
FIPikaopas

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä 
osoitteessa www . whirlpool . eu/ register Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

TUOTTEEN KUVAUS

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.

KÄYTTÖPANEELI
1. Sähkökatkon hälytys -merkkivalo
2. Pikajäähdytys-merkkivalo
3. Jääkaapin ja pakastimen lämpötilanäyttö
4. Pikapakastus-merkkivalo
5. Loma-tilan osoitin
6. Virta-/Valmiustilapainike
7. Pysäytä hälytys -painike
8. Jääkaapin lämpötilan painike / 

pikajäähdytyspainike
9. Pakastimen lämpötilan painike / 

pikapakastuspainike
10. Tarkkuusohjauspainike / lomatilapainike
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VIRTA/VALMIUSTILA
Tuote laitetaan valmiustilaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta 
ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot 
sammuvat lukuun ottamatta virta-/valmiustilan merkkivaloa. Paina 
uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA
Jääkaapin lämpötilaa säädetään painamalla jääkaapin 
lämpötilapainiketta. Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä +2 °C – 
+ 8 ℃, ja lämpötila näkyy jääkaapin ja pakastimen lämpötilan näytössä.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA
Pakastimen lämpötilaa säädetään painamalla pakastimen lämpötilan 
painiketta. Pakastimen lämpötilaa voidaan säätää välillä -16 °C – 
-24 °C, ja lämpötila näkyy PAKASTINLÄMPÖTILA- painikkeessa/
pikajäähdytyspainikkeessa.

FAST COOL (PIKAJÄÄHDYTYS)
Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston 
jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun 
jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. 
Paina JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA -painiketta/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 JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA 
-painiketta/Pikajäähdytys-painiketta uudelleen.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)
Tätä toimintoa kannattaa käyttää, kun pakastinosastoon laitetaan suuri 
määrä pakastettavia elintarvikkeita.
Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen tuoretarvikkeiden 
pakastamista painamalla JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA -painiketta/
Pikapakastus -painiketta. Kun toiminto on käytössä, pikapakastuksen 
merkkivalo syttyy. 24 tunnin kuluttua voit laittaa pakastettavat 
elintarvikkeet pakastinosaston keskellä olevalle pakastusalueelle. 
Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin 
kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla 
PAKASTINLÄMPÖTILA-painiketta / pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

TARKKUUSOHJAUSTOIMINTO
Tarkkuusohjaustoiminto on uudenaikainen teknologia, joka vähentää 
koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelun minimiin jääkaapista 

täysin riippumattoman innovatiivisen ilmankierrätysjärjestelmänsä 
ansiosta. Pakastimen kulutus laskee jopa 60 % ja elintarvikkeet 
säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja värinsä. Tarkkuusohjaustoiminto 
otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti painamalla 
tarkkuusohjaustoimintopainiketta. 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, tarkkuusohjaustoiminto on estettynä siihen asti, 
kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä.

VACATION-TILA (LOMA-TILA)
Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos 
laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Lomatila voidaan ottaa käyttöön 
painamalla Tarkkuusohjauspainiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto 
on kytketty, vastaava symboli syttyy ja jääkaapin näyttö näyttää 12°C. 
Toiminto voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide. 
Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti 
pois käytöstä. Kun tämä toiminto on kytketty, pakastinosasto toimii 
normaalisti.

SMART-NÄYTTÖ *
Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Aktivoidaksesi Smart-
näytön paina samanaikaisesti JÄÄKAAPIN lämpötilapainiketta ja 
PAKASTIMEN lämpötilapainiketta. Aktivoituna muut painikkeet ja 
näytöt kytkeytyvät pois päältä kulutuksen minimoimiseksi. Toiminto 
voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide. Muista, että 
tämä toiminto ei irrota laitetta virtalähteestä, se ainoastaan vähentää 
ulkoisen näytön kulutusta. Aina kun haluat käyttää ohjauspaneelia ja 
nähdä kaikki toiminnot, sinun tarvitsee vain koskettaa mitä tahansa 
painiketta käynnistääksesi paneelin.

TUULETIN*
Tuuletin jakaa lämpötilan paremmin jääkaapin sisällä, jolloin 
elintarvikkeiden säilyvyys paranee.
Tuuletin käynnistyy/pysähtyy jääkaapin lämpötilan ja/tai kosteustason 
mukaisesti. Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa 
antibakteerisella suodattimella. Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan 
varustaa antibakteerisella suodattimella. Osta suodatin käymällä 
verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

* Vain tietyissä malleissa



LED-VALO
Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen 
vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. 
Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

6TH SENSE
Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa 
automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset 
säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu 
automaattisesti, kun:

• jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
• jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
• sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, 

jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

HUMIDITY CONTROL (KOSTEUDEN VALVONTA)*
Avaa kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, 
kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai 
sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi 
vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

VETOHYLLY *
Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly mahdollistaa ulosvetämisen 
edestä, mikä luo ylimääräisen tilan korkeiden pullojen tai kannujen 

säilyttämiseen.

HELPPO PÄÄSY PAKASTIMEN LOKEROON *
Pakastelokero on hyödyllinen, jotta voit helposti käyttää usein 
käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai 

pieniä eriä.

NO-FROST HUURTUMATON JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston 
sisälle, takaseinään muodostuvat vesipisarat ilmaisevat, että 
automaattinen sulatus on käynnissä.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä 
haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

TUORETUOTELAATIKKO 0°
Fresh Box 0° -osasto takaa lämpötila-alueeksi -2 °C – 3 °C riippuen 
valitusta jääkaapin lämpötila-asetuksesta; tämä on ihanteellinen 
seuraaviin tarkoituksiin:
• lihan, kalan ja herkästi pilaantuvien ruokien säilytykseen
• kuumien ruokien nopeaan jäähdytykseen
• alhaisessa lämpötilassa tapahtuvaan sulattamiseen (estää mikro-

organismien kasvua).
Vakio-olosuhteissa saat lämpötilaksi 0 °C silloin, kun jääkaappiosaston 
lämpötila on asetettu minimiarvoon. Muista, että muuttamalla 
jääkaapin lämpötilan muutat myös Fresh Zone 0° -osaston lämpötilaa. 
Muista, että Fresh Box 0° -osasto on mekaaninen ominaisuus, joka on 
jatkuvasti toiminnassa ja jota ei voida laittaa pois päältä.

NO-FROST HUURTUMATON PAKASTINOSASTO
Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa 
säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten 
laitteita ei tarvitse sulattaa.
Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila 
pysyy siistinä ja järjestyksessä.

* Vain tietyissä malleissa



LAITTEEN KÄYTTÖ

 

Selitys

VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, 
juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, 
voin, hillon säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, 
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen

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

HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

PAKASTIMEN LAATIKOT

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

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi Varoitusmerkki Syy Ratkaisu

Ovi auki -hälytys Avatusta ovesta hälyttävä 
merkkivalo palaa jatkuvasti, 
hälytysäänimerkki kuuluu ja 
hälytyksen merkkivalo vilkkuu.

Jääkaapin tai pakastimen ovi on 
jäänyt auki yli 2 minuutiksi.

Sulje ovi tai sammuta 
hälytysäänimerkki painamalla 
Pysäytä hälytys -painiketta.

Lämpötilahälytys

Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) 
ja Hälytyksen merkkivalo pysyy 
päällä.

Pakastimen sisäinen lämpötila ei 
ole riittävä

Paina hälytyksen 
pysäytyspainiketta;
hälytyksen äänimerkki lakkaa, 
lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu 
ja hälytyksen merkkivalo jää 
päälle kunnes lämpötila < -10 °C 
saavutetaan.

Pitkän sähkökatkon hälytys
Sähkökatkon hälytyskuvake jää 
päälle, hälytyksen merkkivalo 
vilkkuu.

Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi 
laitteen sisälämpötila voi nousta 
0 °C:een.

Paina hälytyksen 
pysäytyspainiketta; hälytyksen 
äänimerkki lakkaa.

Toimintahäiriö F-kirjain vilkkuu näytössä (°C). Laitteen toimintahäiriö. Ota yhteys huoltopalveluun.

* Vain tietyissä malleissa
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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.

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos... Mahdolliset syyt Ratkaisut

Laite ei toimi. Laitteen virransaannissa voi olla 
ongelma.

• Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea 
jännite.

• Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet

Sulatusvesiastiassa on vettä. Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla 
säällä.
Astia saattaa olla jopa puolillaan.

• Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos 
kaukalosta.

Laitekaapin reunat, jotka 
koskevat ovitiivisteeseen, 
ovat lämpimiä 
kosketettaessa.

Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia 
kuumalla säällä ja kun kompressori on 
käynnissä.

Valo ei toimi. Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.
Laite saattaa olla valmiustilassa.

• Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet 
toimivat hyvin.

• Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea 
jännite 

• Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä 
huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-
valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta 
jälleenmyyjiltä.

Moottori tuntuu käyvän 
liikaa.

Moottorin käyntiaika riippuu useasta 
eri tekijästä: oven avauskertojen 
määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden 
määrästä, huoneen lämpötilasta, 
lämpötilasäätimillä valitusta 
lämpötilasta.

• Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.
• Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.
• Tarkista, että ovea ei avata liian usein.
• Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

Laitteen lämpötila on liian 
korkea.

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

• › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja 
nöyhdästä.

• Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
• Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.
• Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai 

kuumassa huoneessa.
• Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa 

on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään 
laitteen jäähdyttämiseksi.

Ovet eivät sulkeudu ja 
avaudu kunnolla.

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

• Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.
• Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois 

paikaltaan.
• Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.
• Varmista, että laite on vaakatasossa.


