
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. Virta-/Valmiustilapainike
2. Lämpötilan näyttö
3. Pikapakastuspainike
4. Pysäytä hälytys -painike
5. Sähkökatkon hälytys
6. Eco Night -toiminto
7. 6th Sense -pakastuksen hallinnan 

merkkivalo
8. Pakastuksen hallinnan merkkivalo
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VIRTA-/VALMIUSTILAPAINIKE
Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 
3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo 
, sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä 
painiketta (lyhyesti).

LÄMPÖTILAN ASETUKSEN PAINIKE
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla asetettu suositeltu -18 
°C:n lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C 
seuraavalla tavalla: Muuta lämpötilasäätöä (°C) painamalla painiketta. 
Jokainen painikkeen painallus muuttaa säilytyslämpötilaa -1 °C: arvo 
vaihtuu toistuvasti alueella -16 °C – -24 °C.

PIKAPAKASTUSPAINIKE
Pikapakastustoiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä 
yksinkertaisesti painamalla PIKAPAKASTUS -painiketta (katso 
Käyttöohjeet). Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois 
käytöstä 50 tunnin kuluttua.

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -PAINIKE
Paina, jos hälytys aktivoituu.

SÄHKÖKATKON HÄLYTYS
Pitkän sähkökatkon hälytys -merkkivalo (ks. käyttöohjeet).

ECO NIGHT -TOIMINTO (YÖSÄHKÖTAKSA)
Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. 
Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää 
halvemman sähkötaksan tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet).

 6TH SENSE -PAKASTUKSEN HALLINNAN MERKKIVALO
6th Sense Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, 

joka laskee energian kulutusta samalla kuin elintarvikkeet säilyttävät 
alkuperäisen laatunsa ja värinsä.

PAKASTUKSEN HALLINTA -PAINIKE
Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka vähentää 
koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut minimiin. Pakastuksen 
hallintatoiminto otetaan käyttöön / pois käytöstä painamalla 
PAKASTUKSEN HALLINTA painiketta 3 sekunnin ajan. 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, pakastuksen 
hallintatoiminto on estettynä siihen asti, kunnes pikapakastustoiminto 
kytkeytyy pois päältä (katso Käyttöohjeet).

PAKASTINOSASTO JA RUOAN SÄILYTYS

Selitys

PAKASTINALUE
Kaikki elintarvikkeet



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").

Pakastinosaston pinnoilla 
on liian paljon jäätä.

Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla 
kiinni.

• Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.
• Sulata pakastinosasto.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.

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.

• Pakastinosastoon on ehkä asetettu 
kerralla suuri määrä tuoreita 
elintarvikkeita.

• Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.
•  Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita, odota 

kunnes pakastamisvaihe päättyy.
•  Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa 

“TUULETIN”.

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.

19515447400


