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

Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

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. Aseta
antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen
pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin
kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta
äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI
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LÄMPÖTILOJEN ASETTAMINEN
Jääkaappiosaston lämpötila-asetusta muutetaan painamalla
jääkaappipainiketta .
Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on MED
Pakastinosaston lämpötila-asetusta muutetaan painamalla
pakastinpainiketta .
Pakastinosastolle suositeltu asetus on MED
VÄHITEN KYLMÄ
KESKITASO
KYLMIN LÄMPÖTILA
PIKAPAKASTUS
Led-merkkivalo ei pala

Led-merkkivalo palaa

* Vain tietyissä malleissa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jääkaapin lämpötila / Valmiustila
Lämpötilan merkkivalon asetus
Jääkaapin merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
Pakastimen merkkivalo
Pakastimen lämpötila / Hälytyksen
pysäytys

VIRTA-/VALMIUSTILA
Laite laitetaan valmiustilaan painamalla jääkaapin
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kun laite on valmiustilassa, jääkaappiosaston valo ei syty. Paina
painiketta uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.
Elintarvikkeiden lisääntyvän tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut
asetukset ja säilytysajat online-käyttöoppaasta.
FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)
Elintarvikkeiden ihanteellisen säilymisen takaamiseksi käytä
pikapakastustoimintoa ennen suuren elintarvikemäärän laittamista
pakastimen sisätilaan.
Toiminto asetetaan painamalla painiketta (6) kunnes kaikki kolme ledvaloa palavat.
Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 26 tunnin kuluttua, tai
manuaalisesti valitsemalla pakastimelle eri lämpötila.
Huomaa: Vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo
pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on ihanteellista, jos
poistat laatikot ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA
Selitys
VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien,
kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen
säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden,
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
KYLMIN ALUE/LAATIKKO
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja
kalan säilytykseen.
HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

PAKASTIMEN LAATIKOT

PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden
pakastamiseen
Täyttörajoitukset riippuvat rakenteesta (korit, osastot, läpät, laatikot, hyllyt,
jne.) tai ne riippuvat luonnollisista täyttörajoituksista.
JÄÄKAAPPIOSASTO
Tasainen ilmankierto
Ilmankiertojärjestelmä parantaa elintarvikkeiden säilymistä
kierrättämällä kylmää ilmaa tasaisesti laitteen sisällä. Elintarvikkeet
voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle laitteessa. Varo, ettet peitä
ilmanottoaukkoja, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.
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.
A

* Vain tietyissä malleissa

B

Multi Fresh -alue
3 lämpötilavalintaa seuraavien elintarvikkeiden ihanteelliseen
säilytykseen: Liha/Kala; Maitotuotteet; Hedelmät/Vihannekset, ja
lisäsäilytystilaa tuoreille vihanneksille.
Asetukset:
MATALA = Liha ja kala
KESKI = Maitotuotteet (juusto ja jogurtti)
KORKEA = Hedelmät ja vihannekset
Jotta “Multi Fresh -alueen” laatikko toimisi oikein, on tarpeen että:
•
laite on kytketty päälle
•
mitään seuraavista erikoistoiminnoista ei ole valittu: valmiustila,
jäähdytys, loma (tässä tapauksessa sisällä olevat elintarvikkeet on
poistettava).

Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)
Tämä tuote sisältää energiateholuokan G
valolähteen

Tämä tuote sisältää 2/4 energiateholuokan
A valolähdettä sivuilla ja yhden
energiateholuokan G valolähteen yläpuolella

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G
valolähteen

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G
valolähteen yläpuolella

PAKASTINOSASTO
Kokonaisvaltainen huurteenestojärjestelmä
Kokonaisvaltainen huurteenestojärjestelmä estää tehokkaasti jään
muodostumista, jolloin sekä pakastin- että jääkaappiosaston hankalaa
sulatusta ei tarvitse suorittaa manuaalisesti.
Ilmankiertojärjestelmä kierrättää kylmää ilmaa tehokkaasti
kummassakin osastossa estäen näin jään kerääntymistä.
Jääkuutiot*
Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon.
Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.
12 ja 24 tunnin aikana pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä
näkyy laitteen arvokilvessä.
Helppopääsyinen alusta*
Pakastealusta on hyödyllinen, jotta voit helposti pitää käsillä usein
käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai
pieniä eriä.*

Fast Freeze alusta (Pikapakastusalusta) (Alu PAD)*
Metallipaneeli auttaa pakastamaan elintarvikkeet nopeammin.
Puhdistamisen helpottamiseksi metallipaneeli voidaan irrottaa
nostamalla sitä vasemmasta kulmasta.
Tuoretuotealusta*
Hedelmä- ja vihanneslaatikko on varustettu hygieniaritilällä. Tämän
komponentin erityisen muotoilun ansiosta hedelmät ja vihannekset
eivät joudu kosketuksiin hygieniaritilän alle normaalisti tippuvien
nesteiden (tiivistyvä tai vihanneksista valuva kosteus) kanssa.
Hygieniaritilä on käsitelty Microban SilverShield® -teknologialla,
joka vähentää vihanneslaatikon pinnan haitallista bakteerikantaa
jopa 99.9-prosenttisesti ja parantaa näin hedelmien ja vihannesten
säilymistä**. Hygieniaritilä voidaan irrottaa ja pestä, kun se likaantuu,
yksinkertaisesti nostamalla sitä ja vetämällä se pois. Se voidaan pestä
käsin, vain vedellä tai tavallisilla neutraaleilla astianpesuaineilla. Se
voidaan myös pestä astianpesukoneessa. Kuivaa se pesun jälkeen
ennen kuin laitat sen takaisin paikalleen.

YLEISET TIEDOT
Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä
pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu.
Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla
saadaan aikaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä
lisäksi niiden energiankulutus on hyvin alhainen.
HÄVITTÄMINEN
Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen toimittamista
kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen
sisälle.

* Vain tietyissä malleissa
** IMSL:n riippumattomasti testaama (Industrial Microbiological Services
Ltd, UK) ISO 22196 -standardin mukaisesti

LAATIKOIDEN POISTAMINEN
Vedä laatikoita ulospäin niin pitkälle kuin ne tulevat ja nosta ne pois.
Pakastinosastoon saa lisää tilaa poistamalla laatikot.
Kun olet laittanut elintarvikkeet takaisin ritilöille/hyllyille, varmista, että ovi
sulkeutuu kunnolla.

VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos...

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

Käyttöpaneeli on pois
päältä, laite ei toimi.

Laite voi olla valmiustilassa.
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.

Aktivoi laite painikkeesta 1.
Tarkasta, että:
•
kyseessä ei ole sähkökatko
•
pistoke on kunnolla pistorasiassa ja kaksinapainen kytkin
(mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)
•
kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein
•
virtajohto ei ole rikki.

Laitteen sisävalo ei toimi.

Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.

Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

Laite voi olla valmiustilassa.

Aktivoi laite painikkeesta 1.

Osastojen lämpötila ei ole
riittävän alhainen.

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

Tarkasta, että:
•
ovet sulkeutuvat kunnolla
•
laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä
•
lämpötila on asetettu oikealle tasolle
•
ilmankierto laitteen alaosan ilmanottoaukkojen läpi ei ole estynyt.

Laitteen etuosa on
kuumentunut oven
tiivisteen kohdalta.

Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto
estää kosteuden muodostumista.

Korjaustoimenpiteitä ei tarvita.

Kuuluu äänimerkki.

Ovi auki -hälytys
Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi
aikaa.

Tuotteen ovien sulkeminen sammuttaa äänimerkin.

Sähkökatkon hälytys
Käynnistyy, jos esiintyy pitempi
sähkökatkos, joka nostaa
pakastinosaston lämpötilaa.
Huomaa: Tuotteen lämpötilan asetusta ei
voida muuttaa ennen kuin sähkökatkon
hälytys on poissa päältä.

Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa
kiinnittää huomiota pakastimen lämpötilan led-valoihin, jotka
tarkoittavat korkeinta pakastinosaston sähkökatkon aikana
saavuttamaa lämpötilaa.
Sammuta äänimerkki painamalla lyhyesti hälytyksen
kuittauspainiketta. Painikkeen painamisen jälkeen lämpötilan ledvalo näyttää asetetut lämpötilat uudelleen. Jos pakastinosasto ei
ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilytyksen kannalta parasta
lämpötilaa, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa käynnistyä
(katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet
ennen niiden nauttimista.

!

!

!

Pakastinosaston lämpötilahälytys
Pakastinosaston lämpötilahälytys
ilmoittaa, että osaston lämpötila
ei ole paras mahdollinen. Näin
saattaa käydä: ensimmäisellä
käyttökerralla, sulattamisen ja/tai
puhdistamisen jälkeen, kun suuri määrä
elintarvikkeita laitetaan pakastimeen
tai kun pakastimen ovea ei ole suljettu
kunnolla.

Äänimerkki mykistetään painamalla painiketta 1
6.

- tai

- painiketta

* Vain tietyissä malleissa
Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa
osoitteesta:
•
Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
•
Käyttämällä QR Code
•
Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun
otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin
tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu
database portal.
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