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Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.
whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.

OPIS VÝROBKU
PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič
do elektrickej siete.
Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste
zapli spotrebič.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne
správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.
Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa
ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený).

OVLÁDACÍ PANEL
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Zap./Pohot. rež.
Ukazovateľ teploty
Tlačidlo Rýchle chladenie
Kontrolka Alarm
Tlačidlo Teplota
6th sense fresh control

4.

5.
ZAP./POHOT. REŽ.
na 3 sekundy spotrebič uvediete do
Podržaním tlačidla
pohotovostného režimu. Všetky ikony okrem kontrolky Zap./Pohot. rež.
zhasnú. Krátkym stlačením tlačidla spotrebič opäť zapnete. (pozri
návod na použitie)
TLAČIDLO RÝCHLE CHLADENIE
Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia
v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení
veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu
zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie . Kontrolka Rýchle
chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po
6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením
tlačidla Rýchle chladenie .
TLAČIDLO ZASTAVENIE ALARMU
Stlačením tlačidla stlmíte zvukový alarm.
TLAČIDLO TEPLOTA
Stlačením tlačidla teploty zmeníte teplotu: hodnoty sa menia
pravidelne medzi 8 °C a 2 °C.
Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote
v celej chladničke.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na
uchovávanie skladovaných potravín. Na vypnutie „6th Sense Fresh
Control“ súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá Rýchle chladenie
a Zastaviť alarm , kým nezačujete zvukový signál a nezhasne
ikona 6th Sense Fresh Control , čím potvrdí, že je funkcia vypnutá.
Rovnakým spôsobom funkciu znova zapnete.
Poznámka: Dezaktivácia tejto funkcie vypne VENTILÁTOR v chladničke.

VENTILÁTOR
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím umožňuje
lepšie uchovať skladované potraviny. Pri pôvodnom nastavení je
ventilátor zapnutý. Na vypnutie VENTILÁTORA súčasne na 3 sekundy
a Zastaviť alarm , kým
podržte tlačidlá Rýchle chladenie
nezačujete zvukový signál a ikona funkcie „6th Sense Fresh Control“
nezhasne, čím potvrdí, že je ventilátor vypnutý. VENTILÁTOR zapnete
rovnakým spôsobom. Pri zapnutí začujete potvrdzujúci zvukový signál
a rozsvieti sa ikona.
Poznámka: Dôvody, prečo vypínať ventilátor, nájdete v časti „TIPY NA
ŠETRENIE ENERGIOU“ v návode na používanie.
TLAČIDLO DOVOLENKA
Túto funkcia môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie
spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia.
Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru odstrániť
všetky potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze, a uistiť sa, že sú dvierka
správne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu
zabraňujúcu tvorbe nepríjemného zápachu (+12 °C). Na zapnutie/
vypnutie podržte tlačidlo Dovolenka na 3 sekundy.
Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol a teplota chladiaceho
priestoru sa nastaví na vyššiu teplotu (ukazovateľ teploty ukáže novú
teplotu: +12 °C). Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky
vypne.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE
Legenda
MRAZIACA ZÓNA

X

X

MIERNA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia,
plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej
zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ ZÓNA
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych
výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov,
zákuskov, rýb a mäsa
ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKA „NULA STUPŇOV“*
Zásuvka „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutá na udržiavanie
nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej pre dlhšie zachovávanie
čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).
ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZÁSUVKY
Na aktivovanie/deaktivovanie zásuvky
stlačte tlačidlo, ako je uvedené na obrázku.
Po aktivácii zásuvky sa symbol rozsvieti.
Pri zapnutom stave je teplota približne 0 °C. Pre správne fungovanie
zásuvky „Nula stupňov“ sú dôležité tieto faktory:
•
chladiaci priestor musí byť zapnutý
•
teplota chladiaceho priestoru musí byť v rozsahu od +2 °C do +5 °C
•
aby sa zásuvka aktivovala, musí byť vložená v zariadení
•
nesmú byť zvolené žiadne špeciálne funkcie (Pohotovostný režim,
Dovolenka – ak sú k dispozícii).
Ak ste niektorú z týchto funkcií vybrali, musíte zásuvku „Nula stupňov“
manuálne vypnúť a zvnútra odstrániť všetky čerstvé potraviny. Ak ju
nevypnete manuálne, zásuvka sa sama vypne približne po 8 hodinách.

Poznámka:
-- Ak sa symbol po aktivácii funkcie nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka
vložená správne. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované
servisné stredisko.
-- Ak je funkcia aktívna a zásuvka otvorená, mali by ste manuálne vypnúť
symbol na ovládacom paneli. Po vložení zásuvky sa symbol opäť
aktivuje.
-- Bez ohľadu na stav funkcie môžete počuť slabý hluk: je to normálne
a nevyžaduje nápravu.
-- Ak je funkcia vypnutá, teplota zásuvky závisí od celkovej teploty vnútri
chladničky.
V tomto prípade v nej odporúčame uskladniť ovocie a zeleninu, ktoré nie
je citlivé na nízku teplotu (lesné ovocie, jablká, marhule, mrkvu, špenát,
hlávkový šalát a pod.).
Dôležité: v prípade aktivovanej funkcie a v prítomnosti s vysokým
obsahom vody by na policiach mohla kondenzovať voda. V takomto
prípade dočasne funkciu vypnite.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak...

Možné príčiny

Riešenia

Spotrebič nepracuje.

Mohol nastať problém s napájaním
spotrebiča.

Uistite sa, že:
•
nenastal výpadok prúdu;
•
zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je
pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);
•
zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti
fungujú;
•
nie je zlomený napájací kábel,

Vnútorné svetlo nefunguje.

Pravdepodobne bude potrebné
vymeniť žiarovku.

Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete
a obráťte sa na službu technickej pomoci.

Vnútorná teplota priestorov
nie je dostatočne nízka.

Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec
„Riešenie“).

Skontrolujte, či:
•
sú dvierka riadne zavreté;
•
spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;
•
je správne nastavená teplota;
•
nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky
v základni spotrebiča.

Na dne priečinka chladničky
je voda.

Odtok na rozmrazenú vodu je
blokovaný.

Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).

Predný okraj spotrebiča je
horúci na mieste tesnenia
dverí.

To nie je problém. Zabraňuje tvorbe
kondenzácie.

Nie je potrebné to riešiť.

Teplota v chladiacom
priestore je príliš nízka.

•

•
•

Nastavená teplota je príliš nízka.

Skúste nastaviť vyššiu teplotu.
Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku
„VENTILÁTOR“.

Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho
spotrebiča.

19515386100

