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Arvoisa asiakas, kiitos että valitsit Sunwindin Kaasujääkaappi Cool 100 -mallin. Varmis-
taaksesi kaasujääkaapin oikeaoppisen asennuksen ja käytön pyydämme teitä ystävällisesti 
lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi ja noudattamaan siinä olevia ohjeita. 
 

Tämän jääkaapin jäähdytys perustuu absorptioyksikköön, joka tuottaa jatkuvaa äänetöntä 
jäähdytystä ilman tuuletinta tai kompressoria. Tämä kaasujääkaappi soveltuu erinomaisesti 
käytettäväksi mökeillä ja loma-asunnoilla, joissa ei ole käytettävissä sähkövirtaa. Tämä 
rauhallisen tyylikäs kaasujääkaappi tarjoaa teille kylmää ruokaa ja juomia vuosien ajan. 

 
Varoitus: 
Oman turvallisuutesi takaamiseksi. 
 
Älä käytä tai varastoi bensiiniä tai muita herkästi syttyviä kaasuja tai nesteitä jääkaapin 
lähettyvillä. Tätä kaasujääkaappia ei koskaan saa käyttää ilmatiiviissä, huonosti 
tuuletetuissa tiloissa eikä makuuhuoneissa. 
 
Mikäli tunnet kaasun tai ammoniakin hajua toimi seuraavasti: 
 

- Avaa ikkunat välittömästi 
- ÄLÄ käytä sähkökatkaisimia tai laitteita 
- Sammuta kaikki avotulet ja liekit 
- Palojärjestelmän puhdistus on tärkeä osa huoltoa ja tulee suorittaa vähintään 

kahdesti vuodessa. Puhdistuksen jättäminen voi aiheuttaa CO-kaasujen muodos-
tumiseen, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa vakavia vammoja tai hengen-
menetyksen. 

 
Jos liekki lepattaa, tarkista suuttimen epäpuhtaudet ja puhalla tarvittaessa puhtaaksi 
paineilmalla. Jos se ei parane, ota yhteyttä kaasulaitehuoltoon tai jälleenmyyjään. 
Keltainen tai lepattava liekki voi aiheuttaa hiilidioksidia, joka ylittää hyväksyttävän 
tason, ja se on mahdollisesti haitallista terveydelle ja voi lopulta johtaa kuolemaan. 

 

Turvallisuusohjeet 
- Älä anna lasten leikkiä tällä kaasujääkaapilla varsinkaan sen ollessa päällä. 

- Älä säilytä nesteitä kuten bensiiniä tai vastaavia kaasujääkaapin lähellä. Ne voivat 
muodostaa räjähdysvaaran sekä tulipalon. 

- Älä käytä myrkyllisiä pesuaineita tai kemikaaleja kaasujääkaapin puhdistamiseen, sillä 
ne voivat vaikuttaa ja sekoittua ruokiin. 

- Kaasujääkaappia saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat lukeneet huolellisesti läpi 
tämän käyttöohjeen tai joille on opetettu sen sisältämät asiat jonkun käyttöohjeen 
sisällön tuntevan henkilön toimesta. 

- Tätä kaasujääkaappia ei ole suunniteltu tai tarkoitettu rajoitetuin fyysisin tai henkisin 
taidoin varustettujen henkilöiden käytettäväksi, mukaan lukien lapset, tai 
puutteellisin tiedoin varustettujen henkilöiden käytettäväksi, ellei käyttöön osallistu 
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vastuullinen riittävin tiedoin varustettu henkilö, joka valvoo kaasujääkaapin käyttöä. 
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät käytä kaasujääkaappia väärin. 

- Mikäli paineensäädin on vikaantunut/vaurioitunut, on tilalle vaihdettava identtinen 
kotitalouskäyttöön ja sisätiloihin tarkoitettu paineensäädin (matalapainesäädin). 
Paineensäädin ja kaasuletkut tulee tarkistaa tämän käyttöohjeen ohjeiden ja 
aikataulujen mukaisesti ja ennen kaasujääkaapin käyttöä. 

- Tämä kaasujääkaappi toimii yhdessä palovaarallisten kaasupullojen kanssa, noudata 
kansallisia säädöksiä sekä kaasujääkaapin että kaasupullojen käsittelyssä ja käytössä. 

 

Kuljetusvauriot 
Tarkista kaasujääkaapin kunto vastaanoton yhteydessä, ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot 
huolitsijalle ja/tai jälleenmyyjälle viimeistään viiden päivän kuluessa vastaanotosta. 
Vahingot, joita ei ole ilmoitettu mainitun määräajan puitteissa, tai jotka aiheutuvat muista 
ulkoisista vaikutuksista tai muista kuin tuotannollisista tekijöistä eivät kuulu takuun piiriin. 

 

Nestekaasu 
Tämä kaasujääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi propaanikaasulla, jonka paine on 30 mbar. 

Nestekaasuluokka I3B/P 30mbar 

 

Kaasujääkaapin käyttö kaasulla, joka ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, voi vaurioittaa 
kaasujääkaappia ja lisäksi takuu lakkaa olemasta voimassa. Tätä kaasujääkaappia ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi nk. kaupunkikaasun tai maakaasun avulla. 

Katso tiedot kaasujääkaapin takana olevasta laitekilvestä.  

Paineensäätimen tulee täyttää standardin EN 12864 ja kaasuletkun standardin BS 3212 
vaatimukset. Suurin sallittu letkun pituus on 1,5 m. Tarkista letku huolellisesti mahdollisten 
vuotojen/halkeamien havaitsemiseksi ja vaihda vähintään joka kolmas (3) vuosi. 

VIITETIEDOT 
Täytä alla olevat tiedot tulevaa käyttötarvetta ajatelleen, tarvitset tietoja, jos otat yhteyttä 
jälleenmyyjään takuuvaateiden tapauksessa. 

 

Mallin nimi*: 

Sarjanumero*: 

Ostopäivämäärä: 

Ostopaikka: 
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*Tämä tieto löytyy kaasujääkaapin takapuolella olevasta laitekilvestä. Säilytä myös 
ostokuitti yhdessä käyttöohjeen kanssa. 

 

Valmistaja pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin tarvittaessa ja mikäli se on 
hyödyllistä, muuttamatta kaasujääkaapin perustoimintoja tai turvatoimintoja. Emme siten 
vastaa mahdollisista epätarkkuuksista painoasuun, käännöksiin tai kirjoitusvirheisiin liittyen, 
emme kirjallisen tai suullisen esityksen osalta. 
 

Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja 
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä kaasujääkaappia, lue käyttöohje huolellisesti läpi. 

 

- Kaasujääkaappia EI KOSKAAN saa asentaa ilman tuuletusta olevaan 
huonetilaan tai makuuhuoneeseen! 

- Kaasujääkaappi käyttää happea sen ollessa päällä, joten huonetilassa pitää 
olla riittävän hyvä korvausilman syöttö ja tuuletus.  

- Jääkaapin takana olevan polttimen ilmatilan on oltava vähintään 200 mm³.  
Poltin tuottaa kuumia palokaasuja, jotka tulee johtaa pois kaasujääkaapin 
takaa, jonne tulee jättää siksi vähintään 4 x 15 cm vapaa tila (kaasujääkaapin 
päälle EI saa asentaa tiivistä pöytälevyä). 

- ÄLÄ KOSKAAN aseta jääkaappia matolle tai tulenarkaa seinää vasten.  
- ÄLÄ KOSKAAN jätä jääkaappia ilman valvontaa yli 24 tunniksi. 
- Jääkaappia saa käyttää vain elintarvikkeiden ja juomien jäähdyttämiseen ja 

säilyttämiseen tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 
- Tätä jääkaappia tulee käyttää vain, kun se on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti. 

 
HUOM: Jos tämä jääkaappi tarvitsee huoltoa tai huoltoa puhdistamisen lisäksi, sen saa 
suorittaa vain pätevä henkilöstö. 

 

- Älä käytä tätä kaasujääkaappia, jos sen lähellä on herkästi syttyviä kaasuja. 

- Älä käytä jääkaappia kylpyammeen, suihkun tai uima -altaan lähellä. 

- Ennen kuin varastoit jääkaapin tai lähetät sen hävitettäväksi, on suositeltavaa 
purkaa ovi ja jättää hyllyt jääkaappiinkaappiin, sillä tämä vähentää riskejä 
leikkiville lapsille. 

- Jääkaapin takana olevaa jäähdytysjärjestelmää ei saa avata, koska se sisältää 
syttyviä ja syövyttäviä korkeapaineisia kaasuja 

- Tarkista paineensäätimeen merkitty kaasunpaine ennen jääkaapin liittämistä.  

- Tätä jääkaappia EI ole tarkoitettu liikkuviin veneisiin tai matkailuautoihin / 
asuntovaunuihin. 
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Yläosan ohjauspaneelin säätimet ja sytytyksen hallintalaitteet 
 
 

 
 
 
 

A: Kipinäsytytin 
B: Termostaattisäädin 
C: Turvaventtiili  
D: Liekinilmaisin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pariston vaihtaminen:  

FIN 
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Lauhdutin 

Palokaasujen 
poisto 

Palokammio 
 

Kaasupoltin 
Paristokotelo 
pietso 

Paristokotelo 
sisävalo 

Kaasuliitäntä 

A C B D 



 

6 
 

Kun sytytys ei enää toimi kunnolla on aika vaihtaa paristot 

1. Avaa jääkaapin takana oleva paristokotelo. 

2. Vaihda paristot uusiin, varmista oikea polariteetti asennuksen yhteydessä, 
vaihda molemmat paristot samaan aikaan ja käytä vain keskenään 
samanlaisia paristoja.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asennus 
On suositeltavaa pestä jääkaapin sisäpuoli haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella ennen 
käyttöä ja antaa sen kuivua hyvin ennen kaapin käynnistämistä. 
 
Ilmanvaihdon asennus 
Jäähdytysjärjestelmä toimii oikein vain, kun jääkaappi on vaakasuorassa. Käytä vesivaakaa ja 
säädä jääkaapin jalkoja tarvittaessa. Jos jääkaappi asetetaan kyljelleen kuljetuksen ajaksi, se 
on jätettävä pystyasentoon 4 tunniksi ennen kuin se käynnistetään. 

 
Varmista jääkaapin asianmukainen käyttö varmistamalla seuraavat asiat: 
 
 

1. Varmista, että kaasujääkaapin ympärillä on riittävä ilmanvaihto. Vapaa tilaa taka- ja 
sivuseinien suunnassa on oltava vähintään 2,5 cm ja kaasujääkaapin päällä on oltava 
vähintään 10 cm vapaata tilaa. 

2. Varmista, että jääkaappi ei altistu suoralle auringonvalolle, koska se lisää kaasun 
kulutusta ja heikentää jäähdytystehoa. 

3. Huoneessa, johon jääkaappi on asennettu, pitäisi olla avattava ikkuna tai ulko-ovi. 
Jääkaappia ei saa asentaa niin, että se altistuu lämmittimen tai uunin lämpösäteilylle. 

4. Kuumina päivinä jääkaapin suorituskyky riippuu jäähdytysjärjestelmän ympärillä 
olevasta ilmanvaihdon tehokkuudesta. 

5. Jääkaappia ei ole suunniteltu kalusteiden sisään rakennettavaksi ja se tarvitsee 
riittävästi vapaata tilaa ympärilleen. 
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Kaasuliitäntä 
 
Tämä kaasujääkaappi on suunniteltu toimimaan nestekaasulla, jonka syöttöpaine on 30 mbar. 
Tätä kaasujääkaappia ei voi käyttää nk. kylä-/kaupunkikaasulla tai maakaasulla. 
 
HUOM! VARMISTA, ETTÄ PAINEENSÄÄTIMEEN ON MERKITTY OIKEA PAINE JA ETTÄ 
KAASUPULLOSSA ON MERKINTÄ SEN SISÄLTÄVÄN PROPAANIA (NESTEKAASUA)! 
 

- Kaasuasennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilö kansallisten ja paikallisten 
sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

- Jos jääkaappi liitetään kaasuputkijärjestelmään, järjestelmään on asennettava 
sulkuventtiili ennen jääkaappia. Sulkuventtiilin on oltava käyttäjän saatavilla. 

- Varmista, että jääkaapin letku on riittävän pitkä jääkaapin vetämiseksi ulos. 
Letku ei saa joutua kosketuksiin polttimen kanssa. 

 
Älä koskaan käytä avotulta etsimään vuotoja, käytä jälleenmyyjältäsi saatavia 
vuotosuihkeita. 
 

 
Käyttöohje  
 
 
 
 
 
 
  

Sytytys 
Ensimmäisen asennuksen, huoltotyön tai kaasupullon vaihdon jälkeen kaasuletkuissa on 
ilmaa, joka pitää päästää pois pitämällä sytytyksen painiketta (C) noin 30 – 60 sekunnin ajan 
(tarkka kesto riippuu kaasuletkujen/putkien pituudesta). Anna letkuista ulostulevan kaasun 
haihtua kunnolla tuulettamalla huonetila perusteellisesti ennen jääkaapin käynnistämistä. 
Odota ainakin 30 - 60 sekuntia ennen käynnistämistä. 

Min. 25 mm

Sivulta 
Ylhäältä 

Seinä 

  Seinä 

  T
ak

as
ei

nä
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1. Tarkista, että kaikki jääkaapin ja kaasupullon välillä olevat venttiilit ovat auki-asennossa. 
2. Säädä termostaatin (B) asento maksimiasentoon. 
3. Paina sytytyksen turvaventtiili (C) sisään ja pidä sisään painettuna ja paina muutamia 

kertoja pietsosytytintä (A). 
4. Tarkista liekinilmaisin (D) nähdäksesi, että liekki on syttynyt. 
5. Mikäli liekki on syttynyt, pidä sytytyksen turvaventtiili (C) sisään painettuna vielä 15 

sekunnin ajan. 
6. Mikäli liekki ei ole syttynyt, vapauta sytytyksen turvaventtiili (C) ja odota 15 sekuntia ja 

palaa kohtaan 2 ja yritä uudelleen. 
7. Vapauta sytytyksen turvaventtiili (C) ja tarkista liekinilmaisin uudelleen varmistaaksesi, että 

liekki palaa. 
8. Voit sulkea jääkaapin kääntämällä kaasupullon ja pääventtiilin hanat kiinniasentoon eli 

sulkemalla kaasunsyötön. 
 

Lämpötilan säätö 
Termostaatti (B) voidaan säätää portaattomasti välillä 1 - 4, asento 1 on lämpimiin ja asento 4 
kylmin. Jääkaapin lämpötilan muuttuminen asetettuun lämpötilaan kestää muutaman tunnin. 
 
Huomaa, että liian matala lämpötila voi aiheuttaa vihanneksien ja kananmunien jäätymisen. 
 
Jääkaapin sammuttaminen  
Mikäli et aio käyttää jääkaappia (käyttötauko) toimi seuraavasti: 

1. Sulje kaasunsyöttö päähana sulkemalla. 
2. Tyhjennä jääkaappi ruoka-aineista. Sulata kertynyt jää ja poista vesi jäljempänä 

kuvatulla tavalla. Jääkaapin tulee olla täysin kuiva homekasvuston ja bakteerien 
kertymisen estämiseksi (mikäli mahdollista tue ovi niin, että se pysyy hieman auki 
sisätilojen ilmanvaihdon mahdollistamiseksi). 

3. Säädä termostaatti minimiasentoon. 
 

Käyttö 

- Jääkaappiosa on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseen ja jäähdyttämiseen. 
Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään 
kaapin sisällä. Älä peitä hyllyjä muovilla, paperilla tai vastaavalla. 

- Jään muodostumisen vähentämiseksi jäähdytysrivoissa astiat, joissa on nestemäisiä 
ruokia ja juomia, on peitettävä. Älä laita kuumia ruokia kaasujääkaappiin, anna niiden 
jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Älä pidä ovea auki 
pidempään kuin on tarpeen. 

- Anna jääkaapin olla päällä 8 tuntia ennen ruokien kaasujääkaapin sisälle laittamista. 
Jos jääkaappi on täytetty kuumalla ruoalla ennen kuin se on jäähtynyt, jäähdytysaika 
pitenee merkittävästi. 

- Älä säilytä jääkaapissa tuotteita, jotka voivat muodostaa syttyviä tai syövyttäviä 
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kaasuja. 

 
Pakastelokerolla varustetut jääkaapit: 

- Pakastinosaa ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden jäädyttämiseen, vaan jo 
pakastettujen elintarvikkeiden kylmänä pitämiseen. 

- Älä laita juomapulloja tai tölkkejä pakastinosastoon, ne voivat jäätyä ja räjähtää. 

- Useimmat pakastetyypit voidaan säilyttää pakastinosassa noin kuukauden ajan. Tämä 
aika voi vaihdella, ja on tärkeää noudattaa tuotteissa annettuja suosituksia. 

 
Oven saranat 
Oven kätisyys on mahdollista vaihtaa: 

 

  

1. Ruuvaa sivulla ja takana olevat ruuvit irti ja nosta yläkansi pois paikoiltaan.  
 

2. Ruuvaa ohjauspaneelin kehyksen kiinnitysruuvit irti.  
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5. Ruuvaa ohjauspaneelin ruuvit irti.  
6. Irrota liekinilmaisimen ja sytytyksen varmistuksen liitännät. 
7. Irrota paristokäyttöisen sytyttimen liitäntä. 

 

 

3. Irrota termostaattikatkaisin 
4. Vedä ohjauspaneeli eteenpäin ja irrota jääkaapista.  

 

8. Irrota oikeanpuoleinen sarana ja vasemmanpuolen levy. 
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Hoito 
 
Jäätä alkaa muodostumaan pikkuhiljaa jäähdytyselementteihin. Jäätä ei saa muodostua liikaa, 
niin että jäähdytyselementit peittyvät kokonaan, sillä jää toimii eristeenä ja estää 
jäähdytyvaikutuksen. Tarkista jään määrä viikoittain ja kun jäätä on noin 3 mm on jääkaappi 
syytä sulattaa. 
 
VAROITUS: Yleensä pakastetun ruoan lämpötila kohoaa sulatuksen aikana, joten ruoka tulee 
valmistaa viimeistään 24 tunnin kuluessa tai heittää pois. 
 
Älä yritä nopeuttaa prosessia kuumilla laitteilla. Se voi vauriotta kaasujääkaapin ja 
pakastimen pintoja. Älä myöskään yritä raapia jäätä pois pinnoista käyttämällä teräviä 

9. Irrota jääkaapin alaosassa oleva teräksinen sarana oikealta vasemmalle 
10. Asenna vasemmalle kuvan osoittamalla tavalla.   

 

 

11. Asenna vasemmanpuolen sarana (toimitettu jääkaapin mukana) kuvan osoittamalla tavalla 
vasemmalle. 

12. Asenna vasemmalta puolelta irrotettu levy oikealle puolelle. 
13. Asenna jääkaapista irrotetut osat takaisin paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.   
 

Vasen sarana 
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työkaluja. Sulamisvesi valuu valutusputkea myöten ja ulos kaasujääkaapin takaseinästä. Voit 
kuivata kaasujääkaapin sisällä olevan veden puhtaalla nukkaamattomalla kangaspalalla. Kun 
kaikki jää on sulanut, kaasujääkaappi tulee kuivata huolellisesti ennen päällekytkentä. Laita 
ruoat takaisin kaasujääkaappiin, mutta vasta kun jääkaappi on kylmentynyt. 
 
Jääkaapin puhdistus 
 
Yleisiä ohjeita: Älä käytä vahvoja kemikaaleja, hankausaineita, ammoniakkia, klooria sisältäviä 
puhdistusaineita, konsentroituja pesuaineita, liuottimia tai metallisia hankaussieniä. Osa 
näistä kemikaaleista tai aineista voi liuottaa, vahingoitta tai värjätä jääkaapin pintojen 
maaleja/värejä. 
 

1. Poista jääkaapin sisällä olevat ruoka-aineet. 
2. Pese sisä- ja ulkopinnat kostealla puhtaalla nukkaamattomalla kankaalla. Voit sekoittaa 

aavistuksen etikkaa veteen, jolla kostutat kankaan, etikka auttaa estämään 
homekasvustojen muodostumista sekä hajuja. 

3. Kuivaa kaikki osat huolellisesti pesun jälkeen. 
 

Jääkaapin takana oleva jäähdytysyksikkö on puhdistettava säännöllisesti harjalla, mutta 
muista sammuttaa jääkaappi ennen sitä. 
 
Polttimien puhdistus 
Poista suoja ja toimi seuraavasti: 
 

1. Puhdista polttimen aukot ja poltin puhtaalla 
hammasharjalla. 

2. Puhdista ja tarkista elektrodit ja termoelementti. Jos 
niissä on ruostetta, ne on vaihdettava uusiin. Tarkista 
kiinnityksen tiukkuus ja kiristä ruuvit tarvittaessa. 

3. Tarkista että kipinä muodostuu, kun painat 
ohjauspaneelin sytyttimen sisään. 

4. Älä käytä ohuita esineitä suuttimen pesemiseen tai 
avaamiseen 

5. Jos käytössäsi on paineilmakompressori tai paineilmaa sisältävä spraypullo, voit 
käyttää paineilmaa pölyn ja noen puhdistamiseen. 

 
Polttimen puhdistus 
 
VAROITUS: CO-kaasu voi olla terveydelle vaarallista. Kaasulaitteet voivat tuottaa suuria määriä 
CO-kaasua, mikäli jääkaapin poltin, polttimen aukot tai palokaasujen poistoputki ovat likaiset, 
siksi ne tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin. Korkeiden CO-kaasupitoisuuksien 
muodostumisen estämiseksi kaasujääkaapin poltin, polttimen aukko ja palokaasujen 
poistoputki tulee puhdistaa vähintään kerran vuodessa sekä pitemmän käyttötauon jälkeen. 
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ENNEN PUHDISTUSTA. Aseta pala kangasta polttimen päälle suojaamaan sitä lialta. 
 

1. Vedä kaasujääkaappi ulos asennuspaikasta niin että pääset käsiksi myös sen takaosiin. 
2. Ota kierukka pois poistoputken yläosasta ja kansi, joka suojaa poltinta. 
3. Käytä jäykkää harjaa tai puhdistusliinaa 
4. Puhdista palokaasujen putken sisäosat harjalla. Tarkasta poltin puhdistuksen jälkeen 

ja poista kaikki pöly ja noki. 
5. MUISTA! Aseta kierukka takaisin paikoilleen. Tämä osa on tärkeää tehokkaan 

jäähdytyksen aikaansaamiseksi silloin, kun jääkaappi on käytössä. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Vianmääritys ja huolto 
Mikäli jääkaappi ei toimi, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin soitat jälleenmyyjälle: 

1. Tarkista, että olet noudattanut käyttö- ja asennusohjeiden ohjeita. 
2. Tarkista, että jääkaappi seisoo suorassa. 
3. Tarkista, että energialähde vastaa kaasujääkaapin laitekilvessä ja käyttöohjeessa 

määritettyjä tietoja. 
4. Mikäli jääkaappi ei toimi kaasulla, tarkista seuraavat: 

a. Onko kaasupullo tyhjä? 
b. Ovatko kaikki kaasuventtiilit auki-asennossa? 
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Mahdollisia syitä, joiden takia kaasujääkaappi ei kylmene tarpeeksi: 
- Kaasujääkaapin ilmanvaihto on riittämätöntä 
- Termostaatti on asetettu korkeaan lämpötila-asetukseen 
- Kaasujääkaapin ovea avataan usein tai oven tiiviste ei asetu tiiviisti 
- Kaasujääkaappiin on asetettu liikaa ruoka-aineita 
- Kaasunpaine on väärä – tarkista kaasupullon paineensäädin. 

 
Vianmääritys 
 

Ongelma: Syy: Ratkaisu: 
Kaasujääkaappi ei 
kylmene tarpeeksi.  

a. Jäähdytysyksikön 
ilmanvaihto on 
riittämätön.  

b. Termostaatti on 
asetettu korkeaan 
lämpötilaan. 

c. Ovi avataan usein tai 
oven ympärillä oleva 
tiiviste ei sulkeudu 
tiiviisti. 

d. Jääkaapissa on liian 
paljon ruokaa. 

e. Kaasun paine on väärä. 

a. Tarkista, että kaasujääkaapissa on 
riittävästi ilmaa-/ilmavälejä. 

b. Säädä lämpötilaa. 
c. Pidä kaasujääkaapin ovi suljettuna 

pitempiä aikoja ja tarkista 
kylmeneekö kaasujääkaappi.  

d. Poista ruoat kaasujääkaappista ja 
anna kaasujääkaapin kylmetä 
kunnolla ennen kuin laitat ruoat sen 
sisälle.  

e. Tarkista kaasupullon 
paineensäätimen toiminta. 

Kaasujääkaapin liekki ei 
syty. 
 

Pölyä, vieraita esineitä tai 
nokea voi olla kertynyt 
polttimen ympärille ja siihen 
ja / tai sytytysmekanismiin. 
 

Puhalla ilmaa polttimeen, imuroi, käytä 
tarvittaessa paineilmaspraytä. 
Sytytystulpan pää on mahdollista 
puhdistaa noesta pienellä 
teräsvillapalalla. 
 

Kipinä ei osu polttimeen 
oikein. 

Syynä voi olla noki tai se, 
että kaasujääkaappia on 
kuljetettu siten, että osat 
ovat siirtynet pois 
paikaltaan. Polttimeen 
saapuvan propaanin 
syttyminen edellyttää 
kipinän tiettyä lämpötilaa ja 
oikeaa sekoitussuhdetta 
ilman ja propaanin välillä. 
 

Puhdista noki pois. Nokeutuminen 
tapahtuu yleensä siksi, että kaapin 
ympärillä ei ole tarpeeksi hyvää 
ilmankiertoa ja / tai koska polttimen 
ilmareiät ovat tukossa. Korjaa tämä, jos 
nokea muodostuu. 
 
Säädä sytytystulppaa tarvittaessa. 
Yleensä muutama mm riittää, jotta 
kipinä osuu oikein polttimen päälle. 
Kipinän pitäisi näyttää pieneltä 
salamaniskulta, joka osuu polttimeen 
juuri sen yläpuolelle, josta kohtaa kaasu 
tulee ulos polttimesta. Propaanin ja 
ilman välinen oikea sekoitussuhde voi 
olla vaikea ymmärtää. Jos sinulla on ollut 
propaanijääkaappi monta vuotta, olet 
ehkä huomannut, että kaapin 
sytyttäminen on tavallista vaikeampaa, 
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jos esimerkiksi ympäristön lämpötila on 
erittäin alhainen. 
 
Tämä johtuu siitä, että propaani on 
ilmaa raskaampaa. Kun ilman lämpötila 
laskee, kaasujen (ilman ja propaanin) 
painosuhde kasvaa entisestään. Kun 
ympäristössä on kylmä, kaasu putoaa 
nopeammin lattialle ja kaapin 
sytyttäminen vaatii enemmän 
kärsivällisyyttä, koska oikean ilman ja 
propaaniseoksen saaminen kestää 
kauemmin. Jos kaappi on sijoitettu niin, 
että pääset helposti käsiksi kevyemmällä 
tai pitkällä tulitikulla, voit yrittää sytyttää 
kaapin avotulella. Elävän liekin lämpötila 
on paljon korkeampi kuin kipinän, ja 
poltin syttyy yleensä välittömästi. 
 
 

Mikäli kaasuletku on 
pitempi kuin suurin 
sallittu 1,5 m pituus ja 
kaasupullo on vaihdettu 
tai kun jääkaappia ei ole 
käytetty vähään aikaan 
on mahdollista, että 
letkuun pääsee ilmaa. 
Tällöin kaasun virtaus 
letkusta polttimeen 
kestää hieman 
normaalia kauemmin.  
 

 Ensinnäkin, ole kärsivällinen. Ei ole 
epätavallista, että kaasua vapauttavaa 
painiketta on pidettävä painettuna 
muutaman minuutin ajan ennen kuin 
yritetään painaa itse sytytintä. 
Jos kaasun syöttö jääkaappiin on osa 
yhteisjärjestelyä, esimerkiksi käytössä 
myös kaasuliesi, voi olla hyödyllistä 
sytyttää lieden poltin ja tuulettaa 
putkijärjestelmä nopeammin ennen 
jääkaapin sytyttämistä. Monissa 
tapauksissa hieman propaania kerääntyy 
polttimeen ja sen alle, koska propaani 
syrjäyttää ilman osittain. Sitten voit 
kuulla "pöh" polttimen 
pakokaasuosassa. Tämä ei ole 
vaarallista. Jos näin tapahtuu, pidä 
kaasun syöttöpainiketta painettuna vielä 
10 - 15 sekuntia ja pidä kipinäsytytintä 
painettuna, kunnes poltin syttyy. 
 

 
Polttimen liekki syttyy, 
mutta sammuu, kun 
liekinvarmistimen 
painike vapautetaan. 
 

  
Pidä painiketta painettuna vähintään 30 
sekuntia. Tämä on turvaominaisuus, joka 
sulkee kaasun syötön automaattisesti, 
jos liekki sammuu ja poltin jäähtyy. Jos 
tämä ei auta, se voi johtua siitä, että 
liekinvarmistimen "pää" on liian kaukana 
liekistä, jotta se lämpenisi tarpeeksi. 
Tämä voi johtua tärinästä kuljetuksen 
aikana. Korjaa siinä tapauksessa 
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ongelma siirtämällä "päätä" muutama 
mm. 
Jos mikään toimenpiteistä ei ratkaise 
ongelmaa, virhe johtuu usein kaasun 
vapauttavan venttiilin hitaudesta, tai 
siitä, että polttimen lämpö ei johdu 
venttiiliin liekinvarmistinta ohjaavan 
kuparijohtimen kautta. Tämä tapahtuu 
hyvin harvoin uusissa jääkaapeissa, 
mutta voi ilmetä usean vuoden käytön 
jälkeen. 
 
Jos olet kätevä käsistäsi, voit korjata 
ongelman itse. Helpoin päästä 
mekanismiin on asettamaa kaappi 
kyljelleen. Korjaus tehdään tarkistamalla 
ennen kaikkea, että kuparijohdin ei ole 
kosketuksissa jääkaapissa oleviin 
tuotteisiin. Sen on oltava vapaa, jotta 
muu jääkaapissa oleva metalli ei johda 
lämpöä pois kuparijohtimesta. Johdin on 
liitetty kaasuventtiiliin mutterilla. Kierrä 
tämä irti kaapin kaasuventtiilistä. Voitele 
venttiili sopivalla spraytyyppisellä 
voiteluaineella tai muulla soveltuvalla 
voiteluaineella. Aseta johdin paikalleen 
ja kiristä mutteri tiukasti. Ole varovainen 
äläkä käytä liikaa voimaa (liian suuri 
vääntömomentti), koska kierteet voivat 
murtua. 

Polttimen liekki palaa, 
mutta jääkaappi ei 
kylmene.  
 

Tarkista ensin 
vianetsintäosion kohdat ja 
katso sitten alla olevat 
ohjeet. 
 

Katkaise kaasun syöttö ja käännä kaappi 
ylösalaisin. Jätä kaappi tällaiseksi 
vähintään 6 tunniksi. Käännä kaappi 
ympäri ja anna sen seistä oikealla tavalla 
toiset 6 tuntia. 
 
Liitä kaasu uudelleen ja kytke virta 
normaalisti. Mikäli kaasujääkaappi ei 
viilene kunnolla, ota yhteys 
jälleenmyyjään. Etsi kaapin takana 
olevista jäähdytysmekanismeista näkyviä 
vaurioita ja tarkkaile mahdollisia 
epämiellyttäviä hajuja. 
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Muista! Tarkista kaasuletkujen kunto vuosittain! 
 
 Vaihda kaasuletkut uusiin vähintään joka kolmas vuosi tai useammin tarvittaessa. 
 Kaasupullon paineensäädin tulee vaihtaa joka 10. vuosi. 
 Tarkista, että paineensäädin sopii tähän kaasujääkaappimalliin. 

Kotitalouskäyttöön ja sisätiloihin tarkoitettu paineensäädin saa syöttää 
kaasua korkeintaan 30 mmbarin paineella! 

 Riittävän hyvä ilmanvaihto kaasujääkaapin ympärillä on tärkeää! Mikäli epäilet 
asennuksen oikeellisuutta, ota aina yhteys valtuutettuun kaasulaiteasentajaan 
tai osaavaan jälleenmyyjään. 

 Kaasulaitteita ja kaasupulloja EI KOSKAAN SAA säilyttää katutason alapuolella. 
 Lue käyttöohje ennen kaasujääkaapin käyttöä. 
 Älä koskaan vaihda kaasujääkaapin osia itse, jätä kaikki huoltotyöt valtuutetulle 

kaasulaitteiden asentajalle. 
 
Mikäli kaasujääkaappi ei edelleenkään toimi tyydyttävällä tavalla, ota yhteys kaasulaitteiden 
asentajaan.  
 
Sinetöityä jäähdytysjärjestelmää ei koskaan saa yrittää avata, sillä se sisältää syövyttäviä 
kemikaaleja, jotka ovat korkeassa paineessa!  
 
VAROITUS: Älä käytä avotulta mahdollisten kaasuvuotojen paikallistamiseen.  
                     Käytä vuodonetsintäspraytä. 
 
Rajoitettu takuu 
Takuutarkastuksen ehtona kuluttajan on esitettävä takuutodistus ja kopio alkuperäisestä 
laskusta. 
 
Tämä takuu EI kata: 
 

1. Tahaton tai vastaavan tyyppinen vahinko, joka kohdistuu jääkaappiin sen 
ollessa kuluttajan käytössä ja kun vahinko ei johdu viallisista osista tai 
toiminnasta. 

2. Kuluttajan väärinkäytöstä, muokkauksesta tai käyttöön ja hoitoon 
liittyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen. 

3. Kulumisesta aiheutuvat jääkaapin ja sen ulkopintojen vauriot. 
4. Vauriot, jotka aiheutuvat muiden kuin valmistajan valtuuttamattomista 

korjauksista tai muutoksista. 
5. Takuupalveluun liittyvät rahti- ja vakuutuskulut. 
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