
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. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze 

(kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine - Child Lock 

(lapselukk)
4. Sisselülitus/Ooterežiim
5. Külmiku temperatuur
6. EcoNight
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6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL
Seade saavutab automaatselt kiiresti optimaalse sisemise 
säilitustemperatuuri. Funktsioon võimaldab kontrollida ka seadme 
niiskust. Õige toimimise tagamiseks peab ventilaator olema sisse 
lülitatud. Funktsiooni on võimalik sisse/välja lülitada (vt ventilaatori 
kirjeldust).

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.
ANTIBAKTERIAALNE FILTER*
Võtke see välja puu- ja köögiviljasahtlisse pandud karbist ja pistke 
ventilaatori kattesse. Filtrikarbist leiate ka vahetusjuhised.

 SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Ooterežiimis süttivad displeile kaks kriipsu ja külmikusektsiooni 

valgustus ei sütti.
Märkus. See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURINÄIDIK
Displei võib näidata vaheldumisi külmikusektsiooni temperatuuri 
(vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmutussektsiooni temperatuuri 
(vahemikus -16 °C ja -24 °C).

 ÖÖFUNKTSIOON ECO NIGHT
Ööfunktsioon Eco night võimaldab seadmel viia 

energiatarbimise maksimumi tundidele, mil elektritariif on odavaim 
(tavaliselt öösel), elektrienergia on vabalt kättesaadav ja maksab 
võrreldes päevaajaga vähem (ainult riikides, kus kasutatakse ööpäeva 
lõikes mitmetariifset süsteemi – kontrollige oma elektritariifi 
kohalikult elektrienergiaga varustajalt). Funktsiooni aktiveerimiseks 
vajutage nuppu ajal, mil odav tariif algab (sõltub konkreetsetest tariifi 
tingimustest). Näiteks kui odav tariif algab kell 8 õhtul, siis vajutage 
nuppu sel kellaajal. Kui öörežiimi Eco night LED-tuli põleb, siis on 
funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist kohandab seade 
elektritarbimise automaatselt valitud aja järgi, s.t hakkab päeval vähem 
energiat tarbima kui öösel.

TÄHELEPANU! Õigeks funktsioneerimiseks peab funktsioon olema 
aktiivne nii öösel kui ka päeval. Funktsioon jääb aktiivseks kuni 
väljalülitamiseni (või lülitub funktsioon välja elektrikatkestuse või 
seadme väljalülitamise tõttu).
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kui öörežiimi Eco 
night LED-tuli on kustunud, siis pole funktsioon aktiivne.
Märkus. Seadme deklareeritud energiatarbimine on antud režiimi jaoks, kus 
öörežiimi Eco night funktsioon on välja lülitatud.

  HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu  .

 „CHILD LOCK“ (LAPSELUKK)
„Lapseluku“ saab sisse või välja lülitada, hoides nuppu „Alarm” 

vähemalt 3 sekundit all, kuni kõlab kinnitussignaal (süttib ikoon).
Kui „Lapselukk“ on aktiivne, siis kõlab mis tahes nupu vajutamisel 
helisignaal ja ikoon „Lapselukk” hakkab vilkuma.

  KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR
Nupuga Fridge (Külmik) on võimalik valida erisuguseid 

temperatuure.

  SÜGAVKÜLMKABRI TEMPERATUUR
Nupuga Freezer (Sügavkülmik) on võimalik valida erisuguseid 

temperatuure.
 FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi 
enne sügavkülmikusse suurte toidukoguste külmutamiseks asetamist. 
Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon .
Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, 
kui vajutate nuppu Freezer (Sügavkülmik) uuesti 3 sekundit.
Märkus. vältige värske ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse 
optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni 
põhja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



* Saadaval ainult teatud mudelitel

„ 0° ZONE“ SEKTSIOON*
Sektsioon “0° ZONE” on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja 
õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks 
liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).

Niiskuskontrolli tehnoloogia, mis on ühendatud Active0-ga, pakub 
parimat toidu säilitamist, kui toit pole täielikult pakendatud.

SEKTSIOONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 
0°.
Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe 
sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, 
et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, 
et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest 
temperatuurist.
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Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:
• külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
• sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
• Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud
Märkus.
 - kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on 

korralikult sisse lükatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud 
tehnilise teenistusega;

 - kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest 
müra, mis on normaalne;

Tähtis!: Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ 
ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende 
juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

SEKTSIOONI „0° ZONE“ EEMALDAMINE
Tegutsege järgmiselt.
1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovitame teil alumise 

ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.
Märkus. ülemist riiulit ja külgtugesid ei ole võimalik eemaldada.

Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks pange valge plastriiul enne 
sahtli sisestamist ja funktsiooni sisselülitamist ettevaatlikult tagasi 
sektsiooni alla.

Külmiku mahu suurendamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks on 
soovitatav eemaldada sektsioon „0° ZONE“.
Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja 
vee (jälgige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja 
spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud 
neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid.
Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, 
et katkestada vooluvarustus.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

Kirjeldus

TEMPERATUURITSOON
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



TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Juhtpaneel on välja 
lülitatud, seade ei tööta.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel.
Võimalik, et probleem on seadme toites.

Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist:
• kas ei ole voolukatkestust;
• pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu 

kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st 
võimaldab seadme vooluvarustust);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;
• kas toitekaabel on terve.

Sisevalgusti ei tööta. Lambipirn võib vajada väljavahetamist. LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise 
teenistusega.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.

Sektsioonide temperatuur ei 
ole piisavalt madal.

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused).

Kontrollige järgmist:
• kas uksed sulguvad korralikult;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas valitud temperatuur on piisav;
• kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

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

Seadme esiserv on ukse 
tihendi juurest kuum.

Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära 
kondensaadi tekkimise.

Mingit lahendust ei ole siin vaja.

Punane ikoon  vilgub ja 
helisignaal on aktiveeritud

Lahtise ukse häire
See lülitub sisse, kui külmik ja/või 
külmikusektsiooni uks jääb pikemaks 
ajaks avatuks.

Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.

Punane ikoon   vilgub, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja ikoon  on aktiveeritud.

Voolukatkestuse alarm
Aktiveerub, kui pikaajalise 
voolukatkestuse tulemusel on 
külmutussektsiooni temperatuur 
tõusma hakanud.
Märkus. kuni voolukatkestuse alarmi 
deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik 
tootele erinevat temperatuuri valida.

Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu 
temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on 
voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim 
temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu 
„Helisignaali väljalülitamine“.
Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud 
temperatuuri. Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu 
säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda 
külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni 
temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.

Punane ikoon   
on süttinud (ei vilgu), 
helisignaal on aktiveeritud 
ja sügavkülmiku 
temperatuurinäidik vilgub.

Sügavkülmkambri 
temperatuurialarm
Külmutussektsiooni temperatuurialarm 
näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset 
temperatuuri. See võib juhtuda: esimest 
korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/
või puhastamist, suure koguse toidu 
külmutamisel või kui sügavkülmiku uks 
ei ole korralikult suletud.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali 
väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete 
temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon 
automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni temperatuurialarm ei lakka, 
võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.

Punane ikoon   põleb, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja displeil vilgub täht F.

Tõrke häire
Alarm annab märku tehnilise 
komponendi rikkest.

Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali 
väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.

400011195065

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.


