
ETKiirjuhend

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma 
seade aadressil www . whirlpool . eu/ register

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. 
Toidu ideaalsed säilitustemperatuurid on häälestatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4–6 tundi keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige säilitustemperatuuri saavutamiseni. Kui 
antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage 
see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaal tähendab, et 
temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks 
nuppu.

JUHTPANEEL

6. 5. 4.

1. 2. 3. 1. On/Stand-by
2. Temperatuuridisplei
3. Nupulukk
4. Helisignaali väljalülitamine
5. Seadme temperatuur
6. Vacation (puhkuserežiim)

 SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Vajutage nuppu  3 sekundit, et seade välja lülitada. 

Ooterežiimis süttib ikoon ja külmikusektsiooni valgustus ei sütti.
Toote uuesti sisselülitamiseks piisab lühidalt nupule vajutamisest.
Märkus: See toiming ei lahuta seadet vooluvarustusest.

TEMPERATUURIDISPLEI
Ekraanil on kuvatud külmikusektsiooni temperatuur (2 °C kuni 7 °C).
Toidu raiskuminemise vältimiseks vaadake veebis olevast kasutusjuhendist 
soovituslikke sätteid ja säilitusaegu.

 NUPULUKK
Nupuluku saab aktiveerida/inaktiveerida, hoides nuppu  3 

sekundit all, kuni kõlab kinnitussignaal (ikoon süttib kohe ja kaob siis 
mõne sekundi pärast). Kui nupulukk on aktiivne, siis kõlab mis tahes 
nupu vajutamisel helisignaal ja ikoon  hakkab vilkuma.

 HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

 SEADME TEMPERATUUR
Nupuga °C on võimalik valida muu temperatuur.

Fast Freeze/Cool Function funktsioon (Kiire jahutamise) 
Külmikusektsiooni kiireks jahutamiseks või kuus tundi enne suure 
toidukoguse külmutamiseks külmutussektsiooni (kui see on olemas) 
panemist lülitage sisse kiirjahutuse funktsioon, vajutades 3 sekundit 
nuppu .
Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . Funktsioon lülitub 
automaatselt välja 6 tunni pärast, manuaalselt saab selle välja lülitada 3 
sekundit nuppu  all hoides.
Märkus: Ärge pange külmutatavat toitu vastu teisi, juba külmunud 
toiduaineid.

Soovituslik säte: - 18 C

 VACATION (PUHKUSEREŽIIM)
Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral.

Hoidke nuppu „Puhkus“  vähemalt 3 sekundit all, et funktsioon 
sisse lülitada. Ekraanil kuvatakse külmikusektsiooni temperatuur (12 
°C) ja süttib ikoon . Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage 
seadmest toit ja hoidke uks suletuna – seade säilitab vajaliku 
temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks.
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu korraks või kasutage 
nuppu .

* Saadaval ainult teatud mudelitel



* Saadaval ainult teatud mudelitel

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE
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** Mudelitel, 
millel on "0 
° TSOONI" 
LAHTER, on 
„kõige külmem 
tsoon" legendis 
esile tõstetud

*

Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, 
munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne 
säilitamiseks
JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, 
delikatesside, jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala 
säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

KÜLMIKUSEKTSIOON
„ 0° Zone“ sektsioon*
Sektsioon „0° ZONE“ on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja 
õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks 
liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).

Õhuniiskuse reguleerimise tehnoloogia koos funktsiooniga Active0 on 
toidu säilitamiseks optimaalne, kui toit ei ole täielikult pakendatud.

Sektsiooni sisse- ja väljalülitamine
Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 
0°.
Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe 
sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, 
et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, 
et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest 
temperatuurist.
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Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:
• seade on sisse lülitatud;
• külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
• sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
• Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud
Märkus:
 - kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on 

korralikult sisse lükatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud 
tehnilise teenistusega;

 - kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest 
müra, mis on normaalne;

Tähtis!: Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ 
ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende 
juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

Sektsiooni „0° zone“ eemaldamine
Tegutsege järgmiselt:
1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovitame teil alumise 

ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.
Märkus: ülemist riiulit ja külgtugesid ei ole võimalik eemaldada.

Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks paigaldage ettevaatlikult 
valge plastriiul tagasi sektsiooni alla, enne kui sisestate sahtli ja 
funktsiooni uuesti sisse lülitate.

Külmiku mahu suurendamiseks ja energiakulu vähendamiseks on 
soovitatav sektsioon „0° ZONE“ eemaldada.
Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja 
vee (jälgige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja 
spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud 
neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid.
Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, 
et katkestada vooluvarustus.

Ventilaator*
Algseadistuse kohaselt on ventilaator SISSE LÜLITATUD.
Võite ventilaatori sisse/välja lülitada, vajutades 3 sekundi vältel korraga 
nuppe  ja .
Põlev ikoon  viitab, et ventilaator on sisse lülitatud ja funktsioon 
ProFresh töötab. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või 
kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilaator kindlasti sisse 
lülitada, et tagada toidu korralik säilimine. 

Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimist. 
Märkus: Voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub ventilaator 
automaatselt uuesti.



Antibakteriaalne filter*
Võtke see välja puu- ja köögiviljasahtlisse pandud karbist ja pistke 
ventilaatori kattesse. Filtrikarbist leiate ka vahetusjuhised.
Valgustussüsteem (oleneb mudelist)

Tootes on kasutusel energiaklassi G 
valgusallikas

Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külgmist 
valgusallikat

Tootes on kasutusel energiaklassi G 
valgusallikas

Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külgmist 
valgusallikat ja energiaklassi G ülemine 
valgusallikas

Tootes on kasutusel energiaklassi G ülemine 
valgusallikas

KÜLMUTUSSEKTSIOON
Värske toidu külmutamine
1. Soovituslik on seada temperatuur külmemaks või lülitada 

Kiirkülmutus/Kiirjahutus* Fast Freeze/Fast Cool* vähemalt neli tundi 
enne toidu eemaldamist sügavkülmikust sisse, pikendamaks toidu 
säilimist sulatusfaasis.

2. Sulatamiseks lahutage seade toitevõrgust ja eemaldage sahtlid. Jätke 
uks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee väljavoolamist sulatamise 
ajal, pange külmutussektsiooni põhja vett imav lapp ja väänake seda 
regulaarselt kuivaks. 

3. Puhastage külmutussektsiooni sisemus ja kuivatage see hoolikalt. 
4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse. JÄÄVASTASELT 

TARVIKULT* jää eemaldamiseks järgige allpool näidatud 
puhastusprotseduuri.

Jääkuubikud*
Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsiooni. Ärge 
mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on 
toodud andmesildil.

Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne. 
Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistuseta.

ÜLDTEAVE 
Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohiks muuta, kui selles kiirjuhendis 
ei ole teisiti öeldud. Külmikusektsioonis olevas valgustussüsteemis on 
kasutusel LED-lambid, mis pakuvad tavalistest lambipirnidest paremat 
valgustust ja kulutavad väga vähe energiat.

Külmiku uksed ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et 
lapsed ega loomad ei saaks külmikusse lõksu jääda. 

TÕRGETE LAHENDAMINE
Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Juhtpaneel on välja 
lülitatud, seade ei tööta.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel.
Võimalik, et probleem on seadme toites.

Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist:
• kas ei ole voolukatkestust;
• pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu 

kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st 
võimaldab seadme vooluvarustust);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;
• kas toitekaabel on terve.

Sisevalgusti ei tööta. Lambipirn võib vajada väljavahetamist. LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise 
teenistusega.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.

Sektsioonide temperatuur ei 
ole piisavalt madal.

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused).

Kontrollige järgmist:
• kas uksed sulguvad korralikult;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas valitud temperatuur on piisav;
• kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine").

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Seadme esiserv on ukse 
tihendi juurest kuum.

Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära 
kondensaadi tekkimise.

Mingit lahendust ei ole siin vaja.

Punane ikoon  vilgub ja 
helisignaal on aktiveeritud

Lahtise ukse häire
See lülitub sisse, kui külmik ja/või 
külmikusektsiooni uks jääb pikemaks 
ajaks avatuks.

Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.

Punane ikoon   vilgub, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja ikoon  on aktiveeritud.

Voolukatkestuse alarm
Aktiveerub, kui pikaajalise 
voolukatkestuse tulemusel on 
külmutussektsiooni temperatuur 
tõusma hakanud.
Märkus: kuni voolukatkestuse alarmi 
deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik 
tootele erinevat temperatuuri valida.

Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu 
temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on 
voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim 
temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu 
„Helisignaali väljalülitamine“.
Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud 
temperatuuri. Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu 
säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda 
külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni 
temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.

Punane ikoon   
on süttinud (ei vilgu), 
helisignaal on aktiveeritud 
ja sügavkülmiku 
temperatuurinäidik vilgub.

Sügavkülmkambri 
temperatuurialarm
Külmutussektsiooni temperatuurialarm 
näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset 
temperatuuri. See võib juhtuda: esimest 
korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/
või puhastamist, suure koguse toidu 
külmutamisel või kui sügavkülmiku uks 
ei ole korralikult suletud.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali 
väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete 
temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon 
automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni temperatuurialarm ei lakka, 
võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.

Punane ikoon   põleb, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja displeil vilgub täht F.

Tõrke häire
Alarm annab märku tehnilise 
komponendi rikkest.

Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali 
väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.
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Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:
• Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
• QR-koodi kasutamine
• Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit 

garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil 
olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, 
mida saab kasutada andmebaasiportaalil https://eprel.ec.europa.eu.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Märkus: Kui andmesildil on olemas jahuti deklaratsioon (vt allpool olevat joonist), kehtib deklaratsioon ainult standardile EN 62552:2013, mis kehtib kuni 
28. veebruarini 2021.


