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1. Märgutuled
(kiirjahutuse funktsiooni kehtiva 
temperatuurisätte kuvamiseks)
2. Sisselülituse / ooterežiimi nupp / 
temperatuurinupp

JUHTPANEEL

Külmikusektsioon
1. Ventilaator
2. Ventilaatori kate ja antibakteriaalse filtri 
piirkond
3. Elektroonilise juhtpaneeli / valgustuse 
plokk
4. Riiulid
5. Pudeliriiul
6. Juustukarp + kaas
7. Mitme külma õhujoa piirkond
8. Anduri kate
9. Jahe sektsioon (kõige parem liha ja kala 
säilitamiseks)
10. Nimiplaat toote nimega
11. Puu- ja köögiviljasahtel
12. Külmikusahtli vahesein
13. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
14. Munarest
15. Ukseriiulid 
16. Miniriiul väikestele esemetele
17. Pudelite eraldaja
18. Pudeliriiul
19. Kaane tihend
Külmutussektsioon
19. Uksetihendid
20. Ülemine sahtel: külmim tsoon, parim 
värske toidu külmutamiseks
21. Kiirjää / külmaelemendid
22. Riiulid
23. Sügavkülmikusahtli vahesein
24. Sügavkülmsahtlid

IGAPÄEVANE KASUTUS- 
JUHEND

TOOTE KIRJELDUS
SEADE
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          Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TÄNAmE, ET OSTSITE INDESITI TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade 
aadressil www.whirlpool.eu/register

Ohutusjuhised ning kasutus- ja hooldusjuhendi saate 
alla laadida meie veebilehelt  
www.whirlpool.eu järgides voldiku  
lõpus olevaid juhiseid.

WWW
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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

mUNAREST JUUSTUKARP PUDELIRIIUL

KIIRJÄÄ SEKTSIOONSÜGAVKÜLmIKU SAHTLI 
VAHESEIN

KÜLmIKUSAHTLI VAHESEIN KÜLmAELEmENDID / 
KIIRJÄÄ ALUSED

PUDELITE ERALDAJA

KIIRJÄÄ
JÄÄKUUBIKUTE VALmISTAmINE
Pange tühjad jääkuubikurestid jahutamiseks sügavkülmikusse 24 tundi 
enne kiirjää funktsiooni kasutamist. Kiirjää restidega parima tulemuse 
saavutamiseks on soovitatav hoida neid püsivalt sügavkülmikus 
temperatuuril –18 °C või alla selle.
Eemaldage kiirjää rest, tõmmates seda enda poole.

Eemaldage kate ja täitke rest joogiveega (max tase = 2/3 resti 
üldmahust).

Pange kate tagasi alusele ja sisestage alus ühte vastavatest piludest 
ülemises sügavkülmikusahtlis. 
Ärge loksutage vett maha.

Oodake vähemalt 30 minutit, kuni tekivad jääkuubikud (kui reste 
kasutatakse kohe pärast esimest kasutuskorda uuesti, siis võib selleks 
veidi rohkem aega kuluda).
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IGAPÄEVAKASUTUS 
FUNKTSIOONID

HÄIRETE TABEL

SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIImI FUNKTSIOON

Toote lülitamiseks ooterežiimile hoidke sisselülituse/ooterežiimi 
nuppu all kolm sekundit. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a 
sisselülituse/ooterežiimi märgutuli.  

Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti. 

Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt funktsioonide kohta /  
vt viimaselt leheküljelt, kust kasutus- ja hooldusjuhendi saada võib

HÄIRE TÜÜP SIGNAAL PõHJUS LAHENDUS

Lahtise ukse alarm Külmiku valgustus vilgub. Uks on jäänud lahti kauemaks kui 3 
minutit.

Sulgege uks

Lahtise ukse alarm Külmiku valgustus kustub. Uks on jäänud lahti kauemaks kui 4 
minutit.

Sulgege uks

Tõrge Mõni temperatuuri märgutuli vilgub. Toote tõrge. Pöörduge garantiiremonditeenindusse

TEmPERATUURI SEADmINE

Vajutage temperatuurinuppu juhtpaneelil, et seada temperatuur 
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.

KIIRJAHUTUSE FUNKTSIOON 
Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmiku- või 
sügavkülmikusektsiooni jahutus/külmutusvõimsuse suurendamiseks 
on soovitatav siis, kui sisse pannakse korraga suur kogus toitu.

Kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage tsükliliselt 
temperatuurinuppu juhtpaneelil, kuni kõik 3 LED-tuld vilguvad ja 
jäävad põlema.

!!
!

12 tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja ja taastub 
eelnevalt valitud temperatuuriseade. 
Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades juhtpaneelil 
temperatuurinuppu.

6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL
See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise 
optimaalsed tingimused.

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 4 minutit, kustub valgustus automaatselt.

VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE 
FILTER
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni 
temperatuuri ja võimaldab külmikus oleva 
toidu paremat säilimist.
Kui seadmel on ventilaator, saab sellele 
paigaldada ka antibakteriaalse filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast karbist 
välja ja paigaldage ventilaatori kattesse, nagu 
joonisel näidatud.
Filtri karbist leiate ka vahetusjuhised.

KõRGE TEmP. 

KESKmINE TEmP. 

mADAL TEmP.

KESKmINE-KõRGE TEmP. 

KESKmINE-mADAL TEmP. 

KIIRJAHUTUS

LED-tuli põleb LED-tuli ei põle
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TOIDU JA JOOKIDE  
SÄILITAmINE

KÜLmIKUSEKTSIOON

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

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või 
külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna 
suletud nõudesse 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 säilitatav toidukogus on väike, soovitame 
kasutada sügavkülmiku ülemist osa.

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

JAHE TSOON Soovitatav juustu, piima, 
igapäevase toidu, delikatesside, jogurti 
säilitamiseks

KõIGE KÜLmEm TSOON Soovitatav 
lihalõikude ja magustoitude säilitamiseks

KÜLmUTUSSEKTSIOONI SAHTEL 
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/
keedetud toidu külmutamiseks.

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

TAVALISED SÜGAVKÜLmASAHTLID

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta 
sahtlite värvusele

Kirjeldus

tootekirjeldus
 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 

GARANTIIREmONDITEENINDUS
Kontaktinfo leiate garantiibrošüürist. Enne 
teenindusega ühendust võtmist pange endale kirja 
toote kood, mis on toote andmesildil.
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