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Funkce Eco night (Noční Eko)
Funkce Eco night umožňuje soustředění energetické spotřeby spotřebiče do hodin se sníženou sazbou (obvykle v nočních hodinách), kdy je energie je dostupná ve velkém množství a je levnější (platí pouze pro země
využívající dvoutarifní systém na hodinovém základě - ověřte si u svého dodavatele elektrické energie). Chcete-li funkci zapnout, stiskněte na začátku nízkého tarifu tlačítko Eco night (podle svého tarifního programu).
Například - jestliže nízký tarif začíná ve 20 hodin, stiskněte příslušné tlačítko v tuto hodinu. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka této funkce svítí (ON). Po zapnutí funkce začne spotřebič automaticky upravovat
energetickou spotřebu na základě zvoleného hodinového programu, spotřebuje tedy méně energie během dne a více v noci.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ke správnému fungování musí být funkce zapnutá ve dne i v noci.
Funkce zůstane zapnutá, dokud ji zase nevypnete (nebo dokud se nevypne v důsledku výpadku proudu nebo vypnutí spotřebiče). Funkci vypněte dalším stisknutím tlačítka. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka
této funkce svítí (ON).
Poznámka: uvedená energetická spotřeba spotřebiče platí pro vypnutou funkci Eco night.

Teplejší zóna
Zóna střední teploty
Chladnější zóna
Zóna pro ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl
M. Horní zásuvka nebo kryt (mrazicí prostor)
N. Prostřední a dolní zásuvka (prostor pro uchování
zmrazených a hlubokozmrazených potravin
O. Miska na ledové kostky (je-li součástí vybavení)

Poznámka: Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police
jsou vyjímatelné.
Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve
výrobě.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený
Návod k použití.
Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit
podle modelu.

Rychlé zmrazování (Fast Freeze)
Tlačítko teploty "Freezer" stiskněte na 3 vteřiny 24
hodin před vložením velkého množství potravin ke
zmrazení do mrazicí oddílu. Když je funkce aktivní,
na displeji se zobrazí pořadí čar jako na obrázku.
Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji
můžete vypnout sami stisknutím tlačítka "Freezer".
Poznámka: Potraviny ke zmrazování by se neměly
dotýkat již zmrazených potravin.

Co dělat, když…

On/Stand-by

Stisknutím na 5 vteřin se spotřebič vypne. V režimu
Stand-by na displeji nesvítí žádná ikona a osvětlení
chladicího oddílu je rovněž vypnuté. Spotřebič se
opět aktivuje krátkým stisknutím tlačítka.
Poznámka: Uvědomte si prosím, že tímto postupem
se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

Možné příčiny:

Spotřebič může být režimu Stand-by.
Možný problém elektrického napájení spotřebiče.

Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.

Možná bude nutné vyměnit světelný zdroj.

Vnitřní osvětlení nefunguje.

Funkce 6. smyslu 6th Sense Fresh Control
Umožňuje rychlé dosažení takové vnitřní teploty a vlhkosti, které jsou
optimální pro skladování. K jejímu správnému fungování musí být zapnutý
ventilátor.
Teplota mrazicího oddílu
Je možné nastavit jinou teplotu pomocí tlačítka "Freezer".
K dispozici je pět různých nastavení.

Řešení:

Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by.
Zkontrolujte, zda:
- nedošlo k výpadku proudu
- je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupólový vypínač sítě je ve správné poloze (umožňuje napájení
spotřebiče)
- elektrické jištění ve vaší bytové instalaci funguje správně
- napájecí kabel není poškozený.
Modely se žárovkou: odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou (viz část
"Výměna žárovky nebo LED").
Modely s osvětlením LED: obraťte se na autorizované servisní středisko.
Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by.

Spotřebič může být režimu Stand-by.

Zkontrolujte, zda:
- se dveře dobře zavírají
- spotřebič nestojí blízko zdroje tepla
- nastavená teplota je vhodná
- nic nebrání cirkulaci vzduchu přes mřížky na spodku podstavce spotřebiče

Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.

Může mít různé příčiny (viz sloupec "Řešení").

Na dně chladicího oddílu je voda.

Odtok rozmrazené vody je ucpaný.

Přední okraj spotřebiče v místě těsnění dveří je teplý.

Nejde o závadu. Jde o úmyslný konstrukční návrh zabraňující kondenzaci.

Není nutné řešit.

Červená kontrolka

Poplach otevřených dveří
Spustí se, když dveře zůstanou dlouho otevřené.

Zvukový signál vypnete zavřením dveří spotřebiče.
Pokud se zvukový signál nevypne, jde o poplach výpadku proudu (viz část Poplach výpadku proudu).

začne blikat a zazní zvukový signál.

Rozsvítí se červená kontrolka

, zazní zvukový signál a světelné ukazatele teploty

chladicího oddílu budou blikat jako na obrázku:

Červená kontrolka bliká
a zní zvukový signál, který se vypne až zavřením dveří.
Ukazatele teploty mrazicího oddílu mohou blikat.
Rozsvítí se červená kontrolk (nebliká),
mrazicího oddílu blikají.
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Vyčistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu (viz část "Údržba a čištění spotřebiče").

Poplach poruchy
Poplach signalizuje poruchu technického dílu.

Poplach výpadku proudu
Zapne se při delším výpadku proudu s následným zvýšením teploty mrazicího oddílu.

Poplach teploty mrazicího oddílu
Poplach teploty signalizuje nesprávnou teplotu uvnitř oddílu. K této signalizaci může dojít v
následujících případech: Při prvním použití, po odmrazování a/nebo čištění, v případě zmrazování
velkého množství potravin, nebo když nejsou dveře mrazničky dokonale zavřené.
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Obraťte se na autorizované servisní středisko. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Vypnutí poplachů"
Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Jestliže mrazicí oddíl ještě nedosáhl teploty pro optimální
uchování potravin, může se spustit poplach teploty mrazicího oddílu (viz poplach teploty mrazicího oddílu). Před spotřebou
potravin doporučujeme zkontrolovat jejich stav.
Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Po dosažení optimální teploty červená kontrolka automaticky
zhasne. Jestliže poplach teplota trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.

06/15 - Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

Chladicí oddíl
A. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
B. Osvětlení - žárovka nebo LED (podle modelu)
C. Police
D. Osvětlení LED (podle modelu)
E. Police speciálního oddílu ("Maso & Ryby" nebo "Nula
stupňů") (je-li k dispozici)
F. Speciální oddíl ("Maso & Ryby" nebo "Nula stupňů") (jeli k dispozici)
G. Police krytu zásuvky/zásuvek na ovoce a zeleninu
H. Zásuvka/zásuvky na ovoce a zeleninu
I. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a
zeleninu)
L. Ovládací panel
P. Oddíl na mléčné výrobky
Q. Dveřní přihrádky
R. Držák na láhve (je-li u modelu
S. Dveřní přihrádka na láhve

Teplota chladicího oddílu
Je možné nastavit jinou teplotu pomocí tlačítka "Fridge".
K dispozici je pět různých nastavení.
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Vypnutí zvukových poplachů (Stop Alarm)
K vypnutí zvukových poplachů stiskněte tlačítko "Stop Alarm".

Ventilátor (jestliže je u modelu
Ventilátor je nastaven jako ZAPNUTÝ.
Ventilátor můžete vypnout stisknutím tlačítka na
jeho podstavci (jako na obrázku). Jestliže okolní
teplota překročí 27 °C, nebo když jsou
skleněných policích kapky vody, je nezbytně
nutné, aby byl ventilátor zapnutý, a zajišťoval tak správné uchování
potravin. Vypnutím ventilátoru se šetří elektrická energie.
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