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TUOTTEEN ESITTELY 

 

Hyvä asiakas! 

 
Kiitos, että valitsitte Sunwind-jääkaapin. Turvallisuutesi ja jääkaapin parhaan mahdollisen 

suorituskyvyn takaamiseksi pyydämme, että luette tämän käyttöohjeen ennen jääkaapin 

käyttöönottoa. Säilyttäkää tämä käyttöohje mahdollista myöhempää käyttötarvetta varten. 

 

JÄÄKAAPIN OSAT 

 
Koska tämä käyttöohje kattaa kolme tilavuudeltaan erilaista jääkaappimallia saattavat tietyt 

tässä käyttöohjeessa kuvatut toiminnot ja osat poiketa hieman alla olevasta mallikuvasta. 

1. Termostaatti ja valo 
2. Jääkaappiosa 
3. Tasohyllyt 
4. Vihanneslaatikko 
5. Pakastinosa 
6. Vetolaatikko 
7. Säädettävät jalat 
8. Pullohylly 
9. Ovi 
10. Ovihylly 
 
Yllä kuvattu jääkaappimalli sisältää jääkaappi- ja pakastinosat, joiden lämpötilat ovat erilaiset. 

Jääkaappia tulee käyttää maidon, kananmunien, voin ja vastaavien ruoka-aineiden 

säilyttämiseen. Pakastimessa voi säilyttää lihaa, kalaa ja vastaavia. 

Tyylikkäästi muotoillun jääkaapin takaosa on tasainen sijoittamisen helpottamiseksi. 

 



 

 

 

KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 

 

• Älä kallista jääkaappia yli >45°. Käsittele ja kuljeta varovasti. 

 

• Älä käytä jääkaapin ovenkahvaa jääkaapin nostamiseen. 

 

• Älä paina jääkaapin sivuseiniä äläkä hypi tai astu jääkaapin päälle. 

 
 

Jääkaappi on varustettu virransyöttöliittimellä (DC 12/24V). 

 
Käsittele virtajohtoa varovasti, älä vedä sitä tai kohdista johtoon liikaa voimaa. Käsittele johtoa 

varovasti siten, että johtoon ei tule puristusvaurioita. Älä altista johtoa liialliselle kuumuudelle. 

 
VAROITUS! Älä muuta virtajohtoa tai sen osia jotta sen eristyskyky ei vaurioituisi. 
 
Mikäli virtajohto tai liitin vaurioituvat jollakin tavalla tulee virtajohto liittimineen vaihtaa 

uuteen vastaavaan osaan. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjään. Sähköasennuksia saa tehdä 

vain valtuutettu sähköasentaja. 

 

          VAROITUS! Jääkaappi tulee kytkeä oikeaan jännitteeseen 12/24V. 

 
Jääkaappi tulee asentaa kuivaan, viileään ja hyvin tuuletettuun tilaan, 

riittävän etäälle lämmönlähteistä kuten liesistä, lämmityskamiinoista ja 

vastaavista. Vältä asettamasta jääkaappia siten, että siihen pääsee 

kohdistumaan suora auringonvalo. 

 
Jääkaappi tulee asentaa siten, että sen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa 

tuuletusilmankierron takaamiseksi. Minimietäisyydet rakenteisiin (kts. yllä vasemmalla oleva 

kuva) ovat: jääkaapin yläosan ja katon välinen etäisyys 30 mm, sivujen ja seinien välinen 

etäisyys 20 mm, takasivun ja seinän välinen etäisyys: 50 mm. 

 
Aseta jääkaappi tasaiselle alustalle, joka on tarpeeksi tukeva kestääkseen jääkaapin painon sen 

ollessa pakattuna täyteen ruoka-aineita ja/tai juomia. 

 

Jos sijoittelupaikan alusta ei ole aivan tasainen, jääkaapin jalkoja on mahdollista säätää. Säädä  

jalkoja siten, että jääkaappi seisoo aivan suorassa. Jos jääkaappi tärisee tai siitä kuuluu meteliä 

säädä jalkoja siten, että tärinää ja/tai meteliä ei enää voi tunnistaa. 

Jos jääkaappi asennetaan maton päälle, aseta jalkojen alle puulevypala tai vastaava. 

Huomaa, että kompressorista lähtöisin oleva kuuma ilma saattaa värjätä maton. 

 



 

 

VAROITUS! Irrota ja poista jääkaapin alla olevat pakkaus- ja kuljetusmateriaalit ennen 

jääkaapin käyttöönottoa. 

 
 

KÄYTTÖOHJE 

 

Kun aiot ottaa jääkaappin käyttöön ensimmäistä kertaa: 

 

• Pura jääkaapin kuljetuspakkaukset ja asenna mahdolliset 

irtonaiset osat kuten hyllyt paikoilleen ja aseta jääkaappi 

aiottuun sijoituskohteeseen ohjeiden mukaisella tavalla. 

 

• Vaikka jääkaappi onkin puhdistettu tehtaalla ennen toimitusta    

jälleenmyyjälle suosittelemme jääkaapin puhdistamista        

pehmeällä lämpimän veden ja neutraalin puhdistus-/tiskiaineen    

seoksella kostutetulla kangaspalalla. Kuivaa puhtaalla pehmeällä    

kangaspalalla. 

 VAROITUS! Sähköiset osat saa kuivata vain kuivalla kangaspalalla. 
 
Liitä jääkaapin virransyöttöjohto virtalähteeseen ja avaa ovi. Jääkaapin sisällä oleva valo syttyy. 

Käynnistä kompressori kääntämällä termostaatti asentoon 3. Odota 30 minuuttia jonka jälkeen 

avaa pakastimen ovi. Jos lämpötila on laskenut huomattavasti jäähdytysjärjestelmä toimii 

oikein. Kun jääkaappi on käynyt jonkin aikaa termostaatti pitää jääkaapin sisälämpötilan 

suunnilleen asetetussa lämpötilassa automaattisesti. Varmista ennen ruoka-aineiden jääkaappiin 

tai pakastimeen asettamista että jääkaapin lämpötila on riittävän matala.



 

 

 

RUOKA-AINEIDEN SÄILYTYS 

 
Pakastimessa (alle -18°C) 
 

• Leikkaa liha paloihin ja pakkaa tiiviisti ja aseta tasaisesti ympäri jääkaappia. 

• Jos ostat pakastettua ruokaa, aseta se pakastimeen mahdollisimman nopeasti oston jälkeen, 

vielä jäätyneessä tilassa. 

• Älä asettele tuoreita liha- ja kalatuotteita lähekkäin. 

• Älä aseta hedelmiä tai vihanneksia pakastimeen ruoka-aineiden kuivumisen välttämiseksi. 

• Älä aseta lasiastioita tai muita tiiviitä astioita pakastimeen mikäli astiassa on vettä astian 

halkeamisen välttämiseksi. 

 

Jääkaapissa (0°C — 10°C) 

 

• Voit säilyttää munia, voita ja juomapulloja jääkaapissa. 

• Hedelmät ja vihannekset tulee asettaa hedelmä/vihanneslaatikkoon kosteuden säilyttämiseksi 

ruoka-aineissa. Lämpimän ruoan pitää antaa ensin jäähtyä ennen asettamista jääkaapiin. 

• Ruoka tulee pakata tiiviisiin muovipusseihin. Jätä tilaa pakattujen ruoka-aineiden astioiden 

väliin jotta kylmä ilma pääsisi vapaasti kiertämään astioita. 

 
Pikapakastustoiminto 
 
Ruokaa pakastetaan pikapakastustoiminnolla, jota käyttämällä ruoan luonnollinen maku säilyy 

parhaiten. Pikapakastus on normaalia pakastusta parempi prosessi lihan säilyvyyteen liittyen. 

Pikapakastus on perinteistä menetelmää parempi pakastuskeino. Voit käynnistää 

pikapakastuksen säätämällä termostaatin asentoon 6 - 7 ja asettamalla ruoan keskelle 

pakastinta. Kun pikapakastus on toiminut riittävän kauan termostaatti tulee kääntää takaisin 

normaaliasentoon. 

 

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN - TERMOSTAATTI 

 
Lämpötilaa säädetään termostaatin avulla. Asento 1 vastaa vähiten 

kylmää lämpötilaa, asento 7 kylmintä lämpötilaa. Voit säätää 

termostaatin sinulle sopivaan asentoon. Asennossa 0 jääkaappi on pois päältä. 

 



 

 

 
 
 
 

JÄÄNPOISTO 

 
Kun jääkaappia on käytetty jonkin aikaa saattaa sen sisäpinnoille muodostua jäätä, mikä 

vähentää jäähdytystehoa ja kasvattaa energiankulutusta. Tällöin jääkaappi tulee sulattaa ja 

kuivata.  

 

• Sammuta jääkaappi kääntämällä termostaatti asentoon 0 ja irrota virtajohto virtalähteestä. 

• Avaa jääkaapin ovi, poista ruokatavarat jääkaapista ja pakastimesta ja sijoita ne johonkin 

viileään paikkaan suojaan auringonsäteiltä. 

• Poista jää ja jäähileet, voit käyttää jäänpoistolastaa (älä käytä mitään metallisia teräviä 

esineitä) tai voit antaa jään yksinkertaisesti sulaa pitämällä jääkaapin oven auki riittävän 

pitkän aikaa. Huomaa kuitenkin, että sulamisesta aiheutuu valuvaa vettä joka voi esimerkiksi 

lattialle valuessaan vahingoittaa lattiapintoja.  

• Kuivaa sulanut jää ja vesi pois puhtaan pyyhkeen avulla. Kuivaa jääkaapin sisäpinnat ja aseta 

ruokatarvikkeet takaisin jääkaappiin, liitä virtajohto takaisin virtalähteeseen ja kytke 

jääkaappi takaisin päälle säätämällä termostaatti sopivaan asentoon.  

 

HUOM! Älä käytä teräviä metallisisia esineitä tai työkaluja sulatuksen yhteydessä sillä ne 

saattavat vaurioittaa jäähdytysjärjestelmää pysyvästi. 

Sopivin termostaatin asento riippuu jääkaapin asennustilan ympäröivästä lämpötilasta sekä 

jääkaapissa olevan ruoan määrästä. Normaaliolosuhteissa suosittelemme asentoa 3 - 4, mikä 

vastaa yleensä sopivinta kompromissia ruoan säilyvyyden ja energiansäästön kannalta. 



 

 

 

HUOLTO JA VIANMÄÄRITYS 

 

• Odota muutaman minuutin ajan ennen termostaatin säätämistä halutulle tasolle, että 

jääkaappi käynnistyy rauhassa kompressorin vahingoittumisen välttämiseksi.  

• Älä koskettele viileitä pintoja paljain käsin, varsinkaan kostein käsin, sillä kädet tai sormet 

voivat tarttua kiinni. 

• Vältä avaamasta jääkaapin ovea liian usein tai pitämästä ovea auki liian pitkään 

energiankulutuksen minimoimiseksi. 

• Älä käytä muoviosien, hyllyjen tai paneelien puhdistamiseen vahvoja puhdistusaineita tai 

hankausaineita, valkaisuaineita, alkaalisia puhdistusaineita, bensiiniä, bentseeniä, happoja 

jne.  

• Sammuta jääkaappi kääntämällä termostaatti asentoon 0 ja irrota virtajohto ennen kuin 

ryhdyt vaihtamaan jääkaapin valon polttimoa. 

• Älä käytä jääkaappia ulkotiloissa 

• Käytä virtalähdettä tai virtavastaketta johon pääset nopeasti ja helposti käsiksi mikäli 

virransyöttö tulee jostakin syystä pystyä katkaisemaan välittömästi. 

• Älä säilytä paloherkkiä tai räjähdysherkkiä aineita, nesteitä tai kaasuja sisältäviä astioita 

jääkaapissa tai jääkaapin lähellä. 

• Älä säilytä jääkaapissa ruokatarvikkeita joiden viimeinen käyttöpäivämäärä on ylittynyt. 

 

VAROITUS! Älä anna lasten leikkiä jääkaapin kanssa millään tavoin. Leikit saattavat 

vahingoittaa jääkaappia mutta vielä suurempi riski on että lapset voivat altistua vaaralle. 

 
 

HOITO JA PUHDISTUS 

 
Sammuta jääkaappi kääntämällä termostaatti asentoon 0 ja irrota virtajohto ennen 

hoitotoimenpiteitä ja puhdistusta! 

 

• Kuivaa sisä- ja ulkopinnat pehmeällä lämpimään veteen kostutetulla kankaalla. 

• Voit käyttää neutraalia puhdistusainetta (ei hankaavaa) pinttyneiden tahrojen poistamiseen, 

kuivaa lopuksi puhtaalla kangaspalalla. 

• Vältä jatkuvaa päälle- ja poiskytkentää, anna jääkaapin käydä mieluummin jatkuvasti. Pitkien 

käyttökatkojen aikana (lomat ja vastaavat) tulee toimia seuraavasti: poista ruokatarvikkeet 

jääkaapista ja pakastimesta, kytke jääkaappi pois päältä kääntämällä termostaatti asentoon 

0, puhdista jääkaapin ja pakastimen sisäosat ja jätä ovi jonkin verran raolleen homehtumisen 

ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Mikäli mahdollista siirrä jääkaappi hyvin tuuletettuun 

tilaan. 



 

 

• Hyllyt, vihanneslaatikko ja pullonpitimet/hyllyt voi irrottaa jääkaapista puhdistamista varten. 

 
Älä kaada tai pirskota vettä jääkaapin sisälle tai päälle puhdistamisen yhteydessä, jääkaapin 

sähköiset osat saattavat vaurioitua. 

 

NORMAALEJA ILMIÖITÄ 

 
• Lauhduttimen läpi virtaava jäähdytysaine voi tuottaa kuplivan tai kurluttavan äänen. 

• Jääkaapin ulkopinnoille ja/tai ovitiivisteisiin saattaa sateisella säällä tai korkean 

ilmankosteuden vallitessa muodostua kondenssista aiheutuvaa kosteutta. Kuivaa kosteat 

pinnat puhtaalla kuivalla kankaalla. 

• Jääkaapin takaosan ja ovenkarmien lämpötila saattaa nousta (erityisesti kesällä) 

lauhduttimesta ja lämmönvaihtimesta muodostuvasta lämpösäteilystä johtuen. 

• Kompressorin lähellä olevien pintojen lämpötila saattaa nousta kompressorin ollessa käynnissä 

• Kun jääkaappi kytketään päälle tai pois päältä kompressorista saattaa kuulua surinaa ja/tai 

pulssimaista ääntä. 

• Jääkaapin ollessa päällä jääkaapin takaosaan saattaa muodostua kosteutta ja/tai huurretta. 

 
 



 

 

 

VIANMÄÄRITYS 

 
 

Käy läpi alla oleva taulukko ja yritä selvittää vika ennen kuin otat yhteyttä tekniseen 

tukeen. 
 

ONGELMA  Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide 

Jääkaappi ei toimi Virtajohto ei ole liitetty seinävastakkeeseen tai se on huonosti kiinni 
Sulake on palanut 
Riittämätön virransyöttöteho 

Riittämätön jäähdytysteho Jääkaapin lähellä on lämmönlähteitä tai huonetilan ilmanvaihto on 
riittämätön 
Liian monia ja pitkiä jääkaapin ovenavauksia 
Jääkaapissa on liikaa ruokia, juomia jne. 
Termostaatti on asetettu liian korkean lämpötilan asentoon 

Kova ääni Jääkaappi on asennettu vinoon 
Jääkaapin sisällä olevat tarvikkeet on aseteltu väärin 

Vahja haju/tuoksu  Vahvasti tuoksuvien ruoka-aineiden pakkaukset vuotavat / eivät ole 
tarpeeksi tiiviitä 
Tyhjennä ja puhdista jääkaappi huolellisesti 

Jääkaapin pohjalle kertyy vettä Puhdista jääkaapin pohjalla olevat tyhjennyskanavat mahdollisista 
ruoka-aineiden tähteistä tai muista roskista 

Takapaneeliin tai ruokiin 
muodostuu jääkiteitä 

Termostaatti on asetettu väärään asentoon. Aseta termostaatti 
asentoon 1 tai 2. Ruoka-aineet on asetettu liian lähelle takapaneelin 
jäähdytyspintaa. 

 
 

TEKNISET TIEDOT 

 
 

Malli      BCD72V  BCD95V BCD128V 

Tilavuus jääkaappi (L)  72 85 88 

Tilavuus pakastin (L) - 10 40 

Mitat (mm) 460 x 468 x 706 460 x 495 x 835 475 x 470 x 1265 

Paino (kg) 25 27 32 

Väri Valkoinen Valkoinen Valkoinen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


