
ET

1

1. LED-märgutuled (kiirjahutuse 
funktsiooni kehtiva 
temperatuuriseade kuvamiseks)

2. Kiirjahutuse nupp / 
temperatuurinupp

JUHTPANEEL

Külmikusektsioon
1. Elektroonilise juhtpaneeli / 

valgustuse plokk
2. Riiulid
3. Andmesilt toote nimega
4. Puu- ja köögiviljasahtel
5. Ukse käelisuse vahetamise 

komplekt
6. Ukseriiulid
7. Munarest
8. Pudelite eraldaja
9. Pudeliriiul
10. Kaane tihend
Külmutussektsioon

10. Uksetihendid
11. Sügavkülmiku sahtli
12. Ahjutasand
13. Alumine sahtel: kõige külmem 

tsoon, parim värske toidu 
külmutamiseks

14. Jääkuubikute alus (kui see 
on olemas)

TOOTE KIRJELDUS
SEADE
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IGAPÄEVASE KASUTAMISE  
JUHEND

Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks 
registreerige oma seade aadressil 
www . whirlpool . eu / register

WWW
Ohutusjuhised ja kasutus- ja hooldusjuhendi 
saate alla laadida meie veebilehelt 
www . whirlpool . eu, järgides voldiku 
lõpus toodud juhiseid.
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TEMPERATUURI SEADMINE
Vajutage temperatuurinuppu juhtpaneelil, et seada 
temperatuuri vahemikus kõige soojemast kõige külmemani.
Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuriseade 
tsükliliselt. Seadme esimesel sisselülitamisel on see seatud 
keskmisele temperatuurile (tehaseseade).
Tabelis on temperatuuri seadepunktid:

Märkus: Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele 
temperatuurile kogu külmikus.

IGAPÄEVAKASUTUS 

FUNKTSIOONID

HÄIRETE TABEL

KIIRJAHUTUS 
Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmikusektsiooni 
jahutusvõimsuse suurendamiseks on soovitatav siis, kui sisse 
pannakse korraga suur kogus toitu.
Kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kolm 
sekundit temperatuurinuppu juhtpaneelil, kuni kõik kolm 
LED-tuld jäävad põlema.
24 tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja ja 
taastub eelnevalt valitud temperatuuriseade.

Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades 
juhtpaneelil kolm sekundit temperatuurinuppu.

!!
!

6TH SENSE
See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu 
säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense 
aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:
• külmikusse pannakse suur kogus toitu;
• külmiku uks on kauaks lahti jäänud;

KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LED-
tulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese 
energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks 
teenindusse.
Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse 
avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui kaheksa minutit, 
kustub valgustus automaatselt.

ESMAKASUTUS
SEADME KÄIVITAMINE 
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt 
tööd. Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist 
külmiku- ja külmutussektsiooni vähemalt 4–6 tundi.

Kui seade ühendatakse vooluvõrku, siis süttib tabloo ja sellel 
kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad 
külmikusektsiooni seadete vaikeväärtused (tehasesätted).

TARVIKUD

Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt funktsioonide kohta 
/ vt viimaselt leheküljelt, kust saab hankida kasutus- ja hooldusjuhendi

KÕRGE TEMP. 

KESKMINE TEMP. 

MADAL TEMP.

KESKMINE-KÕRGE TEMP. 

KESKMINE-MADAL TEMP. 

KIIRJAHUTUS

LED-tuli 
põleb

LED-tuli  
ei põle

• toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on 
temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille 
juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

MUNAREST PUDELITE ERALDAJA JÄÄKUUBIKUTE ALUS  

HÄIRE TÜÜP Signaal Põhjus Lahendus
Ukse avamise alarm Külmiku valgustus vilgub Uks on jäänud lahti kauemaks kui 

viieks minutiks.
Sulgege uks

Ukse avamise alarm Külmiku valgustus kustub Uks on jäänud lahti kauemaks kui 
kaheksaks minutiks.

Sulgege uks

Tõrge Mõni temperatuuri märgutuli vilgub Toote tõrge. Pöörduge garantiiremonditeenindusse
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MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, 
MIDA VÕITE KUULDA

RIKKEOTSING

Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või 
pärast pikka seismist.

Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse. BRRR-heli kostub kompressori töötamise ajal.

Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab 
tööle.

Raksuv heli, kui kompressor käivitub. Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib 
kompressori käitamiste sagedust.

 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

SEADME TEMPERATUUR ON LIIGA 
KÕRGE

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused)

› Veenduge, et kondensaator (seadme 
taga) on tolmust ja prahist puhas.
› Veenduge, et uks on korralikult kinni.
› Veenduge, et uksetihendid on korralikult 
paigas.
› Kuumadel päevadel või sooja ruumi 
puhul töötab mootor tavapärasest 
pikemalt.
› Kui seadme uks on jäänud kauemaks 
lahti või kui korraga pannakse seadmesse 
suur kogus toiduaineid, töötab mootor 
pikemalt, et seadme sisemus maha 
jahutada.

TUNDUB, ET MOOTOR TÖÖTAB LIIGA 
PALJU

Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest 
asjaoludest: ukse avamise sagedusest, 
säilitatava toidu kogusest, ruumi 
temperatuurist, temperatuuriseadetest.

› Veenduge, et seade on õigesti 
häälestatud.
› Veenduge, et seadmesse ei ole korraga 
pandud liiga suurt kogust toiduaineid.
› Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.
› Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.

UKSED EI AVANE EGA SULGU 
KORRALIKULT

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused)

› Veenduge, et toiduainepakid ei jää 
uksele ette.
› Kontrollige, kas sisemised osad ja 
automaatne jäävalmistaja on korralikult 
oma kohal.
› Veenduge, et uksetihendid ei ole 
määrdunud ega kleepuvad.
› Veenduge, et seade on loodis.



4

TOIDU JA JOOKIDE  
SÄILITAMINE

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

JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase 
toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude ja 
magustoitude säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/
valmistoidu külmutamiseks.

TAVALINE SÜGAVKÜLMIKUSAHTEL

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta 
sahtlite värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON
Pakendage toidud ringlussevõetavast 
plastist, metallist, alumiiniumist või 
klaasist nõudesse ja toidukilesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad 
eraldada või külge võtta lõhnu või 
maitseid, tuleb alati panna suletud 
nõusse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses 
koguses toitu, siis soovitame kasutada 
köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid, 
kuna see on külmiku kõige jahedam 
osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses 
etüleengaasi, ja toidud, mis on 
selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, 
köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada 
või tihedalt pakendada, et vältida nende 
kiiret riknemist Näiteks ei tasu tomateid 
hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks 
võib kasutada pudelihoidikut (saadaval 
mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: 
vajalik on võimaldada piisavat 
õhuringlust.

KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt 
külmutatud toidu hoidmiseks, 
jääkuubikute valmistamiseks ja värske 
toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu 
kogus kilogrammides on märgitud 
andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses 
koguses toitu, soovitame seda hoida alt, 
st külmutussektsiooni kõige külmemas 
osas.

011

4 0 0 0 1 0 8 5 8 2 4 3

TOOTE KIRJELDUS
WWW Seadme energiamärgistuse lehe saate alla laadida 

veebilehelt www . whirlpool . eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
> WWW Laadige kasutamis- ja hooldusjuhend 
alla veebilehelt www . whirlpool . eu 
(võimalik on kasutada ka seda QR-koodi), 
märkides seal ära toote koodi.
> Teine võimalus on ühendust võtta 
teenindusega 

TEENINDUSE KONTAKT 
Kontaktinfo leiate garantiibrošüürist. 
Enne teenindusega ühenduse võtmist 
pange endale kirja toote kood, mis on 
toote andmesildil.

Trükitud Itaalias


