
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.
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2.6. 1. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze 

(kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine
4. Voolukatkestuse alarm
5. Eco ööfunktsioon
6. Sisselülitus/Ooterežiim

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

ooterežiimil, siis külmikusektsiooni valgustus ei tööta. Seadme uuesti 
aktiveerimiseks vajutage lühidalt uuesti nupule.
Märkus: See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURIDISPLEI
Ekraanil võidakse vaheldumisi kuvada külmutussekstiooni 
temperatuuri (–16 °C kuni –24 °C).
Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaega 
kasutusjuhendist veebis.

  HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu  .

SÜGAVKÜLMKABRI TEMPRATUUR
Nupuga Freezer (Sügavkülmik) on võimalik valida erisuguseid 
temperatuure.
Soovituslik säte:
Külmutussektsioon: -18 C

 FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)
Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi 

enne sügavkülmikusse suurte toidukoguste külmutamiseks asetamist. 
Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon .
Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, 
kui vajutate nuppu Freezer (Sügavkülmik) uuesti 3 sekundit.
Märkus. vältige värske ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse 
optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni 
põhja.

 ELEKTRIKATKESTUSE ALARM 
Alarm kostub pikema elektrikatkestuse korral, mille tõttu 

sektsiooni sisetemperatuur on tõusnud. Punane näidik vilgub 
ja kostub helisignaal, kuni ukse sulgemiseni. Sügavkülmkambri 
temperatuuri märgutuled võivad vilkuda. Helisignaali väljalülitamiseks 
vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine” . Kui 
külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku 
optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda temperatuurialarm (vt 
temperatuurialarmi kohta). Kontrollige toiduainete seisukorda enne 
kasutamist.

 ÖISE TARIIFI FUNKTSIOON ECO NIGHT
Eco öötariif võimaldab koondada toote energiatarbe vähese 

kasutamise ajale (enamasti öösel), mil energiat on rohkem saada 
ja see on odavam kui päevasel ajal (eritariifne süsteem kehtib vaid 
teatud riikides; konsulteerige oma teenusepakkujaga). Funktsiooni 
desaktiveerimiseks vajutage nuppu Eco öö väiksema tasumääraga 
ajavahemiku alguses (sõltub konkreetsest tariifiskeemist). Näiteks: 
kui soodsam tariif hakkab kehtima õhtul kell 10, vajutage nuppu, 
mis vastab sellele kellaajale. Kui valgusdioodnäidik põleb, siis on 
funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist asub toode 
automaatselt kohandama energiatarvet vastavalt ajale (st tarbib öösel 
rohkem energiat kui päeval).
Tähtis!: Toimimiseks peab funktsioon olema sisse lülitatud nii öösel 
kui ka päeval. Funktsioon jääb aktiivseks, kuni selle väljalülitamiseni 
(see desaktiveeritakse ka elektrikatkestuse või seadme väljalülitamise 
korral). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kui 
valgusdioodnäidik ei põle, siis on seade välja lülitatud.
Märkus: seadme energiakulus on deklareeritud väljalülitatud funktsiooniga 
Eco night.

 KÜLMUTUSKONTROLL
Külmutuskontroll on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis 

vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust sõltumatule õhusüsteemile 
temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmakahjustuste 
arv väheneb kuni 50% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi. 
Külmutuskontrolli välja lülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu Ecö 
öö . 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 funktsiooni külmutuskontroll 
rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel
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Kirjeldus

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

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

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 seest ja kuivatage see hoolikalt.

4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi. 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.

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

ÜLDTEAVE 
Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohiks muuta, kui selles kiirjuhendis ei 
ole teisiti öeldud. Külmikusektsiooni valgustussüsteemis on kasutusel LED-
lambid, mis tagavad tavapirnidest parema valgustuse ja kulutavad vähe 
energiat.

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

Kambri sisemine 
temperatuur ei ole piisavalt 
külm.

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.

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 
aktiveerub helisignaal.

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“.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Poliitikad, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt.
• Külastades veebisaite docs . whirlpool . eu ja parts - selfservice . whirlpool . com
• QR Code 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-Code abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, 
mida saab kasutada andmebaasiportaalil https://eprel.ec.europa.eu.

400011497080/C


