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TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma 
seade aadressil www.whirlpool . eu/register

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks 
termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. 
Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage 
see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL
1. Sisselülitus/ooterežiim 
2. Temperatuurinäidik
3. Kiirjahutusnupp
4. Alarmi näidik
5. Temperatuurinupp
6. 6th sense värskusekontroll

4.

5.

1. 3.2.6.

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Seadme ooterežiimi lülitamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all. Kõik 
näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi näidik . Seadme 
taasaktiveerimiseks vajutage ühe korra (lühidalt) seda nuppu. (vt 
kasutusjuhiseid)

KIIRJAHUTUSE NUPP
Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada külmikusektsiooni 
jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, 
kui panete külmikusektsiooni korraga väga palju toitu. Funktsiooni 
aktiveerimiseks vajutage kiirjahutuse nuppu . Aktiveerimisel lülitub 
kiirjahutuse märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt 
välja kas pärast kuue tunni möödumist või siis, kui vajutate uuesti 
kiirjahutuse nuppu .

HÄIRE LÕPETAMISE NUPP
Vajutage häire korral helisignaali vaigistamiseks.

TEMPERATUURINUPP
Vajutage temperatuurinuppu  temperatuuri muutmiseks: väärtused 
vahetuvad tsükliliselt 8 °C ja 2 °C vahel. 
Märkus. Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile 
kogu külmikus.

6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL
See funktsioon tagab automaatselt optimaalsed tingimused külmikus 
oleva toidu säilitamiseks. Funktsiooni “6th Sense värskusekontroll” 
väljalülitamiseks hoidke korraga all nuppe Kiirjahutus  ja Peata 
häire  3 sekundit, kuni kostab helisignaal ja funktsiooni “6th Sense 
värskusekontroll” näidik  kustub. See näitab, et funktsioon on välja 
lülitatud. Funktsiooni taasaktiveerimiseks järgige samu juhiseid. 
Märkus. Funktsiooni inaktiveerimisel lülitub külmiku VENTILAATOR välja.

VENTILAATOR
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri, et külmikus 
olev toit paremini säiliks. Vaikimisi on ventilaator sisse lülitatud. 
VENTILAATORI väljalülitamiseks hoidke korraga 3 sekundit all nuppe 
Kiirjahutus  ja Peata häire , kuni kostab helisignaal ja funktsiooni 
“6th Sense värskusekontroll” näidik  kustub. See näitab, et funktsioon 
on välja lülitatud. VENTILAATORI sisselülitamiseks järgige samu 
juhiseid. Kõlab kinnitav helisignaal ja näidik kustub.
Märkus. Vaadake kasutusjuhendi jaotisest “ENERGIASÄÄSTU NÕUANDED” 
selgitusi, miks tuleks ventilaator välja lülitada.

PUHKUSE NUPP
Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme energiatarvet 
pikema perioodi vältel. 
Enne puhkuserežiimi aktiveerimist tuleb külmikusektsioonist 
eemaldada kogu riknev toit ja veenduda, et uks on korralikult kinni, 
sest külmik säilitab ebameeldiva lõhna vältimiseks sobiva temperatuuri 
(+12 °C). Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage 3 sekundit 
puhkuse nuppu. 
Kui funktsioon on aktiveeritud, süttib vastav sümbol ja 
külmikusektsiooni temperatuurile määratakse kõrgem seadepunkt 
(temperatuurinäidikul kuvatakse uus temperatuuri seadepunkt +12 °C). 
Temperatuuri seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt 
välja.



TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

X X

Kirjeldus

SÜGAVKÜLMIKUALA

MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, 
munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi 
säilitamiseks

JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu 
ja jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude, magustoitude, kala ja liha 
säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

NULLKRAADILINE SAHTEL*
Nullkraadiline sahtel on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri 
ja sobiva niiskustaseme hoidmiseks, et toit (nt liha, kala, puuvili ja 
köögivili) säiliks kauem värske.
KASTI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Kasti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage 
nuppu, nagu on näidatud joonisel.
Kui kast on sisse lülitatud, süttib sümbol 
põlema.

Kui kast on sisse lülitatud, on selle sisetemperatuur ligikaudu 0°. Selleks 
et nullkraadiline sahtel õigesti töötaks, tuleb kindlasti arvesse võtta 
järgmist:
• külmikusektsioon peab olema sisse lülitatud
• külmikusektsiooni temperatuur peab olema vahemikus +2 °C kuni 

+5 °C
• sisselülitamiseks peab kast olema seadmesse paigutatud
• valida ei tohi ühtki erifunktsiooni (näiteks ooterežiim või 

puhkerežiim).
Kui valitakse mõni erifunktsioon, tuleb nullkraadiline sahtel käsitsi välja 
lülitada ja värsked toiduained sellest eemaldada. Kui kasti käsitsi välja 
ei lülitata, tehakse seda automaatselt 8 tunni möödudes.

Märkus.
 - Kui sümbol funktsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel 

on õigesti paigaldatud. Kui probleem püsib, võtke ühendust lähima 
müügijärgse teenindusega.

 - Kui funktsioon on sisse lülitatud ja sahtel on avatud, võidakse 
juhtpaneelil olev sümbol automaatselt välja lülitada. Kui sahtel uuesti 
sisestatakse, süttib sümbol taas põlema.

 - Sõltumata funktsiooni aktiivsusest võib see tekitada kerget müra: see 
on normaalne, muretsemiseks ei ole põhjust.

 - Kui funktsioon ei ole sisse lülitatud, sõltub sahtli temperatuur külmiku 
üldisest sisetemperatuurist.

Sellisel juhul soovitame selles hoida puu- ja köögivilju, mis taluvad madalat 
temperatuuri (metsasaadused, õunad, aprikoosid, porgandid, spinat, salat 
jne).
Tähtis! Kui funktsioon on aktiveeritud ja sektsioonis on suure 
veesisaldusega toiduaineid, siis võib riiulitele tekkida kondensaat. Sellisel 
juhul lülitage funktsioon ajutiselt välja.



TÕRKETUVASTUS
Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Seade ei tööta. Võimalik, et probleem on seadme toites. Kontrollige:
• kas tegemist on voolukatkestusega;
• kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja vooluvõrgu kahe 

poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse 
lülitatud);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad;
• kas toitekaabel on terve;

Sisevalgusti ei tööta. Võimalik, et on tarvis lambipirn välja 
vahetada.

Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke 
ühendust teenindusega.

Sektsioonide 
sisetemperatuur ei ole 
piisavalt külm.

Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu 
“Lahendus”).

Kontrollige:
• kas uksed on korralikult suletud;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas temperatuur on valitud asjakohaselt;
•  kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine").

Seadme esiserv, kuhu vastu 
on uksetihendid, on soe.

Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab 
ära kondensaadi tekkimise.

Lahendust ei ole vaja.

Külmikusektsiooni 
temperatuur liiga külm.

• Temperatuur on seatud liiga 
külmaks.

• Proovige seada temperatuur soojemaks.
•  Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud 

osas “Ventilaator”.

19515386100

Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
• Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
• QR-koodi kasutamine
• Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit 

garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote 
andmeplaadil olevad koodid.


