
SEVERIN 

Veinikülmik KS 9894 

Lugupeetud Klient, 

Enne seadme kasutamist tuleb seadme juhend hoolikalt läbi lugeda. 

Seadme ühendamine 

Seadet võib ühendada ainult maandatud pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt määrustele. Olge 

kindlad, et seadme pinge oleks kooskõlas pingega, mis on märgitud nimiplaadil. See toode vastab 

kõikidele CE märgistamist käsitlevatele juhistele. 

• Ära ühendage seadet läbi adapteri või koos mõne teise elektriseadmega läbi pikendusjuhtme.

• Vältimaks müraga vibratsiooni, veenduge et seadme juhe ei puuduta seadme tagumisi osi

(näiteks soojusvaheti ).

Üldine informatsioon 

Seade on mõeldud ainult veini hoiustamiseks. 

Seade on kompressoriga külmik, millele on integreeritud klaasuks ja mis on disainitud ainult veini 

jahutamiseks ja hoiustamiseks. 

Seade on klassifitseeritud kliima klassile „N“ (normaalne) ja on disainitud ainult koduseks 

kasutamiseks. 

Seade vastab kõigile olulistele kodukülmiku normidele. 

Tähtsad ohutusnõuded 

• Seadme vigastamise või kahjustuste vältimiseks tuleb seadet transportida ainult originaal

pakendis. Kahte inimest on vaja selleks, et seadet lahti pakkida ja paigaldada.

• Seadmes olev jahutamise vooluring külmutusagens sisaldab isobutaani

(R600a), looduslik gaas, mis on keskkonnasõbralik, kuid siiski tuleohtlik.

Seetõttu veenduge, et külmutuskapi jahutusringluse komponendid ei ole

transpordi või paigaldamise ajal kahjustada saanud. Juhul kui ilmneb

paigaldamisel või transportimisel jahutusvõrgus mõni kahjustus, ärge

ühendage seadet vooluvõrguga. Kui läheduses juhtus olema lahtist tuld

või muu ohtlik süttimisallikas, mis võiks gaasiga plahvatada, siis eemaldage see koheselt

piirkonnast ja õhutage põhjalikult tuba.

• Hoiatus: Ärge kahjustage jahutussüsteemi. Igasugune külmutusagensi leke võib kahjustada silmi.

• Hoiatus: Hoia nii eraldiseisva kui mööblisse sisseehitatud seadme ventilatsiooni avad puhtana ja

õhtutakistustest vabad. Sobiv ventilatsioon peab olema tagatud kogu aeg.

• Hoiatus: Ärge kasutage seadme väliseid sulatamisprotsessi  kiirendavaid seadmeid (näiteks

soojapuhurit või radiaatorit). Järgige ainult neid meetodeid, mis on selles juhendis soovitatud.



• Hoiatus: Ärge kasutage külmikus teisi elektrilisi seadmeid (näiteks jäätegijat).

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku peab põhjalikult kontrollima, et transpordiga seoses ei ole

tekkinud kahjustusi, kontrollida tuleb ka voolujuhet.

• Voolujuhet tuleks regulaarselt kontrollida, et ei oleks märke kahjustusest. Kahjustuse

avastamisel ei tohi seadet enam kasutada.

• Vältimaks tulekahju tekkimist, ärge asetage seadme peale termoelektrilisi seadmeid. Vältimaks

vedeliku ülekeemist ja elektrilise isolatsiooni kahjustamist, ärge asetage veekeetjaid seadme

peale.

• See seade on disainitud ainult veini hoiustamiseks.

• Ärge ületage külmiku riiuli, ukseriiuli, jne. kandevõimet. Ärge pange külmikusse liigselt rasket

toitu.

• Kaitse külmiku sisu lahtise tule ja muu süttimisallika eest.

• Eemaldage juhe pistikust:

− Talitlushäire puhul

− Enne sulatamist

− Puhastamiseks

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kellel on psüühilised, sensoorsed või vaimsed

häired, või isikuid kellel on vähe kogemusi või teadmisi, välja arvatud juhul kui nendel isikutel on

järelvaataja või hooldaja, kes on vastutav nende isikute turvalisuse eest.

• Lapsi tuleks jälgida, kindlustamaks, et nad ei mängi seadmega.

• Seadme remonti, osade asendamisi ja muid ohtu tekitavaid parandusi, kaasa arvatud ka

toitejuhtme asendamine, võib läbi viia ainult vastavate oskustega ja volitusega spetsialist.

• Me jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

• Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, siis soovitame hoida külmiku uks lahti.

• Juhul kui seadet müüakse edasi või antakse üle kolmandale isikule või kui seade visatakse ära

sobivasse utiliseerimiskeskusesse, tuleb tähelepanu juhtida seadmes olevale tsüklipentaanile,

samuti külmutusagensi R600a’le.

Tutvustamine 

1. Riiulid

2. Temperatuuri regulaator

3. Pealmine kaas

4. Sisevalgustus koos eraldi sisse/välja lülitiga

5. Ukse raam

6. Klaasuks

7. Reguleeritavad jalad



Enne esmast kasutamist 

− Eemaldage kõik seesmised ja välimised pakkematerjalid.

• Enne vooluga ühendamist tuleb seade üle kontrollida, et sellel ei ole transpordiga kaasnenud

kahjustusi, samuti tuleb kontrollida toitejuhet.

− Puhastage seade nii nagu on kirjutatud peatükis Seadme sulatamine ja puhastamine.

Paigaldamine 

Seade tuleb paigaldada hästi ventileeritud ja kuiva tuppa. Seade võib töötada toas, kus ümbritsev 

temperatuur on 16 kuni 32°C ja ümbritseva õhu niiskus võib maksimaalselt olla 70%. Ärge asetage 

seadet otsese päikesevalguse kätte ja mõne sooja elemendi kõrvale (radiaatorid, pliidid  jne). Juhul 

kui see on vältimatu, siis tuleb seadme ja soojuselemendi vahele paigaldada sobiv isolatsioon. 

Piisava õhuringluse kindlustamiseks, jätke seina ja seadme vahele 50 mm vahe. 

Juhul kui põrand on ebatasane, siis saab seadme jalgu reguleerida nii, et see säilitaks optimaalse 

stabiilsuse. Seade tuleks paigaldada nii, et see oleks kerge nurga all ehk seade kalduks natukene 

tahapoole: see kindlustab seadme ukse automaatse sulgumise ning ust ei saa kogemata lahti jätta. 

Kuid kontrollige, et mõlemad esijalad oleksid samal kõrgusel. 

Ventilatsioon 

Seadme ümber tekkiv kuumem õhk peab vabalt õhuringluses olema. Seetõttu kontrollige, et 

õhuringlus ei oleks takistatud. 

Pööratav uks 

Külmiku ust on võimalik ümber tõsta, see tähendab, et parempoolse toetuspunkti saab ümber 

muuta vasakpoolseks. 

− Võtke välja kaks kruvi (1), et saaks eemaldada kaks alumist hinge (2).



− Eemaldage uks ettevaatlikult.

− Keerake lahti ja eemaldage reguleeritav jalg (4).

− Eemaldage hinge polt (6) ja vedru (5).

− Eemaldage tihvt (7) vasakult poolt ja asetage see paremale poole vastavasse avasse.

− Pange vedru (5) ja hinge polt (6) vasakul asetsevasse avasse (pilt II)

− Paigaldage reguleeritav jalg (4) paremale poole.

− Pange uks tagasi oma kohale. Kindlustage, et hinge polt (6) asetseb õigel kohal.

− Hoidke ust positsioonis ja pange alumine hing (2) vasakule poole. Kinnitage hing kahe kruviga (1)

Seadistused ja sisevalgustus 

• Enne kui seade on ühendatud vooluvõrku, peab seade seisma 24 tundi.

Seade on ainult siis ühendatud, kui see on vooluvõrku ühendatud. Seade lülitub ainult siis täielikult 

välja, kui eemaldada juhe seinapistikust. 

Märkus: kui temperatuuri regulaator on OFF-positsioonil, siis on ainult kompressor välja lülitatud. 

Temperatuuri saab külmikus muuta kasutades temperatuuri regulaatorit. Soovitame temperatuuri 

esialgu seadistada Normal’i peale. Mõne aja möödudes tuleks temperatuuri kontrollida 

termomeetriga ja teha mõningaid korrigeerimisi, kui vaja. Keerates regulaatorit päripäeva, muutub 

temperatuur jahedamaks, keerates vastupäeva muutub temperatuur soojemaks. 

Sisevalgustust saab sisse lülitada eraldi sisse/välja nupust. 

Sisevalgustuse lambi vahetamine

− Eemaldage pistik vooluvõrgust.

− Kasutage sobilikku kruvikeerajat

valgustuskatte (4) taga oleva kruvi (5)

eemaldamiseks.

− Libistage kate (4) pisut tahapoole ja

eemaldage see.

− Eemaldage defektiga pirn (1) ja asendage uue 10W-pirniga (max. 15W).

− Libistage kate (4) tagasi oma positsioonile, pange kruvi tagasi (5) ja kinnitage see.

Veini hoiustamine 

- Külmiku temperatuur sõltub mitmest faktorist, näiteks ümbritsevast temperatuurist, samuti

seadistusest ja hoiustavate veinipudelite arvust.

- Algselt tuleb temperatuuri regulaator seadistada positsioonile Normal. Kui jahutusefekt on liiga

tugev, keerake temperatuuri regulaatorit vastupäeva (Min’i poole); kui sellest ei piisa, keerake

päripäeva (Max’i poole).

- Õhuringluse tõttu on erinevad külmutuskapi alad erinevalt mõjutatud.

Külmemad kohad on kabineti alumises osas ning sobib veinidele, mis vajavad rohkem jahutust,

näiteks valged veinid.

Soojem koht on kabineti kõrgemal osas ning sobib hoiustamiseks vähem jahutust nõudvatele

veinidele, näiteks punastele veinidele.



- Alati kontrollige, et seadme uks on korralikult sulgunud ja et tihend ei ole muljutud külmikus

hoiustatavate pudelite poolt.

Sulatamine ja puhastamine 

Sisseehitatud aurusti on kinnitatud vahuga seinte vahele, mistõttu võite märgata jääkristalle 

tagumisel seinal. See jääkiht hakkab sulama kui kompressor ei tööta. Kogu voolikutesüsteem on nii 

korraldatud, et sulavesi voolab äravoolutorusse, kompressori alla, kus see imendub ümbritsevasse 

õhuringlusesse. Seetõttu ei vaja seade sulatamist, kuid vajab korraliku puhastamist. 

• Selleks, et sulavesi saaks vabalt voolata, alati kindlustage, et kabinetis asuvad kanalid ja

väljavoolutorud on puhtad igasugustest blokeerivatest teguritest.

Seadme puhastamine / mittekasutamise korral 

- Eemaldage juhe seinapistikust

- Eemaldage seadmest pudelid

- Jätke uks lahti

Selleks, et kabinetis ära hoida ebameeldivaid lõhnu, tuleks seadet puhastada iga kahe kuu tagant. 

Pindu, sisemust ja äravoolukanaleid võib puhastada niiske lapiga. Kui on vajalik, siis võib kasutada 

kerget pesuvahendit. Pärast pesemist kuivatage seade täielikult ja seejärel õhutage. 

Tähistatud ala (pildi peal märgitud) on disainitud koguma 

igasugu vedelikke, mis võivad kabinetis tekkida. Interjööri 

tuleb hoida kuivana, et ära hoida uksetihenditele tekkivaid 

kahjustusi. Igasugu vedelikke, mida võib avast leida, on 

võimalik lapiga kuivatada. 

Hoolitsege, et puhastamise ajal ei kahjustata või eemaldata 

andmesilti kabinetist. 

Igasugused tolmurullid, mis tekivad ventilatsiooni avade ümbruses, tuleks eemaldada regulaarselt 

vastava harjaga või tolmuimejaga. Vastasel juhul kasutab seade rohkem energiat.  

Seadme tagumist külge tuleks korralikult puhastada vähemalt kord aastas pehme harjaga või 

tolmuimejaga. 

Tähelepanek:  Ärge kasutage abrasiivseid materjale, mis sisaldavad alkoholi või muid karme 

puhastamisvahendeid. Ärge kasutage teisi elektrilisi seadmeid puhastamise või sulatamise ajal, 

näiteks aurupuhastit. 

Tõrkeotsing 

Teatud tüüpilisi helisid võib kostuda seadmest kui seade töötab. Neid helisid põhjustavad: 

- Elektrimootor, mis kuulub kompressori alla, kompressori

sisselülitumise ajal kostub hääl natukene kõvemini lühikest aega.

- Külmutusagensi ringlemine seadmes.



Lisaks, tagumine külg võib muutuda soojaks. See soojus on põhjustatud soojuse hajumisest 

kabinetis. 

Järgnevas tabelis on kirjas võimalikud talitlushäired, nende põhjused ja lahendused. 

Funktsioneerivate häirete puhul kontrollige esmalt, kas probleemile leidub lahendus järgnevas 

tabelis. Kui probleem püsib, siis ühendage seade vooluringest välja ja võtke ühendust 

klienditeenindusega. 

Probleem Võimalik põhjus ja lahendus 

Seade ei tööta. − Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.

− Kaitselüliti või kaitse on aktiviseeritud.

− Temperatuuri näidik on OFF’i peale
seadistatud.

Töötamise ajal kostub ebanormaalset heli. Seade on ebakorrektselt paigaldatud (samuti 
võib olla seade ebatasasel pinnasel) või 
toitejuhe, sein või mingi objekt puutub seadme 
taha paigaldatud jahutusringluse vastu. 
Kontrollige kas kõik paigaldamisetapid on juhiste 
kohaselt õigesti läbitud. 

Ukse avamisel kummist tihend hüppab välja. Tihend tuleb õigesti tagasi paigaldada, vajutades 
tihendi siseküljele. Juhul kui tihendi peal on 
rasvaseid jääke näha, tuleb tihend korralikult 
pesta vee ja lahja pesuvahendiga, seejärel 
täielikult ära kuivatada enne kui tihend tagasi 
ukse külge kinnitada. 

Külmiku põhja koguneb vesi Sulavee toru on ummistunud. Eemaldage 
ummistus ja puhastage äravoolukanal. 

Kabineti sisetemperatuur on liiga külm. Kontrollige temperatuurinäidikut: see võib olla 
seadistatud liiga madalaks. 

Kabineti temperatuur pole piisavalt jahe. − Kontrollige, et temperatuur on seadistatud
NORMAL’ile.

− Ümbritsev temperatuur nõuab kõrgemat
temperatuuri seadistust.

− Ust on liiga tihti lahti tehtud või on jäetud
lahti.

− Uks ei ole korralikult kinni pandud.

− Uksel asetsevad kummist tihendid ei ole
korralikult paigaldatud.

− Ebapiisav vahemaa tagumise osa ja seina
vahel.

Kondenseerunud aur on kogunud väliskülje alla. − Kõrge niiskuse tase ümbritsevas keskkonnas
põhjustab kondenseerumise. Seda saab
lihtsalt lapiga ära pühkida.

Seadme transportimine 

Seadet tohib transportida ainult vertikaalses asendis. 



Ärge kallutage seadet rohkem kui 30⁰. Transportimise ajal kindlustage, et seade on korralikult 

pakitud ja kaitstud löökide, vibratsioonide suhtes. 

Seadme äraviskamine 

Seade on tehtud ümbertöötlevatest materjalidest. Pärast juhtme eemaldamist 

seinapistikust, tuleb seade kasutuskõlbmatuks teha, selleks tuleb lõigata toitejuhe läbi 

enne, kui viite seadme vastavasse jäätmekäsitluspunkti. Külmutusagensi ja kemikaalide 

isoleerimiseks tuleb seade asjatundjale viia, et too saaks seadmest eemaldada 

looduskahjulikud kemikaalid. Hoolitsege, et seadme jahutussüsteem ei saaks üleandmise käigus 

kahjustada. 

Klienditeeninduse vajalik informatsioon 

Juhul kui seadme parandamine on vajalik, kontakteeruge klienditeenindusega, esitades detailse vea 

kirjelduse ja viidates mudelinumbrile KS ..., mis on andmesildi peal kirjas (vaata joonist). See 

informatsioon aitab meil tegeleda teie sooviga tõhusamalt. 

Igasuguste talitlushäirete või teiste probleemide tekkimisega, võtke ühendust meie 

klienditeenindusega. Aadressi leiab selle juhendi lisast. 

Tehniline kirjeldus 

Art. KS 9894  
Seadme tüüp Külmutuskapp 

Energia kasutus 

kWh/24 h (temperatuur on seadistatud 13°C; välitemperatuur 25°C) 0,70 



kWh/aastas (temperatuur on seadistatud 13°C; välitemperatuur 25°C) 136 

Tegelik energia tarbimine sõltub seadme kasutamisest ja selle asukohast 

Kasutava külmiku võimsus (liitrites), l 95 

Kliima klassifikatsioon SN, N 

Ümbritseva õhu temperatuur (kraadides) 16 – 32 

Mõõtmed (mm) (KxLxS) 840 x 480 x470 

Kaal (kg) 29,3 

Elektrilised kirjeldused Vaadake andmesilti 

Isolatsioonivaht C₅H₁₀ 




