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KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä 
osoitteessa www . whirlpool . eu/ register

Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket 
laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy 
automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on 
esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite 
saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta 
antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen 
pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin 
kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta 
äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI
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2.6. 1. Lämpötilan näyttö
2. Pakastimen lämpötila - Fast freeze 

(pikapakastus)
3. Hälytysäänimerkin sammutus
4. Sähkökatkon hälytys
5. Eco Night -toiminto
6. Virta/valmiustila

 VIRTA-/VALMIUSTILA
Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. 

Valmiustilassa jääkaappiosaston valo ei syty. Paina painiketta 
uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.
Huomautus: Tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta.

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Näyttö saattaa vaihtoehtoisesti näyttää pakastimen lämpötilan (-16 °C 
... -24 °C).
Elintarvikkeiden lisääntyvän tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut 
asetukset ja säilytysajat online-käyttöoppaasta.

  HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS
Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken 

painiketta  .

PAKASTINOSASTON LÄMPÖTILA
Lämpötilaa voidaan muuttaa pakastinpainikkeella Freezer.
Suositellut asetukset:
Pakastinosasto: -18°C

 FAST FREEZE (Pikapakastus)
Paina painiketta Freezer 3 sekunnin ajan 24 tuntia aiemmin kuin 

siirrät suuria elintarvikemääriä pakastettavaksi pakastinosastoon. Kun 
toiminto on kytketty päälle, kuvake syttyy.
Toiminto sammuu jälleen automaattisesti kahden vuorokauden (48 
tunnin) kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla 
painiketta Freezer uudelleen 3 sekunnin ajan.
Huomaa: Vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo 
pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on ihanteellista, jos 
poistat laatikot ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.

 SÄHKÖKATKOHÄLYTYS 
Tämä hälytys käynnistyy siinä tapauksessa, että pitkä 

sähkökatkos on aiheuttanut pakastinosaston sisälämpötilan 
nousemisen. Punainen merkkivalo vilkkuu  ja käynnistyy 
äänimerkki, joka jatkuu kunnes ovi suljetaan. Pakastinosaston 
lämpötilan merkkivalot saattavat vilkkua. Voit sammuttaa 
hälytysäänimerkin painamalla hälytyksen sammutuspainiketta . 
Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilymisen 
kannalta ihanteellista lämpötilaa, lämpötilahälytys saattaa käynnistyä 
(katso lämpötilahälytyksestä kertova kohta). Tarkasta elintarvikkeet 
ennen niiden nauttimista.

 ECO NIGHT -TOIMINTO (YÖSÄÄSTÖ)
Eco Night -toiminto sallii keskittää laitteen energiankulutuksen 

ajankohtaan, jolloin sähkönkulutus on pienimmillään (yleensä 
yöaikaan), jolloin sähköä on saatavissa enemmän ja se maksaa 
vähemmän kuin päivällä (vain tietyissä maissa, joissa käytetään 
aikatariffijärjestelmää – tarkasta sähkötaksasi omalta sähköyhtiöltäsi). 
Toiminto aktivoidaan painamalla Eco Night -painiketta siihen 
kellonaikaan, jolloin halvempi taksa tulee voimaan (kyseisen 
taksajärjestelmän mukaisesti). Jos esimerkiksi halvempi sähkötaksa 
alkaa illalla klo 22.00, paina painiketta vastaavasti. Kun LED on 
päällä, toiminto on käytössä. Kun toiminto on aktivoitu, tuote alkaa 
automaattisesti mukauttaa energian kulutustaan aikaan (se siis 
kuluttaa energiaa enemmän yöllä kuin päivällä).
Tärkeää: Jotta toiminto toimisi oikein, on sen oltava käytössä sekä yön 
että päivän aikana. Toiminto pysyy käytössä kunnes se laitetaan pois 
päältä (se menee myös pois päältä jos tapahtuu sähkökatko ja aina 
kun laite laitetaan pois päältä). Poista toiminto käytöstä painamalla 
painiketta uudelleen. Kun LED on sammunut, toiminto ei ole käytössä.
Huomautus: laitteen energiankulutus on määritetty Eco night -toiminnon 
ollessa poissa käytössä.

 FREEZE CONTROL (PAKASTUKSEN HALLINTA)
"Freeze Control" eli pakastuksen hallinta on uudenaikainen 

teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan 
vaihtelut minimiin jääkaapista täysin riippumattoman innovatiivisen 
ilmankierrätysjärjestelmänsä ansiosta. Pakastimen kulutus laskee 
jopa 50 % ja elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja 
värinsä. “Freeze Control” -toiminto laitetaan päälle ja pois päältä 
painamalla 3 sekunnin ajan “Eco Night” -painiketta . Toiminto toimii 
asianmukaisesti määritetyllä lämpötila-alueella, jonka on oltava: -22 °C 
– -24 °C. Kun toiminto on otettu käyttöön ja pakastimen lämpötila on 
asetettu lämpimämmäksi kuin -22 °C, lämpötila asettuu automaattisesti 
arvoon -22 °C, jotta se sopisi toiminnon käyttölämpötila-alueeseen. 
Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen 
lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, 
toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos käytössä on 
pikapakastustoiminto, “Freeze control” -toiminto on estettynä, kunnes 
pikapakastustoiminto sammutetaan.

* Vain tietyissä malleissa



* Vain tietyissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN
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Selitys

PAKASTIMEN LAATIKOT

PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden 
pakastamiseen

PAKASTINOSASTO
Elintarvikkeiden pakastaminen
1. Lämpötila on suositeltavaa asettaa kylmemmäksi tai laittaa päälle 

pikapakastus- tai pikajäähdytystoiminto* vähintään neljä tuntia 
ennen ruoan poistamista pakastinosastosta, jotta ruoka säilyisi 
paremmin sulatusvaiheen aikana.

2. Aloita sulatus irrottamalla laitteen pistoke ja poistamalla laatikot. 
Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan ulos 
sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle 
imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi. 

3. Puhdista pakastinosaston sisäpuoli ja kuivaa se huolellisesti.

4. Käynnistä laite uudelleen ja laita elintarvikkeet takaisin sisälle. 
Huurteen poistamiseksi STOP FROST* -lisävarusteesta seuraa alla 
annettuja ohjeita.

Jääkuutiot*
Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. 
Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.
Tiettynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on 
ilmoitettu arvokilvessä.
Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, 
hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea 
täyttämisen jälkeen.

Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G 
valolähteen

Tämä tuote sisältää 4 energiateholuokan F 
valolähdettä sivuilla

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G 
valolähteen

Tämä tuote sisältää 4 energiateholuokan 
F valolähdettä sivuilla ja yhden 
energiateholuokan G valolähteen yläpuolella

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G 
valolähteen yläpuolella

YLEISET TIEDOT 
Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä 
pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen 
valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus 
kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on 
erittäin alhainen.

Jääkaappilaitteen ovet ja kannet on poistettava ennen laitteen 
toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun 
laitteen sisälle.



VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos... Mahdolliset syyt Ratkaisut

Käyttöpaneeli on pois 
päältä, laite ei toimi.

Laite saattaa olla On/Stand-by-
valmiustilassa.
Laitteen virransaannissa voi olla 
ongelma.

Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta. 
Tarkista seuraavat seikat:
• onko kyseessä sähkökatko
• onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin 

(mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)
• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein
• onko virtajohto ehjä.

Laitteen sisävalo ei toimi. Valo pitää ehkä vaihtaa. Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Laite saattaa olla On/Stand-by-
valmiustilassa.

Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta.

Osaston sisälämpötila ei ole 
tarpeeksi kylmä.

Tähän voi olla useita eri syitä (katso 
Ratkaisut-kohta).

Tarkista seuraavat seikat:
• sulkeutuvatko ovet kunnolla
• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä
• lämpötila on asetettu oikealle tasolle
• ilman kierto laitteen ilmankiertojärjestelmässä on varmistettu.

Laitteen etuosa on 
kuumentunut oven 
tiivisteen kohdalta.

Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto 
estää kosteuden muodostumista.

Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.

Punainen  -kuvake 
vilkkuu ja äänimerkki 
kuuluu.

Ovi auki -hälytys
Tämä kytkeytyy päälle, kun jääkaappi- 
ja/tai pakastinosaston ovi on auki liian 
pitkään.

Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen avoin ovi.

Punainen kuvake  
vilkkuu, äänimerkki 
käynnistyy ja kuvake  
syttyy.

Sähkökatkon hälytys
Tämä hälytys aktivoituu, kun 
virransyötössä on pitkä katkos, joka on 
aiheuttanut pakastinosaston lämpötilan 
nousemisen.
Huomaa: tuotteeseen ei voida säätää 
eri lämpötilaa, ennen kuin sähkökatkon 
hälytys on passivoitu.

Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa 
huomioida lämpötilan näytön ilmaisema arvo, joka tarkoittaa 
pakastinosaston korkeinta sähkökatkon aikaista lämpötilaa. Voit 
sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta Sammuta 
hälytysäänimerkki.
Kun painat painiketta, lämpötilan näyttö näyttää jälleen 
lämpötila-asetuksen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut 
optimilämpötilaa elintarvikkeiden säilytystä varten, pakastinosaston 
lämpötilahälytys saattaa aktivoitua (katso pakastinosaston 
lämpötilahälytys). Tarkista elintarvikkeiden kunto, ennen kuin käytät 
ne.

Punainen kuvake  syttyy 
(vilkkumatta), äänimerkki 
käynnistyy ja pakastimen 
lämpötilanäyttö vilkkuu.

Pakastinosaston lämpötilahälytys
Pakastinosaston lämpötilahälytys 
ilmaisee, että osasto ei ole 
optimilämpötilassa. Näin voi tapahtua 
seuraavissa tilanteissa: kun laite otetaan 
käyttöön ensimmäisen kerran, laite 
on sulatettu ja/tai pesty, kun suuria 
elintarvikemääriä pakastetaan tai jos 
pakastimen ovi ei sulkeudu täydellisesti.

Äänimerkki sammutetaan painamalla hetki painiketta Sammuta 
hälytysäänimerkki (lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta). Kun laite 
on saavuttanut optimaalisen lämpötilan, punainen kuvake sammuu 
automaattisesti. Jos pakastinosaston lämpötilahälytys jatkuu, ota 
yhteyttä tekniseen tukeen.

Punainen  kuvake syttyy, 
äänimerkki käynnistyy ja 
näytössä vilkkuu kirjain “F”.

Toimintahäiriön hälytys
Hälytys ilmaisee teknisen komponentin 
toimintahäiriön.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin 
painamalla hetken painiketta Sammuta hälytysäänimerkki.

* Vain tietyissä malleissa

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat 
saatavissa osoitteesta:
• Käymällä verkkosivustolla docs . whirlpool . eu ja parts - selfservice . whirlpool . com
• Käyttämällä QR-koodia
• Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun 

otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin 
tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa  
https://eprel.ec.europa.eu.
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