
ELΣύντομος οδηγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην 
ιστοσελίδα www . whirlpool . eu/ register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη 
συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες 
για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης 
τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το 
αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως 
υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται). Εάν 
ηχήσει το ακουστικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί για να διακοπούν οι 
ηχητικοί συναγερμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Θερμοκρασία ψυγείου/Αναμονή
2. Ρύθμιση ένδειξης θερμοκρασίας
3. Ένδειξη ψυγείου
4. Ένδειξη συναγερμού
5. Ένδειξη κατάψυξης
6. Θερμοκρασία καταψύκτη/Διακοπή 

συναγερμού
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Πατήτε το κουμπί του Ψυγείου  για να επιλέξετε διαφορετική 
θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου.
Συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι η ΜΕΣΑΙΑ

Πατήτε το κουμπί της Κατάψυξης  για να επιλέξετε διαφορετική 
θερμοκρασία στον θάλαμο της κατάψυξης.
Συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο της κατάψυξης είναι η ΜΕΣΑΙΑ

Η λυχνία Led 
είναι σβηστή

Η λυχνία Led 
είναι αναμμένη

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΥΟ

ΜΕΣΑΙΑ

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ
Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου  για 3 

δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σε αναμονή.
Όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής το φως στον 
θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
της συσκευής, πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.

Για να αποφύγετε την αύξηση των απορριμμάτων τροφίμων, ανατρέξτε 
στην προτεινόμενη ρύθμιση και στον χρόνο αποθήκευσης στο εγχειρίδιο 
χρήστη στο διαδίκτυο.

FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
Για να διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση, χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία Ταχεία κατάψυξη πριν τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα 
τροφίμων στον θάλαμο του καταψύκτη.
Πατήστε το κουμπί (6) έως ότου ανάψουν και οι τρεις λυχνίες για να 
ρυθμίσετε τη λειτουργία.
Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 26 ώρες ή 
χειροκίνητα επιλέγοντας διαφορετική θερμοκρασία κατάψυξης.
Σημείωση: Αποφεύγετε την άμεση επαφή των φρέσκων τροφίμων με τα 
ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης, 
μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Λεζάντα

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, 
αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, 
βουτύρου, μαρμελάδας
ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, 
καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ/ΣΥΡΤΑΡΙ*
Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, 
επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος.

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα 
τρόφιμα

Τα όρια φορτίου καθορίζονται από τη συγκεκριμένη κατασκευή (καλάθια, 
δοχεία, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ.) ή τα όρια φορτίου καθορίζονται 
από τα φυσικά όρια του φορτίου.

ΨΥΓΕΙΟ
Πολλαπλή διανομή αέρα
Η πολλαπλή διανομή συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του 
κρύου αέρα στον θάλαμο για καλύτερη συντήρηση τροφίμων. 
Τα τρόφιμα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι της 
συσκευής. Προσέξτε ώστε να μην φράζετε τους αεραγωγούς διανομής 
αέρα διασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία του.

Humidity control (Έλεγχος υγρασίας)*
Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε 
τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (θέση Α) για 
να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά. 

A B

Ζώνη Multi Fresh
3 επιλογές θερμοκρασίας για τη βέλτιστη διατήρηση: κρέας/ψάρια, 
γαλακτοκομικά, φρούτα/λαχανικά, προσφέροντας επιπλέον χώρο 
αποθήκευσης για τα φρέσκα λαχανικά.
Ρυθμίσεις:
ΧΑΜΗΛΗ = κρέας και ψάρι
ΜΕΣΑΙΑ = γαλακτοκομικά (τυρί και γιαούρτι)
ΥΨΗΛΗ = φρούτα και λαχανικά
Για τη σωστή λειτουργία του συρταριού “ζώνη Multi Fresh”, θα πρέπει:
• η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη,
• να μην είναι επιλεγμένη μία από τις παρακάτω ειδικές λειτουργίες: 

Αναμονή, Cooling-Off, Vacation (Απουσία μεγάλης διάρκειας) (σε 
αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα).



Διακόπτης φωτισμού (αναλόγως με το μοντέλο)

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή 
ενεργειακής κλάσης G

Αυτό το προϊόν περιέχει 2/4 πλευρικές 
φωτεινές πηγές ενεργειακής κλάσης F και μια 
φωτεινή πηγή επάνω ενεργειακής κλάσης G

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή 
ενεργειακής κλάσης G

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή 
επάνω ενεργειακής κλάσης G

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
Σύστημα Total No Frost
Το σύστημα Total No Frost προλαμβάνει τον σχηματισμό πάγου, 
αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της χειροκίνητης απόψυξης τόσο στον 
καταψύκτη όσο και στον θάλαμο του ψυγείου.
Το σύστημα εξαερισμού του παρέχει τέλεια κυκλοφορία κρύου αέρα 
και στους δύο θαλάμους, αποτρέποντας έτσι τη συσσώρευση πάγου.

Παγοκύβοι*
Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο 
θάλαμο καταψύκτη.
Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για 
να αφαιρέσετε τα παγάκια.
Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός 12 και 24 
ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Δίσκος εύκολης πρόσβασης*
Ο δίσκος κατάψυξης είναι χρήσιμος για εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται συχνά, καταψύξτε ή απλά αποθηκεύστε φαγητά 
που έμειναν ή μικρά αντικείμενα.*

Επιφάνεια Fast Freeze (Ταχείας ψύξης) (Alu PAD)*
Η μεταλλική επιφάνεια βοηθά στην ταχύτερη κατάψυξη των τροφίμων.
Για εύκολο καθαρισμό η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να αφαιρεθεί, 
σηκώνοντάς την από την αριστερή γωνία.

Επιφάνεια φρέσκων*
Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών διαθέτει μια Σχάρα Υγιεινής. 
Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό αυτού του εξαρτήματος, τα φρούτα και 
τα λαχανικά δεν έρχονται σε επαφή με τις φυσικές διαρροές (όπως 
απώλεια σταγόνων και υγρασία από τα λαχανικά) που πέφτουν κάτω 
από τη σχάρα υγιεινής. Η σχάρα υγιεινής είναι επεξεργασμένη με 
την τεχνολογία Microban SilverShield®, η οποία μειώνει τα επιβλαβή 
βακτήρια κατά 99,9% στην επιφάνεια της σχάρας, για βελτιωμένη 
συντήρηση φρούτων και λαχανικών**. Η σχάρα υγιεινής μπορεί να 
αφαιρεθεί για να πλυθεί όταν είναι βρώμικη, απλά σηκώστε την και 
τραβήξτε την έξω. Μπορεί να πλυθεί απλά με το χέρι, μόνο με νερό ή 
με κοινά ουδέτερα απορρυπαντικά για πιάτα. Μπορεί να πλυθεί και 
στο πλυντήριο πιάτων. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε την πριν την 
τοποθετήσετε ξανά στη θέση της. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην 
τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 
γρήγορο οδηγό.
Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί λυχνίες 
LED, παρέχοντας καλύτερο φωτισμό από τους συμβατικούς λαμπτήρες και 
πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι πόρτες και τα καπάκια της συσκευής ψύξης πρέπει να αφαιρούνται πριν 
από την απόρριψή τους στον χώρο υγειονομικής ταφής, για να αποφευχθεί 
η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
Τραβήξτε τα συρτάρια προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερο, σηκώστε 
τα και αφαιρέστε τα. Για αύξηση του όγκου, ο καταψύκτης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς συρτάρια.
Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στις σχάρες/στα ράφια, βεβαιωθείτε ότι η 
πόρτα έχει κλείσει καλά.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

** Ανεξάρτητη δοκιμή από την IMSL (Industrial Microbiological Services 
Ltd, UK) κατά ISO 22196



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:
• Στην ιστοσελίδα μας docs . whirlpool . eu
• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR Code
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. τηλεφωνικό 

αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους 
κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην 
ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν... Πιθανές αιτίες Λύσεις

Ο πίνακας ελέγχου είναι 
σβηστός, η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε 
λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής.
Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας της συσκευής.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί 1.
Βεβαιωθείτε ότι:
• δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος
• το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός 

διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή 
θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής)

• οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος 
είναι αποτελεσματικές

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κομμένο.

Το εσωτερικό φως δεν 
λειτουργεί.

Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το 
λαμπτήρα.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε 
λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί 1.

Η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό των θαλάμων δεν 
είναι αρκετά χαμηλή.

Μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες (βλ. 
"Αντιμετώπιση").

Βεβαιωθείτε ότι:
• οι πόρτες κλείνουν κανονικά
• η συσκευή δεν είναι εγκατεστημένη κοντά σε πηγή θερμότητας
• η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι επαρκής
• η κυκλοφορία του αέρα από τους αεραγωγούς στην κάτω πλευρά 

της συσκευής δεν εμποδίζεται.

Το πρόσθιο άκρο της 
συσκευής, στο λάστιχο της 
πατούρας της πόρτας, είναι 
ζεστό.

Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό 
εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.

Δεν απαιτείται καμία αντιμετώπιση.

Ήχοι ηχητικού σήματος. Συναγερμός ανοικτής πόρτας
Ενεργοποιείται όταν η πόρτα παραμένει 
ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλείστε τις πόρτες του προϊόντος για να απενεργοποιηθεί το ηχητικό 
σήμα.

!

! Συναγερμός διακοπής ρεύματος
Ενεργοποιείται στην περίπτωση 
παρατεταμένης διακοπής ρεύματος 
προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας 
του θαλάμου του καταψύκτη.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε 
διαφορετική θερμοκρασία για το προϊόν 
μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός 
διακοπής ρεύματος.

Πριν απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, συνιστάται να προσέξετε 
τα led θερμοκρασίας καταψύκτη, που αντιστοιχούν στην υψηλότερη 
θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί στον θάλαμο κατάψυξης κατά 
τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Πιέστε το κουμπί «Διακοπή 
συναγερμού» για λίγο για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα. 
Μετά την πίεση του κουμπιού, το led θερμοκρασίας δείχνει πάλι την 
επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν ο θάλαμος καταψύκτη δεν έχει φτάσει 
στη βέλτιστη θερμοκρασία για τη διατήρηση των τροφίμων, μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου καταψύκτη 
(βλ. συναγερμός θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη). Ελέγχετε τα 
τρόφιμα πριν τα καταναλώσετε.

!

Συναγερμός θερμοκρασίας 
καταψύκτη
Ο συναγερμός θερμοκρασίας του 
θαλάμου καταψύκτη δείχνει ότι 
η θερμοκρασία στο αντίστοιχο 
διαμέρισμα δεν είναι η ιδανική. Αυτό 
μπορεί να συμβεί: κατά την πρώτη 
χρήση, μετά από απόψυξη ή/και 
καθαρισμό, εάν μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων τοποθετηθούν μέσα στον 
καταψύκτη ή αν η πόρτα του καταψύκτη 
δεν έχει κλείσει καλά.

Πατώντας το κουμπί 1  ή  6, ο ηχητικός συναγερμός τίθεται σε 
αναβολή.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
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