
MINI BARŲ TEFCOLD  

MONTAVIMO, NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 

 

Sveikiname įsigijus TEDCOLD mini barą!  
Susipažinkite su šia instrukcija, kad  
galėtumėte juo ilgai ir sėkmingai naudotis. 

 

 BENDROS ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS  

Šis minibaras turi absorbcinę šaldymo sistemą, kuri neturi nei kompresoriaus nei 
ventiliatorių, todėl šaldytuvas dirba faktiškai be jokio garso. Viešbučiams skirti mini barai gali 
būti naudojami ir biuruose, kruiziniuose laivuose ar kelioniniuose nameliuose.  
 

 
 ŠALDYMO ĮRANGOS MONTAVIMAS 

 
Šaldymo įranga turi būti statoma ant tvirto, lygaus pagrindo, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, 
kurioje oro santykinis drėgnumas – ne daugiau 60%, o aplinkos temperatūra - nuo +100C iki 
+250C.  
Įrenginio negalima statyti prie šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių poveikyje. 
Šaldymo įrengimas turi būti statomas atokiau nuo durų ir vietų, kur juda intensyvūs oro 
srautai (pvz. prie ventiliatoriaus). Oro judėjimo greitis aplink įrengimą turi būti ne didesnis 
nei 0,2m/s. 
Patalpos apšvietimui rekomenduojame naudoti dienos šviesos lempas. Jei patalpa apšviesta 
prožektoriais ar kitomis lempomis, kurios skleidžia koncentruotą šviesos srautą, šaldymo 
įrengimą reikia apsaugoti nuo tiesioginio šviesos srauto. 

Oras turi laisvai cirkuliuoti aplink šaldymo įrengimą, todėl atstumas nuo  sienos ar kitų 
objektų iki šaldytuvo nugaros  negali būti mažesnis kaip 20mm. Montuojant įrenginį į baldus, 
turi būti paliktos angos laisvam oro cirkuliavimui (žr schemas): 
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Jei ventiliacinės angos bus uždengtos ir 
nebus užtikrintas netrukdomas oro 
judėjimas apie šaldytuvą - sutriks oro 
cirkuliacija. Tai gali sąlygoti neefektyvų 
šaldymo sistemos darbą bei gedimus.  
 
Pastačius šaldytuvą, būtina nustatyti 
stabilią jo horizontalią padėtį 
(reguliuojamų kojelių pagalba). Prieš 
dedant į šaldytuvą produktus, būtina jį 
išvalyti drėgna, švelnios struktūros šluoste. 
Paviršius pilnai nusausinkite ir leiskite 
įrenginiui visiškai išdžiūti. 

Įranga plaunama tik išjungus ją iš tinklo – 
ištraukiant iš lizdo šakutę. Išplovus įrangą, 
ją reikia pilnai išdžiovinti (30-60 min.).  

Šaldymo įranga jungiama prie 220V, 50Hz 
kintamos srovės šaltinio, jungiamojo 
kabelio su šakute pagalba.  Atskira įrangos maitinimo rozetė turi turėti papildomo įžeminimo 
kontaktą. Negalima užstatyti rozetės kitais įrengimais, ji turi būti laisvai prieinama.  
Šaldytuvą montuojant greta sienų, pertvarų, baldų - jie turi būti pagaminti iš nedegių 
medžiagų, arba izoliuoti nedegia medžiaga.  
 
Jei šaldytuvas nešant ar montuojant buvo vartomas – prieš jungdami į tinklą – leiskite jam 
pastovėti stabilioje padėtyje bent 30min. 
Mini barų negalima montuoti vonioje, greta baseino, dušo, ar kitoje, drėgnoje, aplinkoje. 

Minibarai komplektuojami su keičiamos varstymo krypties durimis. Norėdami pakeisti durų 
varstymo kryptį: 

- Atlaisvinę varžtus, nuimkite apatinį durų lankstą; 
- Atsargiai nuleiskite duris ir išimkite jas; 
- Atsukite du varžtus, kur turėtų būti montuojamas kairys viršutinis vyris, nuimkite metalinę 
detalę; 
- Nusukite metalinį vyrių dešinėje pusėje ir jo vietoje susukite kairėje pusėje nuimtas detales, 
o nuimtą vyrių pritvirtinkite kairėje pusėje; 
- Įstatykite duris į kairę pusę perkeltą apatinį, po to  - viršutinį, vyrius; 
- Pakoreguokite, kad durys būtų sumontuotos tiesiai ir pilnai įtvirtinkite vyrius. 
 
Durų gumos gali būti susiformavę netinkamai ir tarpines gali tekti pakoreguoti, kad šaldytuvas 
užsidarytu sandariai. Jei gumos neprisispaudžia prie korpuso tolygiai, jas reikia kiek patemti 
toje vietoje, kur yra likusi anga. Jei yra tokia būtinybė – galima naudoti plaukų džiovintuvą 
gumos formai atstatyti. 
 
 ĮRENGINIO VALDYMAS IR TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS 

 
Šaldytuvo palaikoma temperatūra priklauso nuo patalpos temperatūros, durų darinėjimo 
dažnumo, produktų kiekio šaldytuve. Priklausomai nuo šių veiksnių gali tekti reguliuoti 
šaldytuvo termostatą. 
 
 Temperatūros reguliavimo rankenėlė yra vidinėje šaldytuvo kameroje, ant galinės sienelės.  
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Pasukę rankenėlę į poziciją O – šaldytuvą išjungsite.  
 
Sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę nustatysite žemesnę 
temperatūrą.  
 
 
 
 PRODUKTŲ IŠDĖSTYMAS ŠALDYTUVE 

 
Mini barai nėra skirti greitai gendančių maisto produktų laikymui. Šie šaldytuvai yra gana 
inertiški, todėl pastovi, žema temperatūra, reikalinga tokiems produktams, šaldytuvo 
kameroje gali būti nepalaikoma.  
Prieš dedant produktus, šaldymo įrengimas turi įšalti (įjungus palaikyti tuščią 2-3 valandas). 
Produktus reikia išdėlioti taip, kad nebūtų apribotas laisvas šalto oro judėjimas tarp produktų.   
Tarp produktų reikia palikti min. 1 cm. tarpus šaltam orui cirkuliuoti. Nesilaikant minėtų 
nurodymų, šaldymo sistema negalės palaikyti reikiamos temperatūros, todėl gali sugesti 
šaldymo sistema ar laikomi produktai. 
Visada rinkitės tinkamo dydžio įrenginį ir neperkraukite jo per dideliu kiekiu produktų.  
 
 
 ŠALDYMO ĮRENGINIO GARINTUVO ATITIRPINIMAS 

 
Šaldymo įrenginio garintuvas atitirpinamas automatiškai. Standartiškai, atitirpinimas 
vykdomas kas 12 valandų. Laiko matuoklis montuojamas šaldytuvo nugarinėje sienelėje. 
Norėdami reguliuoto atitirpinimo laiką – pasukite mėlyną laikmačio rankenėlę.  

Jei reikalinga šaldytuvą papildomai atitirpinti rankiniu būdu – reikia išjungti įrenginį. Įrenginį 
išjungsite pasukę vidinėje kameroje esančią termostato rankenėlę į padėtį O, arba išjungdami 
jį iš tinklo. Atitirpinant ledą, garintuvas pasidengia vandens lašais, kurie vandens kanalu bei 
vamzdeliu subėga į specialų rezervuarą (konteinerį) įrenginio apačioje. Iš jo kondensatas yra 
išgarinamas.  
Stebėkite vidinės kameros viršuje esančio išgarintojo būklę ir apledėjus -  nedelsdami 
atitirpinkite. Negalima leisti pernelyg apšalti išgarintojui, nes tai gali pakenkti šaldymo 
kokybei, padidinti elektros sąnaudas bei pakenkti laikomiems produktams. 

Stebėkite vandens nutekėjimo kanalus ir esant reikalui juos išvalykite, nes užsiteršus kanalams 
gali sugesti šaldymo sistema.  

Būtina laikytis įrenginio darbo taisyklių, kartą į savaitę pilnai atitirpinti bei išplauti įrengimą. 

 
 ŠALDYTUVO PLOVIMAS BEI VALYMAS 

Prieš valant šaldytuvą, reikia išimti saugomus maisto produktus, ištraukti elektros laido šakutę 
iš rozetės, išimti lentynėles. Rekia plaukti, kol ištirps ledas ir vanduo sutekės į kondensato 
surinkimo vonelę.  
Įrenginį valykite švelnia sudrėkinta šluoste – tek vidinę kamerą, tiek ir šaldytuvo išorę. 
Negalima naudoti valymo priemonių, kurios gali pažeisti aliuminio, vario, plieno, plastiko, 
medžio ir dažytą paviršių. Plaunant būtina saugotis nesudrėkinti elektros instaliacijos. Į 
vandenį galite įdėti acto, kuris padeda apsaugoti nuo pelėsių ar grybelių atsiradimo. 

Po valymo - nusausinkite visus paviršius.  
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Bent kartą per savaitę valykite šaldytuvą. Kiekvienas valymas turi būti fiksuojamas Mini baro 
valymo registre (pridedamas pav.). Tai yra viena iš būtinų garntijos galiojimo sąlygų. 

Nenaudojamas įrenginys turi būti visiškai sausas, geraiusiai - pravertomis durimis. 

 
 SAUGAUS ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI 

 Įrenginio negalima jungti į elektros tinklą neturintį apsaugos, jungti per adapterį ar 
prailgintoją; 

 Esant elektros tinklo ar maitinimo kabelio, šakutės gedimams, įrengimą reikia nedelsiant 
išjungti ištraukiant kištuką iš elektros lizdo; 

 Valyti ar remontuoti įrenginį galima tik jį išjungus ir ištraukus kištuką iš elektros lizdo. 
Norint ištraukti laidą iš elektros lizdo – būtina laikyti už pačio kštuko, kita ranka prilaikant 
rozetę; 
NEGALIMA: 

 dėti produktų į įrengimą kol ši nepasiekus nustatytos temperatūros; 

 perkrauti įrengimo pernelyg dideliu kiekiu produktų. 
 

  Prieš kviesdami meistrą - patikrinkite: 
- Ar tinkamai įkištas elektros laido kištukas į rozetę, ar tinkama įtampa; 
- Ar švarus šaldytuvas, išgarintojas, kondensato nubėgimo vamzdeliai;    
- Ar tinkamai išdėlioti produktai šaldytuve, ar nėra per aukšta jų pradinė temperatūra; 
- Ar tinkamai cirkuliuoja atvėsintas oras šaldytuve; 
- Ar nėra pažeistų / ne savo vietoje esančių šaldytuvo detalių; 
- Ar atitinka leistinas normas aplinkos parametrai. 
 

Meistrui pateikite šią instrukciją bei garantinį įrenginio taloną, 
valymo registrą. 
Visi taisymo ar aptarnavymo darbai turi būti užfiksuoti šioje instrukcijoje. 
 
Aukščiau išvardintų priežaščių sąlygotas neteisingas įrenginio  
darbas nėra laikomas gedimu ir turi būti apmokamas papildomai. 
Nepateikus šios instrukcijos bei garantinio talono, iškvietimas,  
net ir esant garantinaim gedimui, nepriskiriamas garantiniam ir turi 
būti apmokamas papildomai. 
 
Pasibaigus šaldytuvo tarnavimo laikui, utilizuokite jį laikydamiesi tuo 
metu galiojančių normų bei reikalavimų.  
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Šaldytuvo valymo registras 

Data Atsakingas asmuo Parašas 
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Atžymos apie remontą / aptarnavimą 

 
 Data:___________________________________________________ 

Darbai pradėti: _________________       Darbai baigti: _______________ 

Atliktų darbų aprašymas: ______________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Darbus atliko: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas  

Darbus priėmė: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 Data:___________________________________________________ 

Darbai pradėti: _________________       Darbai baigti: _______________ 

Atliktų darbų aprašymas: ______________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Darbus atliko: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas  

Darbus priėmė: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas 
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 Data:___________________________________________________ 

Darbai pradėti: _________________       Darbai baigti: _______________ 

Atliktų darbų aprašymas: ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Darbus atliko: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas  

Darbus priėmė: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 Data:___________________________________________________ 

Darbai pradėti: _________________       Darbai baigti: _______________ 

Atliktų darbų aprašymas: ______________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Darbus atliko: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas  

Darbus priėmė: _________________________________________________                                         

                                                                         firma, vardas, pavardė, pareigos, parašas 
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TM32 mini barų matmenys: 

 
 

TM32G mini barų matmenys: 
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TM42 mini barų matmenys: 

 
 

TM42G mini barų matmenys:  
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TM52 mini barų matmenys:  

 
TM52G mini barų matmenys: 
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Elektros chema: 

 
 

 

 

  


