
Rev 092017

VIINIKAAPPI 50 VL
Asennus- ja käy  öohjeet





3

Sisällyslue  elo

Sisällyslue  elo 3
Käy  ötarkoitus 4
Vastaano  o 4
Ennen lai  een käy  ööno  oa 4
Varotoimia 4
Asennus 6
Lai  een toimintaperiaate 10
Kytkimet ja termostaa  t 10
Käynnistäminen 11
Sammu  aminen 11
Lämpö  lan säätö 12
Lai  een normaalit käyn  äänet 13
Puhdistus 13
Käy  äjän huoltotoimet 14
Toimintahäiriöt ja pienten häiriöiden korjaus 14
Virheilmoitukset 15
Huolto 16
Takuuehdot 17
Lai  een käytöstä poistaminen 17
Muis  inpanoja 18



4

Käy  ötarkoitus
Viinikaappi on tarkoite  u ainoastaan viinin säily  ämiseen. Se 
on tarkoite  u käyte  äväksi ko  talouksissa. Laitoskäytössä on 
ote  ava huomioon alaa koskevat määräykset. 

Viinikaappi on suunniteltu ja testa  u voimassa olevien 
määräysten ja asetusten mukaises  . 

Viinikaapin saa  huoltaa vain valtuute  u huoltoliike. Epäpätevät 
korjaukset voivat olla vaaraksi lai  een käy  äjälle tai 
ympäristölle.

Vastaano  o
Tarkasta laite, ennen kuin otat sen vastaan. Mikäli havaitset lai  een vaurioituneen 
kuljetuksessa, tee merkintä rah  kirjaan ja ilmoita asiasta väli  ömäs   kulje  ajalle ja 
myyjälle.

Huom!
Valmistajan  myöntämä takuu ei korvaa kuljetusvahinkoja!

Ennen lai  een käy  ööno  oa
Lue asennus- ja käy  öohje huolellises  . Se sisältää tärkeitä  etoja lai  een 
asentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Älä ota laite  a käy  öön he   kuljetuksen tai kylmässä säilytyksen jälkeen, vaan anna
sen seisoa lopullisessa sijoituspaikassaan muutama tun  , e  ä öljy eh  i laskeutua
kompressoriin.

Lai  een valmistaja ei ole vastuussa, jos käy  öohjeen ohjeita ei noudateta.

Varotoimia
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.

Anna ovien olla auki, kun laite  a ei käytetä.
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Ovea ei saa aukaista yli 120°, koska se saa  aa aiheu  aa saranaholkin rikkoutumisen 
oven osuessa esimerkiksi pöytätason kulmaan (kuva 1).

Varoitus!
Laite  a ei saa sijoi  aa liian pieneen  laan, koska mahdollisen kylmäainevuodon 
sa  uessa voi muodostua räjähtävä kaasuseos. Huone  laa täytyy olla vähintään 4 m². 

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä, mu  a tulenarkaa 
kylmäaine  a, R600a, joka ei vahingoita otsonikerrosta eikä aiheuta 
kasvihuoneilmiötä. Tarkista e  ei kylmäaineputkisto ole vioi  unut 
kuljetuksen tai asennuksen aikana. Vuotava kylmäaine saa  aa 
vahingoi  aa silmiä tai sy  yä.

Kylmäainevuodon huoma  uasi:

• älä päästä avotulta huoneeseen
• katkaise lai  eesta virta pois pääkytkimestä
• irrota lai  een pistotulppa pistorasiasta
• tuuleta huone  a useita minuu  eja
• ota yhteys Fes  vo-huoltoon

Huom!
Pidä lai  een ilmankiertoaukot vapaana sekä ylhäällä e  ä alhaalla.

Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.

Älä käytä mitään sähkölai  eita kaapin sisäpuolella, jollei ne ole lai  een
valmistajan suosi  elemia.

Laite on ehdo  omas   kiinnite  ävä seinään sivulla 4 olevan ohjeen mukaan.

Kuva 1
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Asennus
SIJOITUSPAIKKA

Lai  een arvokilpeen on merki  y ympäristön lämpö  laluokka, johon laite on suunniteltu. 
Arvokilpi on kaapin sisäseinässä.

Sijoita laite kuivaan ja hyvin tuule  uvaan vähintään 8 m² suuruiseen  laan.

Älä sijoita laite  a lämpöpa  erin, lieden tai muun lämmönlähteen väli  ömään
läheisyyteen.

Jäähdytyskoneiston moi  eeton 
toiminta vaa  i hyvän ilmanvaihdon. 
Lai  een etupuolella, oven alla 
olevaa sokkelin ilmano  oaukkoa ei 
saa pei  ää.

Huom!
Tehtaan myöntämä takuu ei 
korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat 
asennusvirheestä. Varmista, e  ä 
lauhdutusilmankierto on vähintään 
ohjeen mukainen.

Sijoituspaikan la   an pitää olla 
tasainen ja vaakasuora sekä 
samassa tasossa lopullisen la   an 
kanssa.

Kaapin höyrys  meen muodostuu huurre  a, jonka laite sula  aa automaa   ses  . 
Sulatusvesi johdetaan kompressori  lassa olevaan haihdutusas  aan. Vesi haihtuu 
haihdutusas  asta automaa   ses  .

SN +10 ... +32 °C

N +16 ... +32 °C

ST +18 ... +32 °C

T +18 ... +43 °C

PUHALLIN

HÖYRYSTIN

LAUHDUTIN

KOMPRESSORI

KEITTIÖN TYÖTASO
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Jos lai  eeseen tulee toimintahäiriö, on 
mahdollista e  ä ve  ä pääsee valumaan 
la   alle. 

Suosi  elemme asentamaan sijoituspaikkaan 
suoja-altaan, jota on saatavilla Fes  vo-
huollosta.

Vaihtoehtoises   kaapin sijoituspaikan voi 
tehdä vesi  iviiksi myös muulla tavoin. 
Vesi  ivis alusta nostetaan seinälle niin, e  ä 
mahdollinen vuotovesi ei pääse rakenteisiin 
la   an ja seinän liitoksen kau  a.

Kaapin voi sijoi  aa kiinni taustaan ja 
sivupintoihin. Jos lai  een sivupinta tulee 
toista kylmäkaluste  a tai ulkoseinää vasten, 
on pintojen väliin jäte  ävä noin 1 cm:n 
tuuletusrako.

Lai  eeseen ei saa kiinni  ää muita
kalusteita, koska laite pitää olla vede  ävissä 
ulos puhdistusta ja huoltoa varten.

Jos laite asennetaan nurkkaan, varmista, e  ä ovi mahtuu 
avautumaan vähintään 90°.

Huom!
Tarkista, e  ä sulavesiputken pää A on kompressorin 
päällä olevassa altaassa. Varmista myös, e  ä 
haihdutusaltaan ylivuotoletku B on paikallaan ja 
letkun pää on ylivuotoaltaassa C.

Suoja-allas

A

B

C
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SÄHKÖLIITÄNTÄ

Liitä lai  een liitäntäjohto yksivaiheiseen 230 V 50 Hz pistorasiaan. Pistorasian sulakkeen 
koko 10 A. 

Vain sähköasentaja saa tehdä muutoksia liitäntätapaan tai vaihtaa liitäntäjohdon. 

Pistorasia pitää olla sijoite  u siten, e  ä lai  een pistotulpan voi irro  aa pistorasiasta 
ilman lai  een siirtämistä. 

Ylimääräistä liitäntäjohtoa ei saa työntää kalusteen taakse lauhdu  n  laan ja tukkia 
ilmankiertoa, vaan johdon pitää olla esimerkiksi la   alla kylmiön takana.

Ylikuumenemisvaaran vuoksi laite  a ei saa lii  ää sähköverkkoon haaroituspistorasian tai 
jatkojohdon avulla.

TASAPAINOTUS JA PYÖRIEN LUKITUS

Työnnä  kaappi paikalleen. Laite on asenne  ava samalle tasolle muun la   apinnan 
kanssa. 

Säädä laite suoraan säätöruuvien etureunan säätöjalkojen avulla.

SOKKELIN ETULEVYN ASENNUS

Kiinnitä sokkelin etulevy paikoilleen. 

Etulevy kiinni  yy kiinnikkeillä B (2 kpl) sokkeliin.

Kun olet painanut etulevyn paikoilleen, nosta se niin 
ylös kuin se nousee.

VIINIKYLMIÖN HYLLYT

Työnnä hylly hyllyuriin A.

C

B

A

A
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OVEN SÄÄTÖ

Tarkista oven asento runkoon nähden. Jos ovi ei ole 
suorassa, sitä voi säätää saranoilla.

Säätö sivusuunnassa, kuva 1

Löysää yläsaranan ruuvit. Käännä saranaa sivusuunnassa 
(nuolet C) kunnes ovi on suorassa ja kiristä ruuvit.

Mi  a A (kuva 3) pitää olla sama oven ylä- ja alapäässä. 
Jos se ei ole, siirrä yläsaranaa. Löysää kiinnitysuuveja 
ja siirrä yläsaranaa (nuolet B) niin, e  ä mi  a A on sama 
ylhäällä ja alhaalla. Kiristä ruuvit.

Alasarana, kuva 2

Alasaranaa voi säätää vain sivusuunnassa.

Tarkista myös  ivisteen istuvuus runkoon. Jos  iviste 
on saranapuolelta liikaa  puristuksissa, siirrä yläsaranaa 
ulospäin.

Jos  iviste on painunut, lämmitä sitä  VAROVASTI 
hiustenkuivaajalla ja muovaa  iviste  ä sormin 
korkeammaksi.

Varoitus!
Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen 
suojakotelon irro  amista.

Rasvaa saranat tarvi  aessa.

Yläsarana, kuva 1

Alasarana, kuva 2

C B

A

A

Kuva 3
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Lai  een toimintaperiaate
Jäähdytyskoneistoon kuuluvat 
kompressori, lauhdu  n  
ja höyrys  n muodostavat suljetun 
piirin, jossa kompressori kierrä  ää 
kylmäaine  a. 

Höyrys  messä kylmäaine 
höyrystyy ja sitoo lämmön 
itseensä jäähdy  äen kaapin 
sisäosaa. 

Kylmäaineeseen sido  u lämpö 
poistuu lauhdu   men kau  a 
kaapin ulkopuolelle.

Höyrys  meen muodostunut jää 
sulaa automaa   ses   ja sulavesi 
johdetaan kompressori  lassa olevaan haihdutusas  aan, josta se haihtuu automaa   ses  .

Kytkimet ja termostaa  t

1. Päävirtakytkin (kytkee lai  eelle jänni  een)

2. Valokytkin

3. Kaapin lämpö  lasäädin

123

PUHALLIN

HÖYRYSTIN

LAUHDUTIN

KOMPRESSORI
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Käynnistäminen
Älä ota laite  a käy  öön he   kuljetuksen tai kylmässä säilytyksen jälkeen, vaan anna
sen seisoa lopullisessa sijoituspaikassaan muutama tun  , e  ä öljy eh  i laskeutua
kompressoriin.

Puhdista kaapin sisäosat ennen käy  ööno  oa (katso kappale ”Puhdistus”)

Kytke lai  een liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan.

Tehtaalla kaapin pääkytkin (1) on jäte  y OFF-asentoon.

Paina pääkytkintä (1), jolloin näy  öön ilmestyy noin 10 sekunnin kuluessa kaapin 
sisälämpö  laa osoi  ava lukema.

Kaapin lämpö  laa voi seurata sää  men näytöltä.

Sammu  aminen

Lai  een voi sammu  aa kokonaan pääkytkimestä (1)

Voit sammu  aa erikseen pelkän jäähdytyskoneiston painamalla näytön virtapainike  a  
  kunnes näy  ö sammuu.

1
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Lämpö  lan säätö

Kaapin yläosa on asete  u tehtaalla +13 °C lämpö  laan ja näy  ö ilmoi  aa normaalis   
yläosan lämpö  lan.

Voit tarkastaa lämpö  lan asetusarvon painamalla lyhyes   painike  a  .

Voit muu  aa lämpö  lan asetusarvoa välillä +8...+18 °C. Paina painike  a  

pitkään kunnes °C symboli alkaa vilkkua. Valitse halu  u lämpö  la nuolinäppäimillä

  ja  .  Nuoli ylös nostaa lämpö  laa ja nuoli alas laskee lämpö  laa. Halu  u 

lämpö  la-asetus tallentuu automaa   ses   eikä  erillistä kui  austa tarvita. Näy  ö palaa 

näy  ämään kaapin yläosan lämpö  laa.

Huom!
Sisäilmankiertoon vaiku  aa myös viinikylmiön täy  öaste, joka on maksimissaan noin 
25 normaalikokoista viinipulloa.

Lämpö  lasuositus:

• Valkoviini  +9...+14 °C

• Punaviini  +14...+18 °C



13

Lai  een normaalit käyn  äänet
KAAPIN NORMAALIÄÄNI

Kaappi tuo  aa kylmää kompressorikäy  öisellä jäähdytysjärjestelmällä. Ellei laite ole 
täysin suorassa tai jos putkiston osat koske  avat toisiaan, voi syntyä resonanssiääni, 
Putkia voi taivu  aa varovas   käsin erilleen.

Koneiston käynnistymisen ja pysähtymisen jälkeen saa  aa kuulua erikokoisten
metalliosien erilaisesta lämpölaajenemisesta johtuvia ääniä.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Kun kylmäaine liikkuu putkistossa, kuuluu sihisevä, kupliva tai kiehuva ääni.

TERMOSTAATTI

Kompressori käynnistyy ja pysähtyy termostaa  n ohjaamana. Kun termostaa    
kytkeytyy, kuuluu vaimea naksahdus. Kompressori toimii sitä useammin, mitä enemmän 
ovia avataan.

KOMPRESSORI
Kompressorin moo  orista ja pumpusta kuuluu suriseva tai ”kuorsaava” ääni, kun 
kylmäaine pumppautuu.

SISÄPUHALLIN

Kun kompressori käynnistyy, käynnistyy samalla myös kaapin sisällä oleva puhallin.
Tämä aiheu  aa matalaa hurinaa, joka kuuluu kompressorin käyn  jakson ajan.

Puhdistus

Sammuta laite päävirtakytkimestä 1 sisäpintojen puhdistuksen ajaksi.

1
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Käynnistä kaapin koneisto puhdistuksen jälkeen päävirtakytkimestä 1. Koneisto 
käynnistyy ja näy  öön ilmestyy kaapin sisälämpö  lan lukema. Koneisto käy niin kauan, 
e  ä sisälämpö  la on saavu  anut asetusarvon.

Älä päästä puhdistusve  ä säätölai  eisiin tai valaistukseen. Puhdista kaikki 
sisäpinnat, oven  iviste  ä lukuuno  ama  a, haalealla vedellä, johon on lisä  y hieman 
as  anpesuaine  a. Hankaavat tai liuo  avat aineet eivät sovellu puhdistukseen. Puhdista 
oven  iviste pelkällä vedellä. Kuivaa sisä  lat ja  iviste huolella.

Käy  äjän huoltotoimet

Huom! 
Pysäytä koneisto pääkytkimestä ja irrota pistotulppa pistorasiasta puhdistuksen tai 
muun huoltotyön ajaksi.

KONEISTON PUHDISTUS

Vedä kaappi ir   seinästä. Poista pöly ja muut epäpuhtaudet kompressori  lasta
sekä takaseinällä olevan lauhdu   men ympäriltä säännöllises   kerran vuodessa.

Imuroi lauhdu  n ja muut osat varovas   pölyimurin harjasuulakkeella.

Epäpuhtaudet kompressori  lassa ja lauhdu   messa heikentävät koneiston toimintaa
ja lisäävät sähkönkulutusta.

Voitele oven saranat ja säädä ovet tarvi  aessa.

Varoitus! 
Rst-ovien ja vetolaa  koiden pinnat on käsitelty Easy Clean pinnoi  eella, joka 
suojaa pintoja likaantumiselta. Älä käytä pintojen puhdistamiseen teräspintojen 
puhdistusaine  a, koska se vahingoi  aa suojapinnoite  a.

Toimintahäiriöt ja pienten häiriöiden korjaus
Kaikki toimintahäiriöt eivät väl  ämä  ä vaadi huoltohenkilön apua. Tarkista siksi ensin,
voitko poistaa häiriön seuraavien ohjeiden avulla. Jos lai  eessa ei ole vikaa, joudut 
korvaamaan huoltokäynnistä aiheutuneet kulut itse myös takuuaikana.

Jos jäähdytyskoneisto ei toimi, tarkista e  ä:

•  olet nouda  anut käy  öohjeen neuvoja
•  pistotulppa on kunnolla rasiassa
•  sulake on ehjä
•  pääkytkin ja käy  ökytkimet ovat käyn  asennossa
•  sähkönjakelussa ei ole häiriöitä
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Huom!
Jos ympäristön lämpö  la kohoaa epätavallisen korkeaksi, saa  aa kompressorin 
suojalaite pysäy  ää koneiston. Uudelleen käynnistymiseen voi olosuhteista riippuen 
kulua ½ - 1 tun  a.

Jos jäähdytysteho on heikko:

•  tarkista e  ä ovet ja vetolaa  kot ovat  iviis   kiinni
•  ovet on ava  u usein tai pide  y auki liian kauan
•  laite  u tuo  eita liian paljon kerralla jäähtymään
•  ilmankierto estynyt ulko- tai sisäpuolella

Kaapin sisävalo:

Kylmiössä on pitkäikäinen led-valaisin. Vika  lanteessa ota yhteys Fes  vo-Huoltoon.

Virheilmoitukset
P1 = sisä  lan anturivika
Kaappi toimii anturiviasta huolima  a asetetun
ohjelman mukaises  . Lämpö  la saa  aa
kuitenkin vaihdella. Vika on korja  ava.
Ota yhteys Fes  vo -huoltoon.

HA = ylilämpö
Katso ensin kappale ”Toimintahäiriöt”.
Mikäli em. kohdat ovat kunnossa, eikä laite
lähde jäähdy  ämään noin kahden tunnin
kuluessa, ota yhteys Fes  vo-huoltoon.

LA = alilämpö
Katso ensin kappale ”Toimintahäiriöt”.
Mikäli em. kohdat ovat kunnossa, eikä lai  een
lämpö  la palaudu aste  uun arvoon noin kahden tunnin
kuluessa, ota yhteys Fes  vo-huoltoon.
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Huolto
Jos et voi poistaa lai  een toimintahäiriötä, kutsu huoltohenkilö apuun. Älä yritä itse
korjata laite  a, varsinkaan sen sähköosia.

Tarpeeton ovien avaaminen koho  aa kaapin sisälämpö  laa.

 Takuukorjauksen tekijäksi tehdas hyväksyy vain sen valtuu  aman huoltoliikkeen.

Huom!
Kun  laat lai  eelle takuukorjausta, ilmoita lai  een takuu  edot:

• Lai  een valmistusnumero ja tarkka tyyppinumero.   
   Nämä  edot löytyvät arvokilvestä, joka sijaitsee kaapin  
   oikeassa sivuseinässä sisäpuolella.

•  Lai  een osto- tai toimituspäivä.

Huom!
Takuukorjaajalle on esite  ävä asianmukaises   täyte  y ja 
myyjän merkinnällä varuste  u takuutodistus tai ostokui   .

Ellei lai  een omistaja / hal  ja voi esi  ää takuun voimassaoloa, ei mahdollista korjausta
tehdä takuutyönä. Takuuaikaiset huollot tehdään kohtuullisen ajan kuluessa ja 
normaalina työaikana. Jos huoltomies vaaditaan saapumaan väli  ömäs   tai normaalin 
työajan ulkopuolella, saa  aa siitä aiheutua lisäkustannuksia, jotka  laaja on velvollinen 
maksamaan huollon tehneelle liikkeelle.

HUOLTOPALVELU SUOMESSA

Tämän tuo  een takuuaikaisesta sekä sen jälkeisestä huollosta Suomessa vastaa maan 
ka  ava huoltoverkosto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen tuotetuntemuksen, joustavan 
huoltopalvelun ja laajan varaosavaraston edut.

Pitkien juhlapyhien aikana mahdollises   sa  uvien vahinkojen varalle suosi  elemme
erillisen vakuutuksen o  oa.

HUOLTOKUTSUT SUOMESSA

Suomen Ko  kylmiö Oy:n valmistamien tuo  eiden huollosta vastaa Suomessa

Fes  vo Huolto
Puh. (03) 553 8681
huolto@fes  vo.fi 

Suomen Ko  kylmiö Oy:n asiakkaan kyseiseen numeroon soi  ama huoltokutsupyyntö 
välitetään maan  eteellises   asiakasta lähimpään huoltoliikkeeseen.
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Takuuehdot
Kylmiölai  eidemme takuuaika on kaksi vuo  a osto- tai toimituspäivästä alkaen.
Takuuseen sisältyy takuuaikana valtuutetulle huoltoliikkeelle ilmoite  ujen, 
takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus-, ja raaka-ainevikojen, sekä niiden itse 
lai  eelle aiheu  amien vaurioiden korjaaminen veloitukse  a. Mainitut viat huoltoliike
korjaa saa  amalla lai  een toimintakuntoon.

Mikäli laite tulee muuhun kuin normaaliin yksityiseen ko  käy  öön, on takuuehdoista
sovi  ava erikseen kirjallises   valmistajan kanssa.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet 

• kuljetuksesta
• käy  äjän huolima  omuudesta
• lai  een ylikuormituksesta
• käy  öohjeessa maini  ujen asioiden tai huollon laiminlyönnistä
• jänni  een vaihtelusta (salli  u +/-10%)
• ukkosesta
• muiden kuin valtuutetun huoltoliikkeen tekemät huollot, korjaukset     
 rakennemuutokset
• lai  een toiminnan kannalta merkitykse  ömien vikojen, kuten pintanaarmujen   
 korjaaminen 
• osat joiden rikkoutumisvaara esimerkiksi huonon käsi  elyn tai luonnollisen kulumisen  
 takia on normaalia suurempi, kuten käsin kosketeltavat muoviosat

Lai  een käytöstä poistaminen

Huom!
Käytöstä poiste  ua laite  a ei saa lai  aa kaatopaikkajä  eisiin, koska se sisältää 
SER-jäte  ä. Laite on hävite  ävä jätelain muutoksen 13.8.2005 mukaises   
SER-jä  eenä.

Val  oneuvoston 9.9.2004 antamalla asetuksella kulu  ajat voivat palau  aa kaikki
SER-lai  eet (sähkö- ja elektroniikkaromu) maksu  a tuo  ajien järjestämään keräykseen.

Keräyspisteet: www.jly.fi 

Varoitus!
Kun hävität vanhan kylmälai  eesi, niin varo lai  een kylmäjärjestelmän putkia. Putket
eivät saa rikkoutua koska silloin kylmäjärjestelmän sisältämät kylmäaine ja 
kompressoriöljy pääsevät luontoon. Putkistosta vapautuva kylmäaine voi vahingoi  aa
silmiä.
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Muis  inpanoja



19

Muis  inpanoja



Kaikki Fes  vo-tuo  eet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Ko  kylmiö Oy:n 
tehdas, tuotekehitys, hallinto, näy  ely  la sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Fes  vo on aito ko  mainen avainlipputuote.  Fes  vo-tunnus kylmälai  eesi etupaneelissa on siis lupaus 
suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä 
toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

Suomen Ko  kylmiö Oy
Ravi  e 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8600
fes  vo@fes  vo.fi 

Fes  vo Huolto & varaosamyyn  
Ravi  e 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8681
huolto@fes  vo.fi 


