Sunwind Cuisine 110 ltr
kaasujääkaappi
XC-110G

KÄYTTÖOHJE

Tärkeää: lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja
tutustukaa kaasujääkaappiin ja sen toimintoihin ennen
kuin otatte kaasujääkaapin käyttöön. Säilyttäkää tämä
käyttöohje myöhempää tarvetta varten siten, että
kaasujääkaapin käyttäjät voivat tutustua käyttöohjeeseen
aina tarvittaessa.
Kaasujääkaapin asennus
Asettakaa kaasujääkaappi suoraan tasaiselle ja tukevalle
pinnalle. Kaasujääkaapin takaseinän ja syttymisherkän
seinäpinnan välissä tulee olla vähintäin 10 cm vapaata tilaa ja
vastaavasti sivuilla tulee olla vähintäin 5 cm vapaata tilaa.
Kaasujääkaappia ei saa asentaa siten, että se on alttiina
suoralle auringonvalolle eikä lämmityslaitteen lähelle.
Kaasujääkaapin ilmanvaihtoaukkoja tai jäähdytyselementtejä
ei saa peittää. Älä laita lämpimiä tai kuumia ruokia
kaasujääkaapin sisään. Älä säilytä syttyviä tai räjähtäviä
aineita kaasujääkaapin sisällä. Varmista, että ilma pääsee
kiertämään tehokkaasti kaasujääkaapin sisällä olevien ruokaastioiden välissä.
Tehokas ja taloudellinen jäähdytys edellyttää kaasujääkaapin
ulkopuolisen ilmanvaihdon tehokasta ja esteetöntä toimintaa.
Varmista, että kaasujääkaapin tuottama lämmin ilma ei pääse
kiertämään takaisin kaasujääkaapin luokse kaasujääkaapin
ympärillä olevien rakenteiden johdosta.
Käyttö
Tämän kaasujääkaapin käyttö tiloissa, joissa ei ole riittävää
tuuletusta, on ehdottomasti kielletty. Kaasujääkaappia ei
myöskään saa käyttää asuntovaunuissa tai veneissä.
Kaasujääkaappia saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa
ja se tulee suojata sateelta ja roiskevedeltä. Tuuli ja voimakas
veto voivat vaikuttaa polttimen toimintaan ja pahimmassa
tapauksessa sammuttaa jääkaapin.
Kaasupullo tulee säilyttää viileässä ja kuivassa tilassa, joka on
varustettu riittävän hyvällä tuuletuksella. Kaasupulloa ei
koskaan tule säilyttää kellarissa. Kaasupulloa ei saa altistaa
auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.

Kaasujääkaappia voidaan käyttää 30 mbarin paineella
toimivalla kaasunsyöttöjärjestelmällä. Muun kuin mainitun
paineisen kaasun syöttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai
räjähdysvaaran.
Kaasujääkaapin tai kaasupullon kaasuletkujen ja liitäntöjen
asentamisen yhteydessä tulee varmistaa, että sytytystoiminnot
on suljettu, avotulen käyttö ja tupakointi on ehdottomasti
kielletty, myös matkapuhelimet ja muut langattomat laitteet
tulee sulkea tai sijoittaa riittävän kauas. Asenna kaasuletku
ensin kaasupulloon ja vasta sen jälkeen itse kaasujääkaappiin.
Kaasuletkua ei saa taittaa tai kiertää mutkalle liikaa, tarkista
mahdolliset vuodot saippuavesiliuoksen avulla (vuotava kaasu
näkyy pienen pieninä saippuakuplina).
Mikäli vaihdat kaasupullon tai kaasuletkun, sulje
ensimmäiseksi kaasupullon venttiili, jonka jälkeen tulee
odottaa, että kaasujääkaappi sammuu itsestään. Vioittuneiden
tai vanhentuneiden kaasuletkujen käyttö on ehdottomasti
kielletty.

Sytytys
Toimintovalitsin (oikealla) sisältää turvaventtiilin
ohjaustoiminnon sekä sytyttimen ohjaustoiminnon. Se on
liitetty polttimossa olevaan liekkivahtiin, joka sammuttaa
kaasunsyötön automaatttisesti mikäli liekki sammuu.

Avaa kaasupullon venttiili ja paina toimintovalitsinta noin 20
sekunnin ajan, päästä toimintovalitsin palautumaan, odota
noin 15 sekuntia ja paina toimintovalitsinta uudelleen ja
käännä toimintovalitsin oikealle (sytytys). Pidä toimintovalitsin
alaspainettuna noin 10 sekunnin ajan, jotta liekkivahti ehtii
kuumentua riittävästi. Mikäli kaasujääkaapin poltin ei syty voi
olla välttämätöntä suorittaaa edellä mainittu sytytystoimenpide
useampia kertoja peräkkäin. Mikäli jääkaappi ei syty kolmen
yrityskerran jälkeen, päästä toimintovalitsin normaaliin
asentoon ja odota 30 sekuntia ennen kuin yrität sytytystä
uudelleen.

Toimintosäädin säädetään sytytyksen jälkeen normaalisti
Mikäli jääkaappi on asennettu viileään tai
kylmään tilaan tai mikäli ovea ei avata muutamaan päivään
toimintosäädin voidaan säätää pienemmälle kaasun
säästämiseksi.
Voit säätää jääkaapin sisälämpötilaa säätämällä termostaattia
(vasemmanpuoleinen säädin).
Voit sammuttaa kaasujääkaapin sulkemalla kaasupullon
venttiilin
Säilytys ja varastointi
Mikäli kaasujääkaappia ei käytetä pitempään aikaan pitää
suorittaa jäänpoisto. Sammuta kaasujääkaappi, tyhjennä
sisällä olevat ruoat ja sulata ja poista jäät lämpimään veteen
kastetun rätin avulla. Puhdista kaasujääkaapin sisäosat, älä
käytä syövyttäviä pesuaineita. Mikäli kaasujääkaappia ei aiota
käyttää pitempään aikaan, aseta ovi siten, että se pysyy
hiukan auki ettei jääkaapin sisälle muodostuisi hajua.
Mikäli kaasujääkaappia ei käytetä pitkään aikaan,
jäähdytysaineen määrä saattaa pienentyä tai tai sinne
muodostuu ilmakupla. Mikäli kaappi ei jäähdy vaikka poltin
palaa normaalisti, sammuta kaappi ja käännä se ylösalaisin
noin kahden tunnin ajaksi. Anna kaasujääkaapin
jäähdytysaineen tämän jälkeen asettua ja sytytä poltin
uudestaan.
Kaikki kaasujääkaappiin sekä kaasujärjestelmiin liittyvät
huolto- ja korjaustyöt tulee jättää valtuutetun huoltoliikkeen
vastuulle.

Vianmääritys
Ongelmatapauksissa tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat
yhteyttä jälleenmyyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun
huoltoon:
Ovatko kaasun tyyppi ja paine sopivat?
Ovatko kaikki liitokset ja asennukset suoritettu oikein?
Onko kaasujääkaappi asennettu suoraan?
Onko kaasujääkaappi riittävän hyvin tuuletetussa tilassa?
Onko kaasupullossa jäljellä kaasua?
Onko toimintovalitsinta pidetty alaspainettuna riittävän
pitkään?
Onko termostaattisäädin sää
?
Onko kaasujääkaappi pakattu liian täyteen?
Ovatko kaasujääkaapin sisällä olevat tavarat pakattu liian
tiiviisti?
Ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään, maahantuojaan tai
valtuutettuun huoltoon, kirjoita muistiin kaasujääkaapin
mallinumero ja sarjanumero. Mainitut tiedot löytyvät
laitekilvestä, joka on kiinnitetty kaasujääkaapin takaosaan.
Tekniset tiedot
Absorptiojärjestelmä
Tilavuus 110 litraa
Lämpötilaluokka SN
Jäähdytysaine ammoniakki NH3 220 g.
Eristeaine syklopentaani
kaasutyyppi I3 + B/P
G30 28-30 mbar
Maksimaalinen kaasunkulutus 30g tunnissa

