
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

60 SK

60 SKL
60 SOM

Tämä käyttöohje on ehdottomasti
luettava ennen laitteen asennusta ja
käyttöönottoa.

Kylmiö
60 SK / SKL / SOM
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KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Kylmiö soveltuu elintarvikkeiden kylmäsäi-
lytykseen.

Kylmiö on rakennettu ja koestettu voimas-
sa olevien määräysten ja asetusten mu-
kaan.

Korjaustoimenpiteitä kylmiöön saa tehdä
vain alalle koulutuksen saanut valtuutettu
huoltoliike. Epäpätevät korjaukset voivat
aiheuttaa laitteen käyttäjälle tai ympäristöl-
le vaaratilanteita.

TURVATOIMENPITEET

Asennuksen yhteydessä on ehdottomasti
kiinnitettävä myös kaatumisenestin.

Puhdistaessasi kylmiötä katkaise jännite
pääkytkimestä ja irroita pistotulppa pisto-
rasiasta.

Räjähdysalttiita aineita ei saa säilyttää kyl-
miössä.

Ovea ei saa avata yli 180 °, koska se saat-
taa aiheuttaa saranaholkin rikkoutumisen.
Ks. kuva 1.
Anna oven olla auki kun laitetta ei käytetä.

Turvatoimenpiteet Asennus

120°

PÖYTÄTASO

Käyttömääräykset

Min.60mm

SIJOITUSPAIKKA

Sijoita kylmiö kuivaan tilaan, jossa lämpö-
tila on yli +20°C ja alle +25°C.

Älä sijoita kylmiötä lämpöpatterin, lieden
tai muun lämmönlähteen välittömään lä-
heisyyteen.

Älä sijoita kylmiötä pieneen huonosti tuu-
lettuvaan tilaan. Koneiston moitteeton toi-
minta vaatii hyvän ilmanvaihdon. Laitteen
etupuolella, oven alla olevaa ilmanottoauk-
koa ei saa peittää.
LAITTEEN PÄÄLLE ON JÄTETTÄVÄ 40
mm ILMANKIERTOVÄLI. (ks. toimintase-
lostus/ilmankierto, s 6).

Sijoituspaikan lattian pitää olla tasainen ja
vaakasuora sekä samassa tasossa lopulli-
sen lattian kanssa.
Kylmiön voi sijoittaa kiinni taustaan ja si-
vupintoihin, mutta jos sen sivupinta tulee
toista kylmäkalustetta tai ulkoseinää vas-
ten on em. pintojen väliin jätettävä vähin-
tään 2 cm:n tuuletusrako. Mikäli kylmiö si-
joitetaan nurkkaan, on huomioitava että
ovi mahtuu avautumaan vähintään 90o  ,ks.
kuva 2.
Kylmiöön ei saa kiinnittää muita kalustei-
ta, koska sen pitää olla vedettävissä ulos
puhdistusta ja huoltoa varten.

Seinä

Kuva 1

Kuva 2
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SÄHKÖLIITÄNTÄ

Kylmiö liitetään laitteessa olevan liitäntä-
johdon    avulla    pistorasiaan,     yksivai-
heinen 230V 50 Hz.  Pistorasian va-
rokkeen koko 10 A. Muutoksia liitäntäta-
paan tai liitäntäjohdon vaihdon saa tehdä
vain sähköasentaja.

Sopiva pistorasian paikka on kylmiön koh-
dalla takaseinässä, 2060 mm:n korkeudel-
la lattiasta pistorasian alareunaan. Pisto-
rasia voi olla myös katossa vastaavalla
kohdalla, enintään 500 mm takaseinästä.

Ylimääräistä liitäntäjohtoa ei saa työntää
takasolaan vaan se pitää jättää kylmiön
päälle.

Varoitus:

Pidä laitteen ilmankiertoaukot vapaa-
na (sekä ylhäällä että alhaalla). Ks
sivu 6.

Älä käytä mekaanisia apuvälineitä  tai
muita keinoja nopeuttaaksesi jään su-
latusta muuta kuin valmistajan suosit-
telemia.

Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.

Älä käytä mitään sähkölaitteita kylmi-
ön sisäpuolella jollei ne ole laitteen val-
mistajan suosittelemia.

Kylmiö on ehdottomasti kiinnitettävä
seinään sivulla 5 olevan ohjeen mu-
kaan.

HUOM !

Tarkista että sulavesiputken pää A on kom-
pressorin päällä olevassa altaassa.

KAAPIN TASAPAINOTUS

Työnnä kylmiö paikalleen ja tasapainota
se etureunan säätöruuvien avulla.

Säätöjalka, vasen

Säätöjalka, oikea
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KAATUMISEN ESTO

(vain 60 SK/SKL)

Kylmiö on myös kiinnitettävä seinään ettei
se pääse kaatumaan eteenpäin.

Kiinnittäminen tapahtuu katolla olevan
kiinnityskulman avulla. Jos kiinnityskul-
man ja seinän väliin jää rako niin käytä
sopivaa välikappaletta.

Kaatumisenestin

OVEN SÄÄTÖ

Jos oven säätö on tarpeen, voidaan sara-
noita säätää jonkin verran löysäämällä
kiinnitysruuvit ja siirtämällä niitä nuolien
suuntaan.
Mitta A pitää olla sama oven ylä- ja ala-
päässä. Jos ei ole, voit siirtää yläsaranaa.
Löysää kiinnitysuuveja ja siirrä yläsara-
naa (nuolet B) niin että mitta A on sama
ylhäällä ja alhaalla. Kiristä ruuvit.
Tarvittaessa yläsaranaa voi säätää myös
sivusuunnassa (nuolet C).

A

A

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO

(vain 60 SK/SKL)

Jos haluatte vaihtaa oven kätisyyttä, niin
pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan
yhteyttä Festivo Huoltoon, puh. (03)
5538681.
Toimitamme teille asennussarjan ja ohjeet
kätisyyden vaihtamiseksi.

M5 x 16

Alasarana

Yläsarana

M6 x 20

Laakeri

Laakeri

B
C

C
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JÄÄHDYTYSKONEISTON TOIMINTA

Jäähdytyskoneisto, johon kuuluu kom-
pressori, lauhdutin ja höyrystin muodosta-
vat suljetun piirin, jossa kompressori kier-
rättää kylmäainetta.

Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy ja si-
too lämmön itseensä jäähdyttäen kylmiö-
tä. Kylmäaineeseen sidottu lämpö poistuu
lauhduttimen kautta ympäristön ilmatilaan.

Tehtaan myöntämä takuu raukeaa ellei mainittuja vähimmäisohjeita
lauhdutusilmankierrosta noudateta.

KAAPPI
KAAPPI

Toimintaselostus Kylmiössä höyrystimelle muodostunut
huurre sulaa automaattisesti ja syntynyt
vesi johdetaan kompressoritilassa olevaan
haihdutusastiaan, josta se haihtuu auto-
maattisesti.

ILMANKIERTO

Jäähdytyskoneiston moitteeton toiminta
edellyttää että ilmankierto laitteen ulkopuo-
lella on hyvä (ks. kuvat alla)
Sokkelin ilmanottoaukkoa ei saa peittää.
Laitteen yläpuolelle on jätettävä vähintään
40 mm tyhjä tila (kuva 2).
Vaihtoehtoisesti yläkaapin yläpuolelle ja
taakse on jätettävä vähintään 80 mm tyhjä
tila (kuva 1).

Kompressori

Lauhdutin

Höyrystin

Puhallin

Kuva 2Kuva 1
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KYTKIMET

Pääkytkin
Tästä kytkimestä saadaan laitteelle jänni-
te.

Sisävalon kytkin
Vain lasiovellisissa malleissa 60 SKL ja
60 SOM.
Tästä kytkimestä syttyy sisävalo.

Kytkimet ovat ylhäällä kannen takana.

Pääkytkin

Kytkimet ja termostaatti

Sisävalon kytkin

TERMOSTAATTI

Kylmiön sisälämpötilaa voidaan säätää
välillä:
60 SKL/SK:  +4 ... +8°C
60 SOM:  +4 ... +10°C

Lämpötilan säätäminen:

Lämpötilan asetusarvon saa näkyviin pai-
namalla oikealla puolella olevaa ohjelmoin-
tinäppäintä (ylä- tai alanäppäintä).
Asetusarvon ollessa näkyvissä painamalla
ylänäppäintä asetusarvo nousee ja paina-
malla alanäppäintä asetusarvo laskee.
Valinnan jälkeen uusi asetusarvo näkyy
näytössä.
Näyttö palaa näyttämään kylmiön sisäläm-
pötilaa.

Sulatuksen pakkokytkentä:

Painamalla vasenta ylänäppäintä lyhyesti
alkaa sulatus.
Näytössä on teksti dEF ja vihreä sulatus-
symboli.

Sulatuksen keskeyttäminen:

Painamalla vasenta ylänäppäintä lyhyesti
sulatus keskeytyy. Vihreä sulatuksen
symboli häviää näytöstä.

E01- teksti näytössä = anturivika
Ota yhteys Festivo-huoltoon.

1 Painallus: Sulatus/
Takaisin

1 Painallus: Lämpötilan
asetusarvo/Ylös

1 Painallus: Muuttuva suora
toiminto, Päälle/Pois
Myös Ok

1 Painallus: Lämpötilan
asetusarvo/Alas

Lämpötilanäyttö
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KÄYNNISTÄMINEN

Puhdista kylmiön sisäosat sivulla 11 ole-
van ohjeen mukaan ennen käyttöönottoa.
Älä ota laitetta käyttöön heti kuljetuksen tai
kylmässä säilytyksen jälkeen, vaan anna
sen seisoa lopullisessa sijoituspaikassaan
muutama tunti, että öljy ehtii laskeutua
kompressoriin.
Asennuspaikan lämpötila on oltava +5 ...
+25°C.
Työnnä kylmiön liitäntäjohdon pistotulppa
pistorasiaan.

Kylmiön käynnistys:

Paina pääkytkin alas, jolloin kompressori
käynnistyy.

Toiminnan katkaisu:

Pysäytä kylmiö pääkytkimestä painamalla
kytkin asentoon 0.

Jos kylmiö on pitkän ajan käyttämättä, niin
irrota pistotulppa pistorasiasta. Puhdista
ja kuivaa kylmiön sisäosat ja jätä ovi raol-
leen.

KYLMIÖN NORMAALI ÄÄNI

Kylmiö saa kylmyytensä kompressorikäyt-
töisestä jäähdytysjärjestelmästä. Sen
vuoksi on täysin normaalia, että laitteesta
tulee tietty ääni. Äänitaso voi vaihdella.
Äänen voimakkuuteen vaikuttaa mm. se,
miten kylmiö on asennettu paikalleen,
kuinka sitä käytetään ja kuinka vanha se
on. Resonanssiääni voi syntyä, ellei laite
ole täysin suorassa tai jos putkiston osat
koskettavat toisiaan. Putkia voi taivuttaa
varovasti käsin erilleen.

Käyttöönotto Jäähdytysjärjestelmä

Kun kylmäaine pumppautuu putkistossa,
kuuluu sihisevä tai kupliva ääni.

Termostaatti

Kompressori käynnistyy ja pysähtyy ter-
mostaatin ohjaamana.

Kompressori

Kun kylmäaine pumppautuu kuuluu kom-
pressorin moottorista ja pumpusta surise-
va tai "kuorsaava" ääni.

KYLMIÖN PUHDISTUS

HUOM.
Pysäytä koneisto kylmiön käyttökytkimes-
tä, sekä ota pistotulppa irti seinärasiasta
aina puhdistuksen tai muun huoltotyön
ajaksi.
Puhdistusvettä ei saa päästää säätölaittei-
siin eikä valaistukseen (lasiovellisissa).

Voit puhdistaa kaikki sisäpinnat, oven tii-
vistettä lukuunottamatta, haalealla vedellä,
johon on lisätty hieman astianpesuainetta.
Hankaavat tai liuottavat aineet eivät sovellu
puhdistukseen. Puhdista oven tiiviste pel-
källä vedellä. Kuivaa sisätilat ja tiiviste
huolellisesti.

Koneiston puhdistus

Vedä kylmiö irti seinästä. Poista pöly ja
muut epäpuhtaudet kompressoritilasta
sekä takaseinällä olevan lauhduttimen ym-
päriltä säännöllisesti kerran vuodessa.
Puhdistamisen voi helposti suorittaa esim.
pölyimurin harjasuulakkeella. Epäpuhtau-
det kompressoritilassa ja lauhduttimessa
heikentävät koneiston toimintaa ja lisäävät
sähkönkulutusta.
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Kaikki toimintahäiriöt eivät välttämättä vaa-
di huoltohenkilön apua. Tarkista siksi en-
sin, voitko poistaa häiriön seuraavien oh-
jeiden avulla.
Jos laitteessa ei ole vikaa, joudut korvaa-
maan huoltokäynnistä aiheutuneet kulut
itse myös takuuaikana.

Jäähdytyskoneisto ei toimi, tarkista että:

• olet noudattanut käyttöohjeen neuvoja
• pistotulppa on kunnolla rasiassa
• sulake on ehjä
• pääkytkin on käyntiasennossa
• sähkönjakelussa ei ole häiriöitä

HUOM! Ympäristön lämpötilan kohotessa
epätavallisen korkeaksi, saattaa kompres-
sorin sisäinen suojalaite pysäyttää ko-
neiston. Uudelleen käynnistymiseen voi
olosuhteista riippuen kulua ½ - 1 tuntia.

Jäähdytysteho on heikko:

• tarkista, että ovi on tiiviisti kiinni
• ovi on avattu usein tai pidetty auki liian

kauan
• laitettu liian paljon tuotteita kerralla

jäähtymään
• ilmankierto estynyt ulkopuolella tai sisä-

puolella
• sulatusjakso on käynnissä (näytössä

on dEF)

Kylmiön sisävalo ei pala (lasiovelliset):

• lamppu on rikki
• vaihda lamppu

Lampun tyyppi
60 SKL: FLT8 36W CW
60 SOM: FLT8 30W CW

Pienten häiriöiden korjaus Huolto

Jos et voi poistaa laitteen toimintahäiriötä,
kutsu huoltohenkilö apuun. Älä yritä itse
korjata laitetta, varsinkaan sen sähköosia.
Tarpeeton ovien avaaminen kohottaa kyl-
miön sisälämpötilaa.
Takuukorjauksen tekijäksi tehdas hyväk-
syy vain sen valtuuttaman huoltoliikkeen.

Tilattaessa laitteelle takuukorjausta on
tilaajan ilmoitettava laitteen takuutie-
dot:
• laitteen valmistusnumero ja tarkka tyyp-

pinumero. Nämä tiedot löytyvät arvokil-
vestä, joka sijaitsee kylmiön oikeassa
sivuseinässä sisäpuolella.

• laitteen osto- tai käyttöönottopäivä.

Takuukorjauksen suorittajalle on esi-
tettävä asianmukaisesti täytetty ja
myyjän merkinnällä varustettu takuu-
todistus tai ostokuitti.
Ellei laitteen omistaja/haltija voi esittää ta-
kuun voimassaoloa, ei mahdollista korja-
usta tehdä takuutyönä.
Takuuaikaiset huollot suoritetaan kohtuulli-
sen ajan kuluessa ja normaalina työaika-
na. Jos huoltomies vaaditaan saapumaan
välittömästi tai normaalin työajan ulkopuo-
lella, saattaa siitä aiheutua lisäkustannuk-
sia, jotka tilaaja on velvollinen suoritta-
maan huollon tehneelle liikkeelle.

HUOLTOPALVELU SUOMESSA
Tämän tuotteen takuuaikaisesta sekä sen
jälkeisestä huollosta Suomessa vastaa
maan kattava huoltoverkosto, joka tarjoaa
parhaan mahdollisen tuotetuntemuksen,
joustavan huoltopalvelun ja laajan vara-
osavaraston edut.
Pitkien juhlapyhien aikana mahdollisesti
sattuvien vahinkojen varalle suosittelemme
erillisen vakuutuksen ottoa.
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HUOLTOKUTSUT SUOMESSA
Suomen Kotikylmiö Oy:n tuotteiden huol-
losta vastaa Suomessa Festivo Huolto
p.03-5538 681

Suomen Kotikylmiö Oy:n asiakkaan ky-
seiseen numeroon soittama huoltokut-
supyyntö välitetään maantieteellisesti
asiakasta lähimpään huoltoliikkeeseen.

Takuuehdot

Kylmiölaitteidemme takuuaika on yksi
vuosi osto- tai käyttöönottopäivästä alka-
en.
Takuuseen sisältyy takuuaikana valtuute-
tulle huoltoliikkeelle ilmoitettujen takuunan-
tajan rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevi-
kojen sekä niiden aiheuttamien vaurioiden
korjaaminen veloituksetta. Mainitut viat
huoltoliike korjaa saattamalla laitteen toi-
mintakuntoon.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka aiheutu-
vat kuljetuksesta, käyttäjän huolimatto-
muudesta, laitteen ylikuormituksesta,
käyttöohjeessa mainittujen asioiden tai
huollon laiminlyönnistä, jännitteen vaihte-
lusta (sallittu +/- 10 %), ukkosesta, mui-
den kuin valtuutettujen huoltoliikkeiden
suorittamat huollot, korjaukset ja rakenne-
muutokset, laitteen toiminnan kannalta
merkityksettömien vikojen, kuten pinta-
naarmujen korjaaminen, osat, joiden rik-
koutumisvaara esim. huonon käsittelyn tai
luonnollisen kulumisen takia on normaalia
suurempi, kuten lamput ja käsin kosketel-
tavat muoviosat.

KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAT KYLMÄ-
LAITTEET OVAT ONGELMAJÄTETTÄ

01.01.2002 voimaan tulleella lainmuutok-
sella on käytöstä poistettavat kylmälaitteet
luokiteltu koko EU:n alueella ongelmajät-
teeksi.
Valtioneuvoston 9.9.2004 antamalla ase-
tuksella kuluttajat voivat palauttaa kaikki
*SER-laitteet maksutta tuottajien järjestä-
mään keräykseen.
Keräyspisteet: ks www.jly.fi

*SER = sähkö- ja elektroniikkaromu

Varoitus!
Kun hävität vanhan kylmälaitteesi niin varo
laitteen kylmäjärjestelmän putkia. Putket
eivät saa rikkoutua koska silloin kylmäjär-
jestelmän sisältämät kylmäaine ja kom-
pressoriöljy pääsevät luontoon.

Laitteen käytöstä poistaminen
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