
Käyttöohje 
ARKKUPAKASTIN 

 SCANCOOL SB 106 
 
TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE 
• Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 
• Säilytä ohjekirja tulevaisuutta varten 

 
 
 ASENNUS 
1. Pakastin on sijoitettava tasaiselle alustalle ja poistettava 

pakkauksen osat. Pakastinta ei saa kallistaa yli 45° asteen 
kulmaan. 

2. Jätä riittava varoetäisyys pakastimen ja seinän välille. 
3. Älä sijoita laitetta lämpöä säteilevien laitteiden 

välittömään läheisyyteen taikka suoraan auringonvaloon. 
4. Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan eikä paikkaan, missä 

sen päälle saattaa joutua vettä. 
5. Pakastin ei saa toimia tilassa, missä lämpötila laskee alle 

nollan. 
6. Laitetta ei saa sijoittaa ulkotilaan. 
 
 KÄYTTÖ 
1. Laitteen päällekytkennän jälkeen syttyy vihreä valo. 
2. Lämpötilan asetukset: säädä lämpötila ohjauspaneelissa 

sijaitsevan termostaatin avulla. Termostaatti on 
säädettävä ympäristön lämpötilan mukaisesti. Käännä termostaattikytkin myötäpäivää asentoon 1....7. 
Kesällä on lämpötila säädettävä alhaisemaksi (vastapäivää), talviaikana korkeammaksi (myötäpäivää). 

3. Laitteen liittämisen jälkeen virtaverkkoon on odotettava puoli tuntia. Lämpötilan huomaatava 
laskeminen osoittaa, että laite toimii. Ennen ruuan laittamista pakastimeen on annettava laitteen toimia 
4-6 tuntia ympäröivästä lämpötilasta riippuen. 

  
 TURVALLISUUS 
1. Liitä laite vain maadoitettuun virtaverkkoon – älä käytä pidennyskaapelia eikä haarapistoketta.  
2. Virtakehän jännite on oltava 220 V, taajuus 50 Hz. 
3. Sähkökatkoksen tapauksessa odota ainakin 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä virtaverkkoon 

uudelleen, muuten kompressori tai virtapiiri saattaa vahingoittua. 
4. Älä laita pakastimeen helposti syttyviä, räjähtäviä tai vaarallisia aineita, eikä happoa, eikä muita nesteitä 

lasiastioissa. 
5. Virtakaapelin vahingoittuessa on käännyttävä valmistajan hyväksymään huoltoliikkeeseen tai 

korjaamoon sen vaihtamiseksi. 
  
 PAKASTAMINEN 
1. Pakastinta ei saa täyttää yli. 
2. Ruoka-ainesten välille on jätettävä riittavasti tilaa ilmankierron mahdollistamiseksi. 
3. Älä laita kuumia tai lämpimia ruokia pakastimeen. 
4. Noudata ruoka-aineiden säilytysaikaa koskevia ohjeita. Aika ajoin heitä pois vanhentuneet ruoka-

ainekset ja puhdista pakastin sisältä. 
 

 

LUUKKU 
 

TIIVISTE 

OHJAUSPANEELI 



 PUHDISTUS JA HUOLTO 
1. Ennen puhdistusta on irrotettava laitteen pistoke virtaverkosta ja poistettava pakastetut ruuat pakastimen 

sisältä. 
2. Koskaan älä käytä syövyttäviä aineita, kuumaa vettä taikka vahvoja puhdistusaineita pakastimen 

puhdistukseen. Pyyhi pakastin sisältä sooda- tai etikkaliuoksessa kostutetulla pyyhkeellä, sitten 
puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. 

3. Pakastimeen ei saa kaataa vettä. Älä puhdista pakastinta kovalla esineellä tai metalliharjalla. 
4. Sulattamista ei saa nopeuttaa metallista tai terävillä apuvälineillä, eikä lämmitimillä. 
5. Pyyhi pakastimen pinta vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. 
 
 TEKNISET OMINAISUUDET 
 
Tilavuus 98 ltr 
Koria 1 kpl 
Pakastusteho 24 tunnissa 10 kg 
Kompressoreitä 1 
Energiankulutus 24 tunnissa 0,48 kWh 
Energialuokka A+ 
Kliimaluokka T 
Mitat L x K x S 545 x 840 x 590 
 
 
 


