
ETKiirjuhend

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI 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. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. 
Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

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. Kui kõlab helisignaal, 
tähendab see, et tepmperatuurialarm on aktiivne: Vajutage helialarmi 
väljalülitamiseks nuppu.

JUHTPANEEL
1. Termostaadi seade viitemärk
2. Külmutus- ja külmikusektsiooni 

temperatuurinupp
3. LED-valgustipirn

1.

2.

3.

VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMINE
Paigutage külmutatav värske toit külmutussektsiooni 
KÜLMUTUSALALE, vältides toidu vahetut kokkupuutumist juba 
külmutatud toiduga. Külmutuskiiruse optimeerimiseks võib alumise 
sahtli välja võtta ja asetada toidu otse sektsiooni põhja.

VENTILAATOR*
Võite alusel olevat nuppu vajutades lülitada ventilaatorit sisse/välja 
(nagu joonisel näidatud). Kui ümbritsev temperatuur on 
kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, 
tuleb ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu 
korralik säilimine. Ventilaatori väljalülitamine võimaldab 
optimeerida energia tarbimist.

KÜLMUTUS- JA KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR
Külmik/jääkülm lülitatakse sisse termostaadiga, mis asub 
külmikusektsioonis. Mõlema sektsiooni temperatuur määratakse 
termostaadi nupuga.

Termostaat asendis 1/2 : minimaalne jahutus (vähem külm)
Termostaat asendis 3-5 : mõõdukas jahutus
Termostaat asendis 6/7 : max jahutus (külmem)

Termostaadi nupp asendis • lülitab kogu seadme välja (ei jahutust ega 
valgustust). 

* Saadaval ainult teatud mudelitel



400011188402

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, valmistoidu 
ja jogurti säilitamiseks

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

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu 
külmutamiseks.

** Mudelitel, millel on "0 ° TSOONI" LAHTER, on „kõige külmem 
tsoon" legendis esile tõstetud 
*** Ainult mudelitel CB310 e CB380 (nimiväärtuse sildi leiate puu- ja 
juurviljasahtli küljelt)

TÕRGETE LAHENDAMINE
Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

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

poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse lülitatud);
• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;
• toitejuhe pole kahjustatud;
• kas termostaadi nupp on keeratud asendisse “•”.

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 järgmist:
• 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").

Liiga palju jääd 
külmutussektsioonis.

Külmutussektsiooni uks ei sulgu 
korralikult.

• Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist.
• Sulatage külmutussektsioon.
• Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.

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.

• Külmutussektsiooni pandi just 
suurem hulk värsket toitu.

• Proovige seada temperatuur soojemaks.
•  Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni 

see lõplikult külmub.
•  Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud 

osas “Ventilaator”.

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.


