STRUČNÁ PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA
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NOČNÁ FUNKCIA EKO(Eco night)
Funkcia Eco Night umožňuje sústrediť spotrebu energie produktu
na čas mimo špičkového odberu (väčšinou v noci), keď je
k dispozícii veľké množstvo energie, ktoré stojí menej ako cez deň
(platí iba v krajinách, kde sa používa systém tarifikácie podľa času
odberných špičiek – overte, aký systém tarifikácie používa váš
dodávateľ elektriny). Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo
Eco Night v čase začiatku platnosti zníženej sadzby (v závislosti od
špecifického rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad obdobie so zníženou
sadzbou začína o 22.00, stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá tomuto
času. Keď LED kontrolka svieti, funkcia je aktívna. Po aktivácii
tejto funkcie spotrebič automaticky začne prispôsobovať spotrebu
energie aktuálnemu času (t. j. spotrebuje viac energie v noci ako
cez deň).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre správne fungovanie musí byť
táto funkcia aktivovaná v noci aj cez deň. Funkcia zostane zapnutá,
až kým ju nedeaktivujete (deaktivuje sa aj v prípade výpadku
prúdu alebo vždy, keď sa spotrebič vypne). Ak chcete funkciu
dezaktivovať, stlačte znova tlačidlo . Keď LED kontrolka nesvieti,
funkcia nie je aktívna.
Poznámka: spotreba energie spotrebiča je uvedená pre stav, keď
je funkcia Eco night vypnutá
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Ovládací panel
Osvetlenie (systém LED žiaroviek)
Mraziace záklopky (mraziaci priestor)
Prudké mrazenie
Stredná zásuvka mrazničky (oblasť mrazenia)
Malá zásuvka mrazničky
Veľká zásuvka mrazničky
Rozdeľovač zásuvky*
Stredná zásuvka
Spodná zásuvka
Údajový štítok* (nachádza sa bočnej strane
zásuvky)
N. Chladiace vložky
O. Nádoba na ľad*
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*K dispozícii len pri niektorých modeloch.

Ideálne teploty na skladovanie potravín sú už
nastavené vo výrobe.
Pred zahájením používania spotrebiča si
pozorne prečítajte pokyny.
Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa
môžu líšiť v závislosti od modelu.

RÝCHLE MRAZENIE
Na 3 sekundy stlačte tlačidlo „°C“ 24 hodín pred vložením
veľkého množstva čerstvých potravín do mraziacej priehradky.
.
Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona
Funkcia sa automaticky vypne po 48 hodinách, alebo ju
môžete vypnúť manuálne stlačením tlačidla „°C“ .

Poznámka: nedávajte potraviny, ktoré sa idú zmrazovať, do
kontaktu s inými potravinami, ktoré sú už zmrazené

6TH SENSE
Umožňuje rýchlo dosiahnuť optimálne podmienky na
uchovávanie potravín, pokiaľ ide o teplotu vnútri spotrebiča
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UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Displej zobrazuje teplotu v mraziacej priehradke (medzi -16 °C až
-24 °C).
Pomocou tlačidla „°C“ je možné nastaviť rôzne teploty.

REGULÁCIA MRAZENIA
„Regulácia mrazenia“ predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom
priestore na minimum vďaka inovačnému vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 50 %
a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu. Funkciu „Regulácia mrazenia“ aktivujete/
deaktivujete stlačením tlačidla „Eco Night“ na 3 sekundy . Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí
teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu hodnotu
ako 22 °C, teplota sa automaticky prestaví na 22 °C, aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia. Ak je funkcia
zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky
vypne. V prípade, že je aktivované „Rýchle mrazenie“, funkcia „Regulácia mrazenia“ nie je prístupná, pokiaľ
nie je funkcia „Rýchle mrazenie“ vypnutá.
PRUDKÉ MRAZENIE
Priehradka „Prudké mrazenie“ je určená špeciálne na extrémne rýchle zmrazenie potravín s hmotnosťou do
2 kg.
Uistite sa, že od poslednej aktivácie funkcie „Prudké mrazenie“ uplynulo aspoň 12 hodín (ak vôbec bola
aktivovaná). Funkciu neaktivujte častejšie ako raz za 12 hodín. Uistite sa, že funkcia „Rýchle mrazenie“
nie je aktívna. Krátkym dotykom tlačidla na ovládacom paneli aktivujte funkciu „Prudké mrazenie“: ikonka
sa rozsvieti a ventilátory na spodku priehradky sa zapnú. Vložte do priehradky potraviny, ktoré majú byť
zrmazené, kúsok (min. 2 cm) od ventilátorov v zadnej časti priehradky. Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti
zmrazovania odporúčame nevypínať funkciu „Prudké mrazenie“, kým sa nevypne automaticky.

Čo robiť, ak...
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.

Možné príčiny:
Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.
Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.
Možno treba svetlo vymeniť.

Vnútorné svetlo nefunguje.

Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla .

ALARM VÝPADKU NAPÁJANIA ELEKTRINOU
Alarm sa spustí v prípade dlhšieho výpadku elektriny, ktorý
spôsobil zvýšenie teploty v mraziacej priehradke.
a spustí sa zvuková signalizácia,
Červená kontrolka bliká
ktorá zostane zapnutá, až kým sa nezatvoria dvere. Kontrolky
mraziaceho priestoru môžu blikať.
Zvukovú signalizáciu vypnete stlačením tlačidla „Vypnúť alarm“
. Ak priestor mrazničky ešte nedosiahol optimálnu teplotu na
uchovávanie potravín, môže sa aktivovať teplotný alarm (pozrite
si teplotný alarm). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

Riešenia:

Zapnite spotrebič stlačením ikony Zap./Pohotovostný režim. Uistite sa, že:
- nedošlo k výpadku elektrického prúdu
- zástrčka je riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou
výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič)
- efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti
- nie je zlomený napájací kábel.
- Obráťte sa na autorizovaný servis technickej pomoci.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim

Teplota vo vnútri priečinka nie je dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)

Uistite sa, že:
- dvere sú riadne zatvorené
- spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
- je nastavená teplota primeraná,
- nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.

Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadne riešenie.

Bliká červená ikona

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhší čas otvorené.

Aby ste zvukový signál vypli, zatvorte dvere na produkte.

Alarm poruchy
Alarm naznačuje zlyhanie technického komponentu.

Obráťte sa na Služby technickej pomoci. Zvukovú signalizáciu vypnete krátkym stlačením tlačidla
„Vypnúť zvukový alarm“

Teplotný alarm
Vnútorná teplota nie je primeraná.

Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm , zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka
alarmu
svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.

Alarm dlhého výpadku napájania elektrinou
Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.

Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm , zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka
alarmu
svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.

a je zapnutý zvukový signál

Rozsvieti sa červená ikona

, aktivuje sa zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.

Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.
Rozsvieti sa ikona Alarm výpadku napájania elektrinou , bliká kontrolka alarmu
aj ukazovateľ teploty (°C), ktorý ukazuje maximálnu dosiahnutú teplotu počas výpadku
napájania elektrinou.

SK

CS

GB

HU

08/16 – registrovaná ochranná známka Whirlpool®/ochranná známka TM skupiny spoločností Whirlpool – © Autorské práva Whirlpool Europe s.r.l. 2013. Všetky práva vyhradené – www.whirlpool.eu

B

c

Kontrolka REGULÁCIE MRAZENIA

Vytlačené v Taliansku

A

ZAP./POHOT. REŽ.
Spotrebič vypnete stlačením tlačidla
na 3 sekundy.
V pohotovostnom režime sa na displeji rozsvietia dve pomlčky
a svetlo v priestore chladničky sa nezapne. Aby ste produkt
opätovne zapli, bude postačovať krátke stlačenie tlačidla.
Poznámka: týmto postupom sa spotrebič neodpojí od
napájania z elektrickej siete.
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