
KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI 

SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 
 
Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely 
Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää. Ota yhteys paikallisiin 
viranomaisiin tai laitteen jälleenmyyjään, oikeaoppisten käsittelytapojen tiedustelua varten. Varmista, 

ettei vanhan jääkaapin jäähdytysaineputkisto vahingoittuu ennen antamista vaatimustenmukaiseen 

käsittelyyn. 

 
Laitteiden pakkausten käsittely 
Käsittele pakkaukset paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
Turvallisuus 

• Ennen laitteen käyttöönottoa lue huolellisesti ohjekirjaa. Säilytä ohjekirja. Jos laite siirtyy 
uudelle omistajalle, anna ohjekirja laitteen mukaan.  

• Valmistaja kiistää vastuun minkä tahansa vahingoista, jotka syntyvät ohjekirjan vaatimusten 

laiminlyönnistä. 

• Tarkista uutta laitettasi näkyviltä vaurioilta. Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön. Epäilyn 

tapauksessa ota yhteys laitteen jälleenmyyjään. 

• Anna laitteen asennus spesialistin tehtäväksi. 

• Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun virtaverkkoon. 

• Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen 

kuin liität laitteen pistosrasiaan. 

• Jos säilytät jääkaapissa alkoholijuomia, pidä ne tiiviisti suljetussa astioissa. Älä koskaan säilyttää 

mitään räjähtävää jääkaapissa. Räjähdysvaara! 

• Vältä laitteen jäähdytysnesteputkiston vahingoittamista.  Jos jäähdytysaine joutuu kenenkään 
silmiin, on seurauksena vakava silmävahinko. 

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien 

tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa 

oleva henkilö valvo ja opasta heidät laitteen käytössä. 

• Pidä laitteen tuuletusreiät aina vapaina tukoksista tai muista esineistä. 

• Älä käytä mekaanisia tai muita apuvälineitä laitteen sulattamisen nopeuttamiseksi. 

• Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä. 

• Irrottamalla laitetta virtaverkosta tartu pistokkeeseen, älä vedä kaapelista.  

• Vahingoittunulla virtakaapelilla /pistokkeella laitetta ei saa käyttää.  

• Varmista, että jääkaapin pistoke on luoksepääsettävässä paikassa myös asennuksen jälkeen. 
 

  



Laitteen osat. 

 
1. Hyllyt 

2. Vihannes- ja hedelmälaatikko 

3. Lämpötilan säädin 

4. Munakenno 

5. Pullojen hyllyt 

Piirroskuva saattaa hieman poiketa todellisesta tuotteesta. 

 
Valmistelut ennen käyttöä 

• Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen ympäriltä ja sisältä.  

• Varmista, että kaikki laitteen osat ovat tallella. Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos löydät jotain 

olevan rikki tai puuttuvan.  

• Löydä laitteelle sopiva sijaintipaikka.  

• Laitteen pitää ollaa pystyasennossa käsittelyn ja siirtämisen aikana. Jos on tarve kallistaa laitetta, 
ei kallistuskulma saa ylittää 45 astetta. Muutoin laitteen jäähdytysnestekierto saattaa 

vahingoittua.  

• Laitteen vahingoittumisen tai henkilövahingon välttämiseksi käytä kahden ihmisen voimia 

laitteen asennukseen.  

• Älä siirrä tai nosta laitetta päällyslevystä tai ovesta nostaen.  

• Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön.  

• Puhdista jääkaappi ennen käyttöä. 

• Anna laitteen seisoa noin 30 minuuttia ennen kytkemistä virtaverkkoon – jäähdytysneste valuu 

oikealle tasolle, täten vältät jäähdytysjärjestelmän vahingoittumista.  

• Säädä lämpötilakytkin halutulle lämpötilalle, nolla-asennosta minkä tahansa tasolle 1 ja 7 välillä. 

Jos lämpötilasäädin on asennossa 0, ei jäähdytyskompressori toimi. 

 
 



Lämpötilan asetukset: 
Lämpötilaa jääkaapissa säädetään, kääntämällä lämpötilakytkinta. 1 asetus on kaikein lämmin ja 7 

viilein. 

 

Lämpötila laskee aikaa myöten. Viilenemisen aika riippuu ympäristön ja asetetun jääkaappilämpötilan 
korkeudesta, oven aukaisemistiheydestä ja ruokamäärästä jääkaapissa. 
 
Ruuan laittaminen jääkaappiin. 
Laita ruoka jääkaappiin vasta silloin, kun jääkaappi on ollut kytkettynä päälle noin 1 - 2 tuntia. 

Jääkaappiosa on tarkoitettu lyhyesti säilytettävän jokapäiväisen ruuan säilytykseen. 

Jääkaappiosan sisälämpötila on 0....+10 C asteen 

välillä. Laite on tarkoitettu vain lyhytaikaista ruuan 

säilyttämistä varten. 
 

1. munat ja voi 

2. marinoidut ruuat tai mausteet 

3. juomat tms. pullot 

4. paistettu ruoka, maitotuotteet 

5. lihatuotteet 

6. vihannekset, hedelmät 

 
Lämpimää ruokaa ei saa laittaa jääkaappiin. Anna sen jäähtyä huonelämpötilaan asti. Suositeltavasti 

laita ruoka jääkaappiin sopivissa pakkauksissa, pakattuna taikka laatikkoihiin tai muovikasseihiin. Vältä 

laittamasta liian paljon ruokaa yhteen kasaan. Älä kuormita hyllyjä yli. 
Älä laita ruokaa liian lähelle jääkaapin seiniä. 

 
Puhdistaminen 
Hyllyjä voidaan puhdistusta varten poistaa jääkaapista. 
Laite sulattaa jääkaappiosaan kertyneen huurteen automaattisesti. Vesi vuotaa poisvuotoputken kautta 
höyrystimeen (kompressorin päällä), mistä se höyrystyy. 

Pidä poisvuotoputki vapaana liasta. Käytä mukana olevaa vartta, putken pään puhdistamiseksi. 

Puhdista jääkaappi sisältä säännöllisesti. Ennen puhdistusta poista laite virtaverkosta. Älä käytä harjoja, 

teräsharjaa, puhdistusaineita, polttoaineita tai liuottimia, happoja tai emäksisiä aineita jääkaapin 

sisätilan puhdistukseen. Pyyhi uunin sisäpinta pehmeällä, vedessä kostutetulla pyyhkeellä. Vältä liiallisen 

veden käyttämistä. Pidä oven kumitiiviste aina puhtaana. Puhdista jääkaapin sivut ja takaosa. 

 
Toiminnan keskeytys 
Jos tapahtuu pitkä sähkökatkos, irrota laite virtaverkosta, tyhjennä ruuasta ja puhdista sisältä. Jätä 

jääkaapin ovi auki. 
 
Lyhytaikainen virrankatkos. 
Jääkaappi kykenee pitämään sisälämpötilansa yllä jopa lämpimässä ympäristössä jonkun ajan, 

esimerkiksi lyhyen sähkökatkoksen aikana. Älä aukaise sillä välillä jääkaapin ovea äläkä laita siiheen lisää 

ruokaa. Jos tiedät sähkökatkoksen tulevan, valmista pakastimessa jäitä ja laita ne erillisessä astiassa 

jääkaappiosan ylähyllylle. Muutoin lämpötila jääkaapissa nousee sähkökatkoksen aikana ja ruuan 

säilytysaika tämän takia lyhenee. 

 

4 

5 

6 



Lomatila. 
Tyhjennä jääkaappi ruuasta. Säädä lämpötilasäädin sopivalle lämpötilalle ja varmista, että ovi on 

suljettu. Jos et käytä jääkaappia hyvin kauan, tyhjennä kaappi ja kytke pois virtaverkosta. Puhdista ja 

kuivaa jääkaappi. 

 
Jääkaapin siirtäminen. Irrota jääkaappi virtaverkosta. Ota ruuat sisältä pois. Kiinnitä hyllyt ja muut 

irtonaiset osat teipillä. Teippaa kiinni ovi. 
 
Nämä tilanteet eivät ole merkiksi rikkinäisyydestä. 
Kompressori lämpenee ja toimii kauan, varsinkin alussa. Vesipisaroita jääkaapissa - pyyhi jääkaapin 

sisäpinta pehmeällä pyyhkeellä. Jäähdytysainekierron ääniä tai kompressorin surinaa. 

Jos jääkaapin lamppu ei palaa, laita tilalle uusi 240V, 1W lamppu. 
 
HUOMIO: jos jääkaappi kytkeytyy pois, esim virrankatkoksen takia, älä liitä sitä uudelleen 
virtaverkkoon ennen kun 5 minuutin kuluttua poiskytkennästä. 
 
ASENNUS 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Laitteen sijoittamisen jälkeen kalusteeseen, ruuva paikalle erikoinen tuki työtason alle, kahden 
mukana olevan ruuvin avulla (ks. kuva 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


