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1. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä ohje huolellisesti mah-
dollisia muitakin käyttäjiä varten. 

Liitä laitteen pistotulppa omaan maadoitettuun pistorasiaan.

Varo koskemasta laitteen takana olevaa jäähdytysjärjestelmää joka kuumenee käytössä.

Älä ruiskuta/roiski laitetta vedellä.

Laitteessa ei saa säilyttää räjähteitä, polttoainetta tai vaarallisia höyrystyviä tai syövyttäviä aineita.

Laitteen sisälämpötila on yli 0°. Laite ei ole tarkoitettu pakasteiden säilyttämiseen.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen 
valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Henkilöt (mukaanlukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät 
eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.

Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella

Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voimassa olevia 
paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mikäli käytöstä poistettua laitetta säilytetään valvomattomassa tilassa on 
syytä varmistua siitä, että ilmatiiviisti sulkeutuvat ovet eivät aiheuta vaaratilanteita ihmisille.

Laitetta EI saa hävittää talousjätteiden tai metalliromun seassa. 
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STOP
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2. Laitteen sijoitus

Varmista aina hyvä jäähdytysjärjestelmän ilmankierto!

• Laitetta ei tule asentaa lähelle lämmönlähdettä tai suoraan auringonvaloon
• Jäähdytysjärjestelmän läheisyydessä ei saa olla ilmankiertoa estäviä esineitä
• Laitteen ilmaritilää ei sää peittää
• Laite tulee asentaa tukevalle, suoralle alustalle
• Älä sijoita laitetta umpinaiseen kaappiin

 

1. Vapaasti seisovan laitteen sijoitus ja vaadittava ilmankiertotila, kts kuva 1.
2. Jos laite integroidaan kalusteisiin (esim hotellihuoneessa) on varmistettava tarvittava tila ilmankiertoa 

varten. Ilmanoton ja -ulostulon ympärillä tulee olla vähintään 250 cm2 tyhjää tilaa jotta  riittävä ilman-
kierto varmistuisi, kts kuva 2.

Kuva 1

Kuva 2

20mm20mm 30mm

10
0m

m

Sivulta

Ylhäältä
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3. Ylläpito
Puhdista laite ennen käyttöä!

1.  Puhdista laite pehmeällä liinalla ja vedellä johon on sekoitettu mietoa puhdistusainetta, pyyhi linalla ja 
puhtaalla vedellä ja kuivaa lopouksi huolellisesti.

2.  Poista tasaisin välein pölyä laitteen takana olevasta jäädytysjärjestelmästä pehmeällä harjalla tai pölyn-
imurilla.

3.  Puhdista laitteen takana oleva sulatusveden haihdutusallas neljännesvuosittain. 

Jos laitteen sähköjohto on vioittunut tulee se viipymättä vaihtaa valtuutetun huoltomeihen toimesta. Säh-
köiskun vaara.

 

4. Käyttöohje
1. Ensimmäisellä kerralla odota 5 - 6 tuntia että laitteen sisälämpötila putoaa asetuslämpötilaan ennen 

kun laitat tuotteita laitteeseen.
2. Hyllyjä voidaan siirtää. Älä laita liian painavia esineitä hyllyille.
3. Laite on varustettu elektroonisella termostaatilla. Termostaatin nuppi sijaitsee 

kaapin sisällä takaseinän alaosassa. Pienennä lämpötilaa kääntämällä nuppia 
myötäpäivään nosta lämpötilaa kääntämällä nuppia vastpäivään.

4. Laite on varustettu automaattisella sulatuksella. Ensimmäinen sulatus käyn-
nistyksen jälkeen tapahtuu 15 tunnin kuluttua ja kestää yhden tunnin. Tämän 
jälkeen laite suorittaa automaattisen sulatuksen aina 23 tunnein välein. Sula-
tuksen kesto on 1 tunti. Sulatusvesi valuu laitteen takana olevaan haihdutus-
altaaseen.

Älä koskaan käytä mitään mekaanista laitetta tai keinotekoista apukeinoa nopeuttaaksesi sulatusproses-
sia.

5. Laitteen sisävalo syttyy automaattisesti kun ovi avataan. Lasiovella varustetuissa laitteissa ei ole sisä-
valoa.

Vaihda sisävalon lamppu seuraavasti:

Katkaise aina laitteen virransyöttö ennen kun lamppu vaihdetaan!

• Ota laitteen pistoke pistorasiasta
• Irrota sisävalon suojalasi
• Irrota vanha lamppu kiertämällä sitä vastapäivään
• Asenna uusi lamppu, kiinnitä se kiertämällä se myötäpäivään 
• Asenna sisävalon suojalasi takaisin

 

 

4.  Oven hyllyjä voidaan tarvittaessa irrottaa puhdistamista varten. Irrota hylly nostamalla ylöspäin.
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4.1. Energiansäästövinkkejä
• Älä säädä kaapin lämpötilaa turhan kylmäksi
• Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä tai suoraan auringonvaloon
• Varmista, että jäähdytysjärjestelmä saa tarpeeksi ilmaa. Älä estä ilmankiertoa.
• Älä pidä laitteen ovea auki turhaan
• Käynnistä laite 2 tuntia ennen kun laitat siihen tuotteita
• Laite on tarkoitettu jo jäähdytettyjen tuotteiden säilytykseen. Älä laita lämpimiä tuotteita laitteeseen.

5. Vianetsintä
Jäähdytysjärjestelmä ei käynnisty (laitteen takana oleva jäähdytysjärjestelmä on kylmä)

Ongelma Toimenpide Toimenpide (huolto)

Termostaatin nuppi on asetettu asen-
toon ”H”

Aseta nuppi toivottuun asentoon

Laitteen pistoke ei ole pistorasiassa Laita pistoke pistorasiaan

Pistorasiassa ei ole sähköä Tarksita virransyöttö

Elektrooninen vika Kutsu huolto Vaihda rikkinäiset osat

Lämpövastus rikki Sammuta laite ja kutsu huolto. Vaihda vastus

Sulatus käynnissä Odota että sulatus on suoritettu loppuun. Kts 
”Käyttöohja” kohta 4

Ongelma joka on syntynyt kuljetuksen 
aikana

Käännä laite 90° eteenpäin

 
Jäähdytysjärjestelmä ei käynnisty (laitteen takana oleva jäähdytysjärjestelmä on lämmin)

Ongelma Toimenpide Toimenpide (huolto)

Laite ei ole suorassa Tarkista vesiva’alla että laite on suorassa. Säädä 
tarvittaessa

Jäähdytys on vasta äsken käynnistynyt Tarkista 6 tunnin päästä uudestaan.

Jäähdytysjärjestelmä viallinen Tarkista voiko jäähdytysjärjestelmää 
korjata? Jos ei, vaihda jäähdytysjärjes-
telmä
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6. Tekniset tiedot

Malli XC-30N XC-38N XC-30G XC-38G
Tyyppi Vapaasti seisova tai 

integoitu.
Vapaasti seisova tai 

integoitu.
Vapaasti seisova tai 

integoitu.
Vapaasti seisova tai 

integoitu.

Tilavuus 30L 38L 30L 38L

Ilmastoluokka N N N N

Kaapin sisälämpötila 2°C ... 8°C 5°C ... 10°C 10°C ... 15°C 12°C ... 15°C

Syöttöjännite 220V/110V/12V 220V/110V/12V 220V/110V/12V 220V/110V/12V

Teho 60W 60W 60W 60W

Tehonkulutus 0.8 kw.h/24h 0.9 kw.h/24h 0.8 kw.h/24h 0.9 kw.h/24h

Jäähdytysjärjestelmä Absorptiojärjestelmä Absorptiojärjestelmä Absorptiojärjestelmä Absorptiojärjestelmä

IP-luokka I I I I

Jäähdytysaine R717 R717 R717 R717

Foaming agent R141b R141b R141b R141b

Termostaatti Elektrooninen Elektrooninen Elektrooninen Elektrooninen

Sulatus Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Ulkopinta Muovivpinnoitettu 
metalli

Muovivpinnoitettu metalli Muovivpinnoitettu metalli Muovivpinnoitettu metalli

Sisäpinnat kiiltävä PS levy kiiltävä PS sheet kiiltävä PS levy kiiltävä PS levy

Sisävalo Kyllä Kyllä Ei Ei

Hyllyt Metallilankahyllyt Metallilankahyllyt Metallilankahyllyt Metallilankahyllyt

Hyllyjen lukumäärä 2 2 2 2

Oven hylly metallia metallia metallia metallia

Netto-/bruttopaino 13/15kg 15/17kg 13/15kg 15/17kg

Ulkomitat 400x415x530mm 435x455x545mm 400x415x530mm 435x455x545mm

Pakkausken mitat 435x455x590mm 495x475x600mm 435x455x590mm 495x475x600mm

Sertifiointi CE, RoHs CE, RoHs CE, RoHs CE, RoHs




