myös dekantoida viinin; dekantointi ”avaa” sekä nuoren että vanhan 
viinin aromin, mutta erityisesti nuoren viinin. Dekantoinnissa viini kaadetaan 
hitaasti ja tasaisesti dekanteriin.

Huomaa
- Jos viinikaappi on tyhjänä pitkän aikaa, kytketään pois päältä, 
sulatetaan, puhdistetaan, kuivataan ja ovi jätetään auki, jotta laitteen 
pinnoille ei muodostuisi hometta.
-Kiinnitä huomiota ostamasi viinin suositeltuun varastointiaikaan.
-Oven avaaminen pitkäksi aikaa voi nostaa laitteen säilytysosastojen ja 
lokeroiden lämpötilaa huomattavasti.

ASENTAMINEN
TÄRKEÄÄ: Ennen asennusta on luettava kaikki ohjeet ja varmistettava, että 
arvokilpeen merkitty jännite (V) ja taajuus (Hz) ovat tarkasti samat kuin 
kotisi virtalähteen jännite ja taajuus. Arvokilpi sijaitsee viinikaapin sisällä, 
vasemmassa etureunassa.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos asentaja ei ole noudattanut kaikkia 
voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä, joiden noudattamista 
edellytetään sähköjärjestelmän normaalissa käytössä ja säännöllisessä 
toiminnassa.

 � Sähköliitäntä

VIINIKAAPPI ON TARKOITETTU KIINTEÄÄ JA PYSYVÄÄ 
ASENNUSTA VARTEN.

Suosittelemme, että laitteen liittäminen teetetään 
pätevällä sähköasentajal la, jol la on vaadittava 
sähköturvall isuuspätevyys ja joka noudattaa IEE-
määräyksiä ja paikallisia sähköteknisiä määräyksiä.

 � Sijoittaminen
o Laite on suositeltavaa asentaa vain sellaiseen paikkaan, missä 
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asennusti lan ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä 
määriteltyä ilmastoluokkaa. Laite ei ehkä toimi oikein, jos ympäristön 
lämpötila ei ole seuraavien arvoalueiden sisällä.

Ilmastoluokka  Sopiva ympäristön lämpötila
SN 10–32 °C (50–90ºF)
N 16–32 °C (61–90ºF)
ST  16–38 °C (61–100ºF)
T  16–43 °C (61–109ºF)

o Laitteen sijoittaminen paikalleen on suoritettava kahden henkilön 
yhteistyönä vammojen ja laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.

o Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon eikä sitä saa altistaa 
jatkuvalle kuumuudelle tai äärimmäisille lämpötiloille (esim. jäähdyttimen 
tai boi ler in viereen). Jos tämä ei onnistu, laitteen ja viereisen 
lämmönlähteen väliin on asennettava eristyslevy.

o Tarkasta, onko käytettävissä sähköpistorasia, johon pääsee käsiksi laitteen 
asentamisen jälkeen.

o Aseta laite vaakasuorasti ja vakaasti tukevalle alustalle. 
o Laitteen yläpuolella on oltava vähintään 10 cm vapaata tilaa, jotta 

lauhdutin voi jäähtyä asianmukaisesti. Laitteen takana ja sivuilla on 
oltava 5 cm vapaata tilaa. 

o Varmista vammojen ja laitteen vahingoittumisen välttämiseksi, että oven 
avaamista varten jää riittävästi tilaa.
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 � Upotettu asennus
OZ60SB OZ60DB OZ60DW OZ60DX

Kun haluat ki innittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia 
(ST4.2*12mm) ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen 
yläosaan.

>580

570

25

560~565

605

200cm² Min.
(Hot Air Outlet)

200cm² Min.
(Cool Air Inlet)

8

B

8 590

555

590567

594

A

B

602>595

594

A

Ylätuki

Ruuvit
(ST4.2*12mm)

200cm² min.
(Kuuman ilman ulostulo)

200cm² min.
(Viileän ilman sisääntulo)
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OZ90DB OZ90DW OZ90DX

Kun haluat kiinnittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia (ST4.2*12mm) 
ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen yläosaan.

≥570

20

600~605

560~565

200cm² Min.
(Hot Air Outlet)

200cm² Min.
(Cool Air Inlet)

897

>890

8
A

8

570

590

555

885862
889

A

Ylätuki

Ruuvit
(ST4.2*12mm)

200cm² min.
(Kuuman ilman ulostulo)

200cm² min.
(Viileän ilman sisääntulo)
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OZ124SB OZ124DB

Kun haluat ki innittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia 
(ST4.2*12mm) ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen 
yläosaan.

25

>580

570

25

605

200cm² Min.
(Hot Air Outlet)

200cm² Min.
(Cool Air Inlet)

8

B

594

A

590

555

1210

1237 1233

1245

>1237

A

B
8

560~565

Ylätuki

Ruuvit
(ST4.2*12mm)

200cm² min.
(Kuuman ilman ulostulo)

200cm² min.
(Viileän ilman sisääntulo)
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 � Kahvan asentaminen

Kori

Aluslaatta

Kahvan ruuvit

Kahva

o Poista ovitiivistettä sen verran, että kaksi ruuvinaukkoa tulevat esiin.
o Kiinnitä kahva ruuvaamalla kaksi kahvan ruuvia tiukasti kiinni. Kahvan 

ruuvit ja aluslaatat ovat esiasennettuina ruuvinaukoissa. Älä kierrä kahvan 
ruuveja liikaa auki, etteivät aluslaatat putoa ovikehyksen pohjalle.

o Aseta tiiviste takaisin paikalleen.

 � Viinikaapin oven kätisyyden vaihtaminen
Seuraavat toimenpiteet koskevat vain malleja, joissa ohjain 
on kaapissa ja asennettuna on ovi, missä sarana on oikealla.
Kaikki laitteesta sen oven kätisyyttä vaihdettaessa irrotettavat 
osat ja ruuvit on otettava talteen myöhempää käyttöä varten. 

o Kierrä 3 ristipääruuvia (ST4.2*11) irti ylätuesta, irrota ylätuki;

o Kierrä 2 kuusioruuvia (M5*16) irti oikeasta yläsaranasta;
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1

o Kierrä 2 tasapääruuvia ( M4*8) irti oikeasta alasaranasta;

2

o Kahden henkilön on kannateltava ovea tarvittaessa, irrota ovi;
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o Käännä ovea 180 astetta;

 
o Varmista, että vasemman ovisaranan aukko kohdistuu kaapissa olevaan 

aukkoon;
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o Asenna ylempi oviakseli (vasen/oikea) ylävasempaan oven kulmaan 
kiertämällä 2 tasapääruuvia ( M4*8) kiinni;

o 
Asenna 
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ylempi oviakseli (vasen/oikea) ylävasempaan oven kulmaan kiertämällä 
2 tasapääruuvia ( M4*8) kiinni;

2

o Asenna ylätuki kiertämällä 3 ruuvia kiinni.
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PUHDISTUS JA HUOLTO
 � Viinikaapin puhdistus

VAROITUS:  VARMISTA, ETTÄ LAITE ON IRROTETTU 
VIRTALÄHTEESTÄ ENNEN SEN PUHDISTAMISTA.
Huomaa: Puhdista säännöllisesti kaikki sellaiset pinnat, 
jotka koskevat viiniin.

                                   o Älä puhdista laitetta kaatamalla vettä sen päälle
 tai ruiskuttamatta vettä siihen. 

                                    o Viinikaapin sisäosa on puhdistettava
                                  säännöllisesti seoksella, mikä valmistetaan sekoittamal

la                              natriumbikarbonaattia (soodaa) haaleaan veteen. 

o Puhdista varusteet erikseen saippualla ja vedellä. Älä 
puhdista niitä astianpesukoneessa. 



.31.

o Älä käytä hankaavia tuotteita, puhdistusaineita tai
                                      saippuoita.

o Kun laite on puhdistettu, pyyhi puhdistettu alue kostealla pyyhkeellä ja 
kuivaa se perusteellisesti.

o Kun puhdistus on tehty, kuivaa kätesi ja li itä pistoke sen jälkeen 
pistorasiaan.

 � Hyllyjen poistaminen puhdistusta varten
o Kaikki pullot on poistettava hyllyistä ennen kuin hyllyt poistetaan 
laitteesta.

 � Hiilisuodattimen vaihto
Hyvä ympäristöilman laatu on tärkeää, että viini kestää aikaa. Hiilisuodatin 
on erittäin hyödyllinen väline hajujen poistamisen ja ilmanlaadun 
parantamisen kannalta. Jos laitemallissa on hiilisuodatin, suosittelemme 
vaihtamaan sen kerran vuodessa. Ota yhteyttä jäl leenmyyjään 
suodattimen saamiseksi. 
Hiilisuodattimen poistaminen:
o Pidä kiinni hiilisuodattimesta ja kierrä sitä 90° 
vasemmalle tai oikealle irrottaaksesi sen. 

Hiilisuodattimen asentaminen takaisin paikalleen:
o Pidä kiinni hiilisuodattimesta ja kierrä sitä 90° 
vasemmalle tai oikealle, kunnes se naksahtaa 
paikalleen.

 � Viinikaapin siirtäminen
Jos viinikaappi siirretään toiseen paikkaan, on noudatettava alla olevia 

vaiheita. 
o Poista kaikki viinikaapin sisällä olevat tuotteet. 
o Teippaa kaikki laitteen sisällä olevat irralliset esineet, kuten hyllyt, niiden 

pitämiseksi paikallaan.
o Kierrä säädettävä jalka ylös alustaan asti vahinkojen välttämiseksi. 
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o Teippaa ovi niin, että se pysyy kiinni. 
o Varmista, että laite pysyy tukevasti pystyasennossa kuljetuksen aikana. 

Suojaa myös laitteen ulkopinnat liinalla tai vastaavalla. 

 � Virtakatkos
o Jos laitteen virta katkeaa, lämpötila säilyy kaapin sisällä muutaman tunnin 

ajan. Tämä edellyttää, että oven avaamista vältetään mahdollisimman 
paljon.

o Jos virta katkeaa useammaksi tunniksi, sisältö on laitettava säilöön toiseen 
paikkaan, jotta vältetään lämpötilan noususta aiheutuvat ongelmat.

TÄRKEÄÄ: Jos laite on irrotettu pistorasiasta, virta on katkennut tai se on 
kytketty pois päältä sinun täytyy odottaa 5 minuuttia ennen viinikaapin 
käynnistämistä uudelleen. Jos yrität käynnistämistä ennen tätä aikaviivettä, 
kompressori voi vahingoittua. 

 � Loma-aika
Lyhyet lomat: Jätä viinikaappi päälle alle 3 viikon lomien ajaksi.
Pitkät lomat: 
o Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, viinipullot on poistettava ja 

laite on kytkettävä pois päältä
o Sisäosa on puhdistettava säännöllisesti seoksella, mikä valmistetaan 

sekoittamalla natriumbikarbonaattia (soodaa) haaleaan veteen.
o Sen jälkeen sisäosa on kuivattava perusteellisesti.
o Jotta homeen muodostuminen vältetään, ovi on pidettävä raollaan.

 � Kytkeminen pois virrasta
o Jos laite on kytketty irti virtalähteestä tai on tapahtunut virtakatkos, on 

odotettava 5 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä. Jos viinikaappi 
yritetään käynnistää ennen kuin 5 minuutin odotusaika on kulunut, se ei 
ehkä toimi.

TÄRKEÄÄ: Tarkasta, että ovi avautuu ja sulkeutuu oikein minkään estämättä, 
kun oven kätisyys on vaihdettu.

Kun oven kätisyys on vaihdettu, viinikaapin ovitiiviste on tarkastettava. 
Tiiviste ei saa rypistyä eikä puristua; muuten tiivisteen ja oven väliin jää rako.

o Tiivisteen on oltava asianmukaisesti kauttaaltaan oven ympärillä.

o Jos tiiviste ei ole oikein kiinni kaapissa, täytyy tehdä jokin seuraavista:-
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a) Käytä lämmintä, kosteaa pyyhettä ja käsittele tiivistettä, kunnes se on 
oikein kiinni kaapissa, kauttaaltaan oven ympärillä.

 

  tai

b) Käytä hiustenkuivaajaa sen alimmalla lämpötasolla ja lämmitä hieman 
niitä ovitiivisteen alueita, jotka eivät ole oikein paikallaan. Lämpö tekee 
tiivisteestä taipuisamman, minkä ansiosta tiivistettä voidaan käsitellä sen 
asettamiseksi oikeaan asentoon.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ LÄMMITÄ OVITIIVISTETTÄ MUUTEN KUIN ALIMMALLA 
LÄMPÖASETUKSELLA ÄLÄKÄ LÄMMITÄ TIIVISTETTÄ PITKÄN AIKAA. MUUTEN 
OVITIIVISTE VOI VAHINGOITTUA, JA TÄTÄ EI KORVATA TAKUUSTA.

TÄRKEÄÄ: JOS OLET VAIHTANUT LAITTEEN OVEN KÄTISYYDEN, JA JOS LAITE 
ON ASETETTU SELÄLLEEN, ON ODOTETTAVA 8 TUNTIA ENNEN KUIN LAITE 
KYTKETÄÄN UUDELLEEN PÄÄLLE. 
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VIANMÄÄRITYS
TÄRKEÄÄ: Jos viinikaappi ei toimi kunnolla, katso alla oleva tarkistuslista 
ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluosastoon.

Nro ONGELMA MAHDOLLINEN SYY 

1 Viinikaappi ei toimi
Sitä ei ole yhdistetty pistorasiaan.
Laite on kytketty pois.
Suojakatkaisija on lauennut tai sulake palanut.

2 Viinikaappi ei ole riittävän kylmä

Tarkasta lämpötilan säätimen asetus.
Ulkoinen ympäristö voi edellyttää korkeampaa asetusta.
Ovi on avattu liian usein.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Oven tiiviste ei sulje ovea tiiviisti.

3
Automaattinen päälle kytkentä ja pois 
kytkentä tapahtuu usein 
  

Huonelämpötila on normaalia korkeampi.
Viinikaappiin on lisätty suuri määrä tuotteita.
Ovi on avattu liian usein.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Lämpötilan säädintä ei ole asetettu oikein.
Oven tiiviste ei sulje ovea tiiviisti.

4 Valo ei toimi
Sitä ei ole yhdistetty pistorasiaan.
Suojakatkaisija on lauennut tai sulake palanut.
Valo on kytketty pois.

5 Liiallinen tärinä
Tarkasta, että laite on vaakasuorassa.
Tarkata, että kaapin sisällä tai kompressorikammiossa ei 
ole irrallisia osia.

6
Viinikaappi pitää 
liian kovaa ääntä

Ääni voi johtua kylmäaineen virtauksesta, mikä on 
normaalia.
Jokaisen syklin lopussa voi kuulla kurlaavan äänen, mikä 
aiheutuu kylmäaineen virtauksesta.
Sisäseinämien supistuminen ja laajentuminen voi 
aiheuttaa rätisevää ääntä.
Laite ei ole vaakasuorassa.

7 Ovi ei sulkeudu kunnolla.

Viinikaappi ei ole vaakasuorassa.
Oven avautumissuunta on vaihdettu, mutta asennettu 
väärin.
Tiiviste on likainen.
Hyllyt ovat poissa paikoiltaan.

8
Näyttöruudulla näkyy “HH” 
tai “LL” eikä numeerista lukemaa, 
ja/tai kuuluu jatkuva piippaus. 

Lämpötila-anturi on epäkunnossa.
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ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.

Huomaa, että jos asentaja pyydetään paikalle tuotteen takuun ollessa voimassa ja 
havaitaan, että ongelma ei johdu laitteesta, olet itse vastuussa kustannuksista.

Laitteen on oltava asentajan käsiteltävissä korjausten tekemiseksi. Jos laite 
on asennettu siten, että asentaja pelkää laitteen tai sen asennustilan (esim. 
keittiö) vahingoittuvan, hän ei suorita korjausta. 

Tähän kuuluvat t i lanteet,  joissa lait teet on kaakeloitu,  sul jettu 
tiivistysaineella, laitteen eteen on asetettu puisia esteitä, kuten sokkeleita. 
Tai asennus on tehty muulla kuin ohjeen mukaisella tavalla.

Katso takuuehdot, jotka ovat laitteen mukana toimitetussa takuukortissa.

TÄRKEÄÄ: Jatkuva tuotekehitys edellyttää oikeutta tehdä tuotteisiin säätöjä 
ja muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.

--LOPPU--


