
ETKiirjuhend

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

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. 
Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.

JUHTPANEEL
1. Voolukatkestuse alarmi märgutuli
2. Kiirjahutuse märgutuli
3. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuuri 

näidik
4. Kiirkülmutuse märgutuli
5. Puhkuserežiimi näidik
6. Nupp Sees/Ooterežiimis
7. Häire peatamise nupp
8. Külmikutemperatuuri nupp / kiirjahutuse 

nupp
9. Sügavkülmiku temperatuuri nupp / 

kiirkülmutuse nupp
10. Täppisjuhtimise nupp / puhkuserežiimi 

nupp
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SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke sisselülituse/ooterežiimi nuppu 
all 3 sekundit. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi 
märgutuli. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.

KÜLMIKU TEMPERATUUR
Külmiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiku 
temperatuurinuppu. Külmiku temperatuuri saab seada vahemikus 
+2 °C kuni + 8 °C ja seda näitavad külmiku ja sügavkülmiku 
temperatuuripaneel.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUUR
Sügavkülmiku temperatuuri seadmiseks vajutage sügavkülmiku 
temperatuurinuppu. Sügavkülmiku temperatuuri saab 
seada vahemikus -16 °C kuni -24 °C, mida näitavad ka 
KÜLMIKUTEMPERATUURI nupp/kiirjahutus nupp.

FAST COOL (KIIRJAHUTUSE)
Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada külmikusektsiooni 
jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, 
kui panete külmikusektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage 
kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks KÜLMIKU TEMPERATUURI 
nuppu/Kiirjahutuse nuppu. Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse 
märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja 
pärast kuue tunni möödumist või manuaalselt, vajutates uuesti 
KÜLMIKUTEMPERATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTAMINE)
Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete 
külmutussektsiooni korraga väga palju toitu.
Vajutage 24 tundi enne värske toidu külmutamist SÜGAVKÜLMIKU 
TEMPERATUURI nuppu/Kiikülmutamise nuppu, et aktiveerida 
kiirkülmutuse funktsioon. Aktiveerimisel lülitub kiirkülmutuse näidik 
sisse. 24 tunni möödudes pange külmutatav toit külmutussektsiooni 
keskmisse külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja 
pärast 48 tunni möödumist või käsitsi, vajutades SÜGAVKÜLMIKU 
TEMPERATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

TÄPPISJUHTIMISE FUNKTSIOON
Täppisjuhtimise funktsioon on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis 

vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust sõltumatule õhusüsteemile 
temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmakahjustuste 
arv väheneb kuni 60% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi. 
Täppisjuhtimise funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks 
vajutage lihtsalt täppisjuhtimise funktsiooni nuppu. Funktsioon töötab 
selles temperatuurivahemikus õigesti: -22 °C kuni - 24 °C.
Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmikus on seatud 
soojemale seadepunktile kui -22°C, seatakse temperatuur automaatselt 
töövahemikku jääva -22°C peale. Kui funktsioon on rakendatud 
ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, 
lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on 
rakendatud, ei saa täppisjuhtimise funktsiooni kasutada enne, kui 
kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

PUHKUSEREŽIIM
Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme energiatarvet 
pikema perioodi vältel. Puhkuserežiimi aktiveerimiseks hoidke 3 
sekundit all täppisjuhtimise nuppu. Kui režiim on sisse lülitatud, 
süttib vastav sümbol ning külmiku ekraan näitab 12°C. Funktsiooni 
väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Külmiku temperatuuri 
seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt välja. Kui 
see funktsioon on sisse lülitatud, töötab sügavkülmiku sektsioon 
tavapäraselt.

NUTIEKRAAN*
Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks. Nutiekraani 
aktiveerimiseks vajutage mitu korda järjest KÜLMIKU temperatuuri 
nuppu ja SÜGAVKÜLMIKU temperatuuri nuppu. Aktiveerituna on 
teised nupud ja ekraanid tarbimise minimaliseerimaks välja lülitatud. 
Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Pidage meeles, 
et see funktsioon ei lahuta seadet vooluvõrgust, vaid vähendab välise 
näidiku tarbitava energia hulka. Iga kord, kui te soovite juhtpaneeli 
kasutada ning näha kõiki funktsioone, vajutage paneeli äratamiseks 
ükskõik millist nuppu.

VENTILAATOR*
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri, võimaldades 
külmikus oleva toidu paremat säilimist.
Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku sisetemperatuurile ja 
niiskusetasemele. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada 
ka antibakteriaalse filtri. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele 
paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Külastage veebisaiti või võtke filtri 
ostmiseks ühendust klienditeenindusega.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



LED VALGUSTI
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks 
teenindusse.

Tähtis! Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui 
uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

6THSENSE
See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu 
säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense 
aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

• külmikusse pannakse suur kogus toitu
• külmiku uks on kauaks lahti jäänud;
• toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur 

seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu 
ohutu säilitamine enam tagatud.

HUMIDITY CONTROL (NIISKUSKONTROLL)*
Juhul kui soovite hoida toitu vähem niiskes keskkonnas (nt puuvilja), 
avage niiskusregulaator (asend B). Juhul kui soovite hoida toitu 
niiskemas keskkonnas (nt köögivilja), sulgege niiskusregulaator (asend 
A).

RIPUTUSRIIUL *
Tänu rennisüsteemile võimaldab see riiul teil libistada esiosa alla, luues 
nii lisaruumi kõrgete pudelite või kannude säilitamiseks.

KERGESTI LIGIPÄÄSETAV REST SÜGAVKÜLMIKUS *
Sügavkülmiku salv on kasulik, pääsemaks kergesti ligi sagedasti 
kasutatavatele toodetele, toidu ülejääkide või väikeste asjade 

külmutamiseks.

AUTOMAATSE SULATUSEGA KÜLMIKUSEKTSIOON
Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad 
külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne 
jääeemaldus.

Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse 
seejärel mahutisse, kust see aurustub.

FRESH BOX 0° (VÄRSKUSKAST)
Fresh Box 0° sektsioon tagab temperatuurivahemiku -2°C kuni 3°C, 
sõltuvalt valitud külmiku temperatuuriseadest, mis sobib kõige 
paremini:
• liha, kala ja õrnade toiduainete säilitamiseks;
• kuuma toidu kiireks jahutamiseks;
• madalal temperatuuril sulatus (takistab mikroorganismide levikut).

Temperatuuri 0 °C on võimalik tavatingimustes saavutada, kui seada 
külmikusektsiooni temperatuur miinimumi peale. Pidage meeles, 
kui muudate külmiku temperatuuri, muutub ka Fresh Zone 0° 
sektsiooni temperatuur. Pidage meeles, et Fresh Box 0° sektsioon on 
mehhaaniline lisand ja seda pole võimalik välja lülitada.

AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA KÜLMUTUSSEKTSIOON
Jääeemaldusega külmikutes liigub säilitusalade ümber jahutatud õhk, 
vältides jää tekkimist. Seega puudub vajadus külmiku sulatamiseks.
Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja 
hoiuruum on puhas ning korras.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



SEADME KASUTAMINE

 

Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, 
munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, 
moosi säilitamiseks
JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, 
valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

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

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu 
külmutamiseks.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp Signaal Põhjus Lahendus

Lahtise ukse alarm Avatud ukse häire näidik jääb 
põlema, kõlab helisignaal ja 
alarmi märgutuli vilgub.

Külmiku või sügavkülmiku uks 
on jäänud lahti kauemaks kui 2 
minutit.

Helisignaali väljalülitamiseks 
sulgege uks või vajutage alarmi 
seiskamise nuppu.

Temperatuuri häire

Temperatuuri ekraan vilgub (°C) ja 
häirenäidik jääb sisse.

Sügavkülmiku sisetemperatuur ei 
ole nõuetekohane

Vajutage seiskamise/alarmi 
nuppu;
helimärguanne lülitub välja, 
temperatuuri ekraan (°C) 
vilgub ja häirenäidik jääb sisse 
kuni temperatuuri < -10°C 
saavutamiseni.

Pikaajalise voolukatkestuse alarm
Voolukatkestuse alarmi ikoon 
jääb põlema ja alarmi märgutuli 
vilgub.

Pikaajaline voolukatkestus võib 
põhjustada sisetemperatuuri 
tõusmise kuni 0 °C.

Vajutage seiskamise/alarmi 
nuppu; helisignaal lülitub välja.

Tõrge Ekraanil (°C) vilgub täht “F”. Toote tõrge. Pöörduge 
garantiiremonditeenindusse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel
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Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
• 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.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

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

Seade ei tööta. Võimalik, et probleem on seadme toites. • Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja 
pistikupesas on õige pinge.

• Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid.

Sulatusvee alusel on vett. See on kuuma, niiske ilma puhul 
tavaline.
Alus võib olla isegi poolenisti täis.

• Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.

Uksetihendiga 
kokkupuutuvad seadme 
korpuse servad on katsudes 
soojad.

Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma 
ilmaga ja kompressori töötamise ajal 
tavaline.

Tuli ei põle. Lambipirn võib vajada väljavahetamist.
Seade võib olla ooterežiimis.

• Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed 
on töökorras.

• Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas 
pistikupesas on õige pinge 

• Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse 
nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval 
meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.

Tundub, et mootor töötab 
liiga palju.

Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest 
asjaoludest: ukse avamise sagedusest, 
säilitatava toidu kogusest, ruumi 
temperatuurist, temperatuuriseadetest.

• Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.
• Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus 

toiduaineid.
• Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.
• Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.

Seadme temperatuur on 
liiga kõrge.

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused).

• Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist 
puhas.

• Veenduge, et uks on korralikult kinni.
• Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.
• Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor 

tavapärasest pikemalt.
• Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga 

pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor 
pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.

Uksed ei avane ega sulgu 
korralikult.

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused).

• Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette.
• Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on 

korralikult oma kohal.
• Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.
• Veenduge, et seade on loodis.


