
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
Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket 
laitteen verkkovirtaan.
Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se kääntämällä lämpötilan 
valitsinta.

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).

KÄYTTÖPANEELI
1. On/Standby 
2. Lämpötilan näyttö
3. Pikajäähdytys-painike
4. Hälytyksen merkkivalo
5. Lämpötila-painike
6. 6th sense fresh control

4.

5.

1. 3.2.6.

ON/STANDBY
Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan, paina  -painiketta 3 
sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo 
, sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä 
painiketta (lyhyesti). (katso Käyttöohjeet)

PIKAJÄÄHDYTYS-PAINIKE
Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston 
jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, 
kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä 
elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta , kun haluat ottaa 
pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, 
pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä 
manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta  uudelleen.

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -PAINIKE
Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänen.

LÄMPÖTILA-PAINIKE
Paina lämpötila -painiketta , kun haluat muuttaa lämpötilaa: arvo 
vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä. 
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin 
keskimääräistä lämpötilaa.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti 
elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa 
6th Sense Fresh Control -toiminnon käytöstä, paina painikkeita 
Pikajäähdytys  ja Pysäytä hälytys  yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, 
kunnes laite antaa äänimerkin ja 6th Sense Fresh Control -kuvake  
sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon 
voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. 
Huomaa: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

TUULETIN
Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin 
elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. Jos 
haluat poistaa tuulettimen käytöstä, paina Pikajäähdytys - ja Pysäytä 
hälytys  -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa 
äänimerkin ja 6th Sense Fresh Control -kuvake  sammuu sen merkiksi, 
että tuuletin on kytketty pois päältä. Voit kytkeä TUULETTIMEN 
käyttöön toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. Laite antaa 
äänimerkin, ja kuvake syttyy.
Huomaa: Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiossa on syitä, 
miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.

LOMA-PAINIKE
Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos 
laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 
Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat 
on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, 
koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen 
muodostumisen estämiselle vaaditulle tasolle (+12 °C). Loma-tila 
voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 
3 sekunnin ajan. 
Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä ja 
jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi 
(näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen 
muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.



ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

X X

Selitys

PAKASTINALUE

VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, 
kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen 
säilytykseen

KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, 
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen

KYLMIN ALUE
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, kalan ja 
lihan säilytykseen

HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

NOLLATILALAATIKKO*
Nolla-astelokero on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja 
oikea kosteus, joiden ansiosta tuoretarvikkeet (esimerkiksi liha, kala, 
hedelmät ja talvivihannekset) säilyvät pidempään.
LOKERON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Lokero laitetaan päälle/pois päältä 
painamalla painiketta kuvan mukaisesti.
Kun lokero on otettu käyttöön, symboliin 
syttyy valo.

Kun lokero on käytössä, sen sisäinen lämpötila on noin 0°. Seuraavat 
tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä nolla-astelokeron kunnolliselle 
toiminnalle:
• jääkaappiosaston täytyy olla kytketty päälle
• jääkaappiosaston lämpötilan on oltava välillä +2 °C – +5 °C
• lokeron on oltava paikallaan, jotta se voidaan ottaa käyttöön
• laitteessa ei saa olla valittuna erikoistoimintoja (Standby-

valmiustila, loma – mallikohtaisesti).
Jos jokin näistä erikoistoiminnoista on valittu, nolla-astelokero on 
poistettava käytöstä manuaalisesti ja sen sisällä olevat tuoretuotteet 
poistettava. Jos lokeroa ei poisteta käytöstä manuaalisesti, sen toiminta 
lakkaa automaattisesti 8 tunnin kuluttua.

Huomaa:
 - Jos symboli ei syty kun toiminto käynnistetään, tarkista että laatikko 

on oikein paikallaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltopalveluun.

 - Jos toiminto on käytössä ja laatikko on auki, käyttöpaneelin 
merkkivalo saattaa sammua automaattisesti. Jos laatikko asetetaan 
paikalleen, merkkivalo syttyy jälleen

 - Toiminnon tilasta riippumatta laitteesta saattaa kuulua hieman ääntä: 
tämä on normaalia toimintaa, josta ei tarvitse huolestua.

 - Kun toiminto ei ole toiminnassa, lokeron lämpötila on sidoksissa 
jääkaapin sisällä olevaan yleiseen lämpötilaan.

Tässä tapauksessa siinä on suositeltavaa säilyttää hedelmiä ja vihanneksia, 
jotka eivät ole herkkiä kylmälle (marjat, omenat, aprikoosit, porkkanat, 
pinaatti, lehtisalaatti).
Tärkeää: Kun toiminto on käytössä ja jääkaapissa on paljon vettä sisältäviä 
tuotteita, hyllyille voi tiivistyä lauhdevettä. Jos näin tapahtuu, sammuta 
toiminto joksikin aikaa.



VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos... Mahdolliset syyt Ratkaisut

Laite ei toimi. Laitteen virransaannissa voi olla 
ongelma.

Tarkasta, että:
• kyseessä ei ole sähkökatko
• pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen 

kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)
• kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein
• virtajohto ei ole rikki

Laitteen sisävalo ei toimi. Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa. Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen 
varaosan hankkimista varten.

Osastojen sisälämpötila ei 
ole riittävän alhainen.

Syitä on useampia (ks, kohta 
“Ratkaisut”).

Tarkista seuraavat seikat:
• ovet on suljettu kunnolla
• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä
• lämpötila on asetettu oikein
•  laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva 

ilmanvaihto ei ole estynyt.

Jääkaappiosaston pohjalla 
on vettä.

Sulatusveden tyhjennysaukko on 
tukossa.

Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta “Puhdistus ja 
huolto").

Laitteen etureuna on 
kuumentunut kohdasta, 
jossa se koskee oven 
tiivisteeseen.

Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto 
estää kosteuden muodostumista.

Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.

Jääkaappiosaston lämpötila 
on liian alhainen.

• Lämpötila on asetettu liian 
alhaiseksi.

• Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.
•  Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa 

“TUULETIN”.

19515386100

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.


