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Kylmälaukku Ventus 35 kombi 

Tuotenumero: 541978 
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Arvoisa asiakas, 

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillamme paras mahdollinen tuote. 
Tuotteemme valmistetaan huolellisesti moderneissa tehtaissamme ja 
tuotteidemme valmistuksessa hyödynnetään kokonaislaatuun liittyvää 
ajattelua. 

Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi ennen 

tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää 

käyttötarvetta varten. 

Kaikki tuotteemme on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön. Niitä ei 

ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. 

Mukavia käyttöhetkiä! 

 

Sunwind Yhtiöt 

 

 

Tärkeää: lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. 



 

 

 FI 

3 

Kylmälaatikon asennus. 

Asenna kylmälaukku vaakasuoraan vakaalle vaakasuoralle pinnalle. 

Laatikon takaosan ja seinän välissä on oltava vähintään 10 cm. Sivuilla 

etäisyyden on oltava vähintään 5 cm. Vältä kylmälaukun asettamista 

paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle tai lähellä muita 

lämmönlähteitä. Tuuletusaukkoja ei saa peittää. Kylmälaukussa 

säilytettävät tuotteet on jäähdytettävä etukäteen. Älä koskaan laita 

kuumia tuotteita kylmälaukkuun. Älä koskaan säilytä syttyviä tai räjähtäviä 

tuotteita kylmälaukussa. Käytä aina muoviastioita ja pulloja säilytykseen 

laatikossa. Varmista, että kylmälaukussa on aina riittävästi ilmaa 

kylmälaukun ja sisällön välissä, jotta kylmä ilma pääsee kiertämään 

laatikossa. Yllä olevien ohjeiden mukainen käyttö varmistaa tehokkaan ja 

taloudellisen jäähdytyksen. 

 

Käyttöohjeet normaalilla verkkovirralla 230v / 50Hz 

Älä koskaan käytä muita energialähteitä samanaikaisesti (akkuvirtaa tai 

kaasua). Varmista, että verkkojännite vastaa jännitettä, joka on ilmoitettu 

kylmälaukun takaosassa olevassa tietolomakkeessa. Kytke 230 V: n pistoke 

maadoitettuun pistorasiaan. Käännä 230 V: n termostaatin nuppi (vasen) 

myötäpäivään "max" -asentoon. Noin tunnin kuluttua alkaa laite 

jäähdyttää: jäähdytysvastuksissa on jäätymistä. Noin viiden tunnin 

jäähdytysjakson jälkeen termostaatin voi asettaa haluttuun tehoon. 

Ympäristön lämpötila ja käyttötapa vaikuttavat kylmälaukun tehoon. Jos 

termostaatti on asetettu "my" -asentoon, jäähdytysprosessi keskeytyy. 

Kylmälaukku kytketään pois päältä vetämällä pistoke pistorasiasta. 

 

Käyttö (12V) akkuvirralla 

Älä koskaan käytä muita energialähteitä samanaikaisesti (verkkovirta tai 

kaasu). Turvallisempaa käyttöä varten akun ja kylmälaukun väliseen 

kaapeliin on asennettava sulake. Napaisuutta ei tarvitse tarkistaa ennen 

aloittamista. Varmista, että akun jännite on oikea kylmälaukun takaosassa 

olevan tietolomakkeen ilmoitetun jännitteen mukaisesti. 
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Jos kylmälaukku saa virtansa auton akusta, se tulisi kytkeä päälle vain 

moottorin käydessä. Jos kylmälaukku jatkaa toimintaansa moottorin 

pysähtyessä, akku voi tyhjentyä kokonaan ja se voi siten estää moottorin 

käynnistämisen uudelleen. Kun kylmälaukkua käytetään akkuvirralla (12V), 

lämpötilaa ei voida säätää termostaatilla. Jäähdytä kylmälaukku ensin 

verkkovirralla (230 V), ja ylläpidä kylmä matkalla autossa akkuvirralla 

(12V). Laita vain kylmiä tuotteita kylmälaukkuun. Kylmälaukun 

käynnistämiseksi kytke mukana toimitettu kaapeli kylmälaukun takaosaan 

ja toinen pää tupakansytin sovittimen kanssa auton 12V sisääntuloon tai 

suoraan akkuun. Kytke kylmälaukku pois päältä irrottamalla kaapeli. 

 

Käyttö nestekaasulla 

Kaasun käyttö on kielletty suljetuissa tiloissa, ajoneuvoissa ja veneissä. 

Kylmälaukku saa käyttää kaasulla vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Tämä 

tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää esim. teltoissa. Joka tapauksessa 

kylmälaukku tulisi sijoittaa paikkaan, jossa se on suojattuna sateelta ja/tai 

vesiroiskeilta. Älä koskaan käytä muita energialähteitä samanaikaisesti 

(12v tai 230v). Kaasupullo on säilytettävä asianmukaisesti, kuivassa, 

viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa eikä koskaan kellarissa. 

Kaasupullo on suojattava auringonvalolta, eikä sitä saa altistaa korkeille 

lämpötiloille. Kylmälaukkua voidaan käyttää vain oikealla kaasupaineella 

(30 mbar). Kun kylmälaukku on kytketty kaasupulloon, vältä avotulen 

käyttöä ja älä tupakoi kylmälaukun läheisyydessä. Kun liität, kytke säädin 

ensin kaasupulloon ennen liittämistä kylmälaukku. Vältä kaasuletkun 

kiertämistä ja / tai taipumista. Tarkista, ettei kaasua vuoda aseta 

saippuavedellä tai vuotosuihkulla, älä koskaan käytä avotulta / sytytintä. 

Vaihdettaessa kaasupulloa säädin on aina käännettävä "pois" -asentoon. 

Jos kaasuletku on vaurioitunut tai huokoinen, se on vaihdettava. 

Kaasuvivun nuppi (oikea) on yhdistelmä lämpötilan säätöä ja sytytystä. 

Kaasuhana koostuu sisäänrakennetusta sytytyssulakkeesta ja 

sytytystulpalla varustetusta polttimesta sekä pietsosähköisestä 

sytyttimestä. Liekinvermistin varmistaa kaasun virtauksen niin kauan kuin 
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polttimessa palaa tuli, ja sulkeutuu automaattisesti kaasun syöttö, jos 

liekki sammuu. Avaa kaasusäädin kaasun syöttölaitteesta ja paina sitten 

ohjauspaneelin kaasupainiketta ja pidä sitä sisällä noin 15 sekuntia, 

vapauta ja odota 10 sekuntia. Paina painiketta uudelleen ja käännä se 

oikealle, niin sitten kuulet napsahduksen sytyttimestä ja kaasuliekki syttyy. 

Pidä nuppia painettuna, kunnes liekki palaa itse. Jos kylmälaukku ei syty 

ensimmäisellä kerralla, jatka kaasunupin kääntämistä, kunnes kaappi on 

syttynyt. Kaapin sytyttäminen kestää usein useita yrityksiä. Varsinkin jos 

sitä ei ole käytetty pitkään aikaan tai jos kaasupullo on vaihdettu. 

Kaasuputkissa voi olla ilmaa, joka on pakotettava ulos. On tärkeää, että 

yksi tarkistaa, onko se syttynyt, katsomalla alaspäin yläosassa olevaan 

aukkoon tai polttimen takana olevaan reikään. Jos liekki ei syty, odota 

vähintään minuutti ennen käynnistystoimenpiteen toistamista. Jätä 

säätönuppi "max" -asentoon hetkeksi, jotta kylmälaukku riittävän kylmä 

käytetään matalampaa asetusta. Kylmälaukun kytkeminen pois päältä 

kaasua käytettäessä; sulje ensin säätimen venttiili ja käännä sitten 

kaasuvipua paneelin "paina" -asentoon. 

 

Huolto ja varastointi. 

Kylmälaukku on sulatettava säännöllisesti parhaan jäähdytystuloksen 

saavuttamiseksi. Kylmälaukun sulattaminen; vetää ulos 

sulje seinä / irrota kaasu, poista sisältö ja pyyhi tarvittaessa lämpimällä ja 

kostealla liinalla. Pyyhi ja puhdista sisäpuoli ilman kemikaaleja. Älä koskaan 

käytä veistä tai muuta terävää esinettä jään poistamiseen. Jos 

kylmälaukkua ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta, puhdista se 

ja jätä se seisomaan kannen ollessa raolla estääksesi ei-toivotut hajut. Jos 

kylmälaukku on ollut käytössä viisi tuntia, mutta ei vieläkään jäähdy, 

sammuta kaappi, käännä se ylösalaisin ja anna sen seisoa muutaman 

tunnin. Käännä laatikkoa uudelleen oikein päin ja jätä se oikeaan asentoon 

tunniksi ennen aloittamista Uusi. Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa 

kaikki korjaukset, erityisesti jäähdytysyksikön ja kaasujärjestelmän 

henkilöstö. 
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Jos ilmenee ongelmia, tarkista ensin: 

Ovatko kaikki virtalähteet kunnossa? 

Onko kylmälaukku kytketty oikein? 

Onko kylmälaukku asennettu vaakasuoraan? 

Onko riittävä ilmanvaihto? 

Onko verkkojännite kunnossa? 230 V? 

Onko akussa riittävästi virtaa? 12v? 

Onko kaasupullossa tarpeeksi kaasua? 

Oletko pitänyt "kaasu" -painiketta riittävän kauan? 

Onko termostaattipainike asetettu "max" -asentoon? 

Onko kaksi toimintatyyppiä valittu samanaikaisesti? 

Onko jääkaapissa liikaa ruokaa? 

Onko laatikon sisällä riittävästi ilmankiertoa? 

Jos sinun on silti otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen, ilmoita 

tyyppimerkintä ja sarjanumero, joka on kylmälaukun takaosassa olevassa 

tietolomakkeessa. 

 

 

Tekniset tiedot. 

Toimintateknologia Absorptiojärjestelmä 

Tilavuus 35 litraa 

Ympäristöluokka N N 

Kylmäaine NH3 - 85 g. NH3 –200 g. 

Syklopentaanieristys Syklopentaani 

Kulutus 12 v 90 W - 7,5 A 

Kaasuluokka I3 + B / P G30 / G31 28-30 mbar / 37 mbar G30 / G31 28-30 

mbar / 37 mbar 

Kaasun kulutus 15 g / h 

Jännite 230v - 50Hz 90W - 0,39A 160W - 1,6A 

Kulutus 230v 1,3 kWt / 24h 


