
FIPikaopas

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

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)
Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa 
ilman poistokohtaa (yhdyslaippa).
Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen 
laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.
Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.
 ! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.
 ! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin 
sallittu taivekulma: 90°).

 ! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.
 ! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei 
noudateta.

SUODATUS VAI POISTOHORMI?
 ! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisena.

Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava 
erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.
Tarkasta kuuluuko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se 
ostettava erikseen.
Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa liesituulettimeen 

on asennettuna lisäksi aktiivihiilisuodatusjärjestelmä. Tiedot liesituulettimen 
muuttamisesta imumallista suodatinmalliseksi on annettu käyttöoppaassa 
"Turvallisuusohjeet & Asennus".

 KANAVOITU MALLI
Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle 
liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn 
erityisen putken kautta.
Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se 
on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin 
kytkentärenkaan.
Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihiilisuodattimella, on se 
poistettava.

 SUODATINMALLI
Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan 
takaisin huoneeseen.
Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava 
aktiivihiiltä käyttävä lisäsuodatusjärjestelmä.

KÄYTTÖPANEELI
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11SL1 SL2 T1. Yövalo PÄÄLLE / POIS

T2. Lieden valot PÄÄLLE / POIS – 
Värilämpötilan valitseminen

T3. "ZEN-tila" -toiminto
T4. Moottori PÄÄLLE / POIS
T5. "TEHON LISÄYS 1" -toiminto
T6. "TEHON LISÄYS 2" -toiminto
T7. Automaattinen "COOK SENSE" -toiminto
T8. Suodattimen täyttymisen ilmaisin
T9. "Daily air sense" käyttötapa ON / OFF
T10. "Intensive air sense" käyttötapa ON / OFF
T11. "Kondenssinestotoiminto" PÄÄLLE / POIS

T1. YÖVALO PÄÄLLE/POIS
Pehmeä taustavalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla 
katkaisinta.

T2. LIEDEN VALOKATKAISIN – VÄRILÄMPÖTILAN VALITSEMINEN
Lieden valot sytytetään tai sammutetaan katkaisinta painamalla:
• Kun valot palavat, hipaiseminen sormella oikeaan tai vasempaan SL1-

LED-rivin päältä voimistaa tai himmentää valon voimakkuutta.
Paina (ja pidä painettuna) uudelleen, jos haluat asettaa valaistuksen 
värilämpötilan:
• Hipaise sormella oikeaan tai vasempaan SL1-LED-rivin päältä 

asettaaksesi valon kylmemmäksi tai lämpimämmäksi.
Jos et vaihda väriä viiden sekunnin kuluessa, SL1 vilkkuu valitsemasi 
väriasetuksen kohdalla ja äänimerkki ilmoittaa järjestelmän tallentaneen 
tämän asetuksen.
Huomaa: Valo syttyy samalla voimakkuudella, joka oli asetettuna ennen kuin 
laite sammutettiin edellisen kerran.

T3. "ZEN-TILA" -TOIMINTO
"ZEN" -poistotapa laitetaan päälle tai pois päältä painamalla tätä 
painiketta.
Tämä toiminto mahdollistaa imunopeuden käynnistämisen siten, että 
hiljaisuus ja (ilmanpoiston) tehokkuus pysyvät ihanteellisessa tasapainossa.

T4. MOOTTORI PÄÄLLE/POIS
Poistomoottori käynnistetään tai sammutetaan painamalla tätä 
painiketta:
• Kun moottori on käynnissä, hipaiseminen sormella oikeaan tai 

vasempaan SL2-LED-rivin päältä voimistaa tai laskee imunopeutta 
(tehoa).

T5. "TEHON LISÄYS 1" -TOIMINTO
Kun poistomoottori on päällä, T5-painikkeen painaminen käynnistää 
"TEHON LISÄYS 1" tehoimutoiminnon nopeuden (tehon) (toiminto on 
ajastettu).
Huomaa: Liesituuletin siirtyy käymään aiemmalla nopeudellaan viiden 
minuutin kuluttua.

T6. "TEHON LISÄYS 2" -TOIMINTO
Kun poistomoottori on päällä, T6-painikkeen painaminen käynnistää 
"TEHON LISÄYS 2" tehoimutoiminnon nopeuden (tehon) (toiminto on 
ajastettu).
Huomaa: Liesituuletin siirtyy käymään aiemmalla nopeudellaan viiden 
minuutin kuluttua.

T7. AUTOMAATTINEN "COOK SENSE" -TOIMINTO
Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon 1 automaattisesti, 
jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan 
kyseistä säätöä. 
Jos ympäristön olosuhteet eivät muutu – ja liesituuletin käyttää jos 
imunopeutta (teho) 1 – liesituuletin sammuu viiden minuutin kuluttua.
Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, konfiguroi automaattisen 
toimintatavan parametrit kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

Huomaa: Jos automaattisen toimintatavan aikana muutetaan mitä tahansa 
nopeuteen vaikuttavaa toimintoa, automaattinen tuuletustoiminto sammuu.



T8. SUODATTIMEN TÄYTTYMISEN ILMAISIN
Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa 
suodattimen huolto.
Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.

T8 painike palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.
T8 painike vilkkuu: Suorita aktiivihiilisuodattimen huolto.
Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen 
normaalitilaan:
Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.

Paina T8-painiketta ja pidä sitä painettuna.
Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen
Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.

Tämä ilmaisin on yleensä poissa päältä – paina T1- ja T9-painikkeita 
samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Painikkeiden 
syttyminen ilmoittaa aktivoinnin tapahtuneen.
Toiminto suljetaan pois käytöstä painamalla samoja painikkeita (T1 ja 
T9) uudelleen: Painikkeet vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä 
on merkkinä toiminnon käytöstä sulkemisesta.

T9. "DAILY AIR SENSE" KÄYTTÖTAPA ON/OFF
Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon 1 automaattisesti, 
jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan 
kyseistä säätöä.
Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden 
mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua.
Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, 
toimintatavasta riippumatta. 
Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, konfiguroi 
automaattisen toimintatavan parametrit ensin kyseisessä kappaleessa 
ilmoitetulla tavalla.

T10. "INTENSIVE AIR SENSE" KÄYTTÖTAPA ON/OFF
Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon 5  automaattisesti, 
jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan 
kyseistä säätöä.
Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden 
mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua.
Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, 
toimintatavasta riippumatta.
Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, konfiguroi automaattisen 
toimintatavan parametrit ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

T11. "KONDENSSINESTOTOIMINNON" LAITTAMINEN PÄÄLLE/
POIS 
Kondenssinestotoiminto estää kondenssin muodostumisen 
liesituulettimen pinnalle. Aktivoi ilmoitetulla tavalla.
Kondenssinestotoiminnon kytkeminen PÄÄLLE/POIS: Kun moottori on 
käynnissä, aktivoi tai deaktivoi toiminto painamalla T11-painiketta.
Huomaa: Liesituuletin muistaa ennen sen sammuttamista käytetyt 
asetukset ja käyttää niitä uudelleen seuraavalla käynnistyskerralla.

Huomio: Vaikka tätä toimintoa ei koskaan käytettäisikään, suorita 
kondenssiastian huolto kuitenkin säännöllisesti kappaleessa "Huolto – 
Puhdistus – kondenssiastian huolto" ilmoitetulla tavalla.

PARAMETRIEN KONFIGUROIMINEN AUTOMAATTISTA 
TOIMINTATAPAA VARTEN
Jotta voisit olla varma siitä, että automaattista tapaa käytetään oikein, 
on liesituuletin kalibroitava ja lieden tyyppi on valittava (katso ohjeet 
alta).
Liesituulettimen kalibroiminen
Huomaa: Tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti 
moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina T4-painiketta ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin ajan.
Imunopeus (teho) 1 syttyy ja T4-painike vilkkuu ilmaistakseen, että 
liesituulettimen kalibrointi on alkanut (tähän kuluu noin 15 minuuttia).
Huomaa: Kalibrointiprosessi pysäytetään painamalla T4-painiketta ja 
pitämällä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Kalibrointi keskeytyy tällöin 
ja se on tästä syystä toistettava.

Huomaa: Kalibrointi suoritetaan automaattisesti kun tuotteeseen kytketään 
virta ensimmäisen kerran. T4 vilkkuu. Odota 15 minuuttia, eli kunnes 
kalibrointi on viety päätökseen.

Liesityypin valitseminen
Huomaa: Tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti 
moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina T9- ja T10-painikkeita ja pidä niitä painettuina viiden sekunnin 
ajan.
T9- ja T10-painikkeisiin syttyy valo.
Jos kyseessä on kaasuliesi, paina T9-painiketta – painike vilkkuu 
ilmoittaen näin valinnasta.
Jos kyseessä on sähköliesi, paina T10-painiketta – painike vilkkuu 
ilmoittaen näin valinnasta.
Painamisen jälkeen painike vilkkuu kolmen sekunnin ajan ilmoittaen 
näin valinnan tallentamisesta.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm) Leveys (cm) Syvyys (cm) Poistoputken Ø (cm)

105 -148.6 89.8 36.9 15 - 12.5 - 12

PUHDISTUS JA HUOLTO
PUHDISTUS
• Älä käytä höyrypesuria.
• Irrota laite sähköverkosta.
Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli 
jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, 
pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.
• Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit 

käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. 
Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.

Tärkeää: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan 
kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.
• Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja 

puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.
Tärkeää: puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänteet vähintään 
kerran kuussa.

RASVASUODATTIMIEN HUOLTO
Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen 
ilmaisinjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa 
toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko 

käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä 
pesuohjelmaa).
Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa 
himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn.
Avaa tuulettimen paneeli (käännä ylöspäin).
Huomaa: Paneelia ei tarvitse irrottaa.

Irrota suodatin vetämällä kahvasta.
Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin 
paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.



HIILISUODATTIMEN HUOLTO (VAIN SUODATUSMALLIT)
Tämä suodatin pidättää ruoanlaiton aikana syntyvät epämiellyttävät 
hajut.
Vaihda hiilisuodatin 4 kuukauden välein.
Hiilisuodattimen asennus tai vaihto
1. Irrota liesituuletin sähköverkosta.
2. Avaa tuulettimen paneeli ja ota se pois paikaltaan.
3. Irrota rasvasuodattimet.
4. Aseta yksi hiilisuodatin molemmille puolille peittämään 

molemmat moottorin juoksupyörän suojaritilät.
Lukitse suodattimet keskitappeihin kiertämällä niitä myötäpäivään.
Suodattimet irrotetaan toimien päinvastaisessa järjestyksessä.
Aseta rasvasuodattimet ja tuulettimen paneeli takaisin paikoilleen.

KONDENSSIASTIAN HUOLTO
Kondenssin keruuastian edessä olevasta tarkastusikkunasta 
tarkastetaan, onko astia täynnä; siitä astia myös tyhjennetään tai 
puhdistetaan.
Joka tapauksessa astia on tyhjennettävä ja puhdistettava VÄHINTÄÄN 
kerran viikossa tai useamminkin, riippuen siitä, kuinka usein 
liesituuletinta käytetään.
Astia voidaan puhdistaa käsin tai astianpesukoneessa matalassa 
lämpötilassa ja lyhyellä pesuohjelmalla.

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN
Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.
LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on jopa 
10 kertaa perinteisiä lamppuja pitempi, minkä lisäksi niiden etuna on 
jopa 90-prosenttinen energiansäästö.
Huomaa: Valodiodin vaihtamiseksi, ota yhteyttä tekniseen myynnin 
jälkeiseen palveluun.

VIANETSINTÄ
Ongelma Korjauskeinot

Laite ei toimi. • Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan.
• Varmista, että nopeus on valittuna.
• Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi. • Varmista, että ilman imunopeus on asetettu halutulle tasolle.
• Varmista, että suodattimet ovat puhtaat.
• Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.

Liesituuletin on sammunut normaalin 
toiminnan aikana.

• Varmista, että virtaa ei ole katkaistu.
• Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.

Lamppu ei toimi. • Tarkasta lamppu ja vaihda tarvittaessa.
• Varmista, että lamppu on kunnolla paikallaan.

Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot 
seuraavalla tavalla:
• Verkkosivustolta docs . whirlpool . eu
• Käyttämällä QR-koodia
• Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero 

takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä 
olevat koodit.
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