
PLSkrócona instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie 
www . whirlpool . eu/ register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać te 
instrukcje.

PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej 
dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do 
źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Idealne 
temperatury przechowywania żywności są ustawione fabrycznie.

 Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie 
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie 
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy 
należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra 
(jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, 
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby 
wyłączyć alarmy dźwiękowe.

PANEL STEROWANIA

6. 5. 4.

1. 2. 3. 1. Przycisk Wł. / Tryb czuwania
2. Wyświetlacz temperatury
3. Blokada przycisków
4. Wyłączanie alarmu dźwiękowego
5. Temperatura urządzenia
6. Vacation (Tryb wakacyjny)

 PRZYCISK WŁ. / TRYBU CZUWANIA
Nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez 3 sekundy, aby 

wyłączyć urządzenie. Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, 
ikona świeci się, a światło chłodziarki nie zapala się.
Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk.
Uwaga: ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci 
elektrycznej.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki (pomiędzy 
2°C i 7°C).
Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia 
i czas przechowywania produktów. Informacje te znaleźć można w 
instrukcji obsługi na stronie internetowej.

 BLOKADA PRZYCISKÓW
Blokada przycisków może zostać włączona/wyłączona poprzez 

naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez 3 sekundy, do 
momentu pojawienia się dźwięku potwierdzającego (ikona zaświeci się 
natychmiast i zgaśnie po kilku sekundach). Po naciśnięciu dowolnego 
przycisku, gdy blokada przycisków jest aktywna, pojawi się sygnał 
dźwiękowy, a ikona  zacznie migać.

 WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk 

.

 TEMPERATURA URZĄDZENIA
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku °C.

Funkcja Fast Freeze/Cool (Szybkie chłodzenie) 
Aby szybko schłodzić komorę chłodziarki lub na sześć godzin przed 
włożeniem dużej ilości żywności do zamrożenia w komorze zamrażarki 
(jeśli jest), włączyć funkcję „Szybkie chłodzenie”, naciskając przycisk 

 i przytrzymując przez 3 sekundy.
Gdy funkcja jest włączona, wyświetla się ikona . Funkcja wyłącza się 
automatycznie po 6 godzinach. Można także wyłączyć ją ręcznie, 
naciskając przycisk   i przytrzymując przez 3 sekundy.
Uwaga: nie należy układać żywności do zamrożenia przy produktach, które 
zostały już zamrożone.

Zalecane ustawienie: - 18°C

 VACATION (TRYB WAKACYJNY)
Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności.

Nacisnąć przycisk “Vacation”  (tryb wakacyjny) i przytrzymać przez 
3 sekundy, aby włączyć funkcję n. Wyświetlacz pokaże temperaturę w 
komorze chłodziarki (12°C) i zapali się ikona . Po włączeniu funkcji 
należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i utrzymać domknięte 
drzwi - urządzenie będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę 
uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów.
Aby wyłączyć tę funkcję, krótko nacisnąć przycisk lub postępować 
zgodnie z przyciskiem °C .

* Dostępne tylko w wybranych modelach



* Dostępne tylko w wybranych modelach

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
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** Strefa 
najniższej 
temperatury 
w modelach 
z KOMORĄ „0° 
ZONE" została 
oznaczona w 
legendzie

*

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, 
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów 
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa 
oraz ryb

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

KOMORY CHŁODZIARKI
Komora „0° Zone” („Strefa 0°”*)
Komora „0° ZONE” służy do utrzymania niskiej temperatury 
i odpowiedniej wilgotności w celu zachowania świeżości żywności przez 
dłuższy czas (na przykład mięsa, ryb, owoców i zimowych warzyw).

 Technologia kontroli wilgotności w połączeniu z Active0 zapewnia 
najlepszą konserwację żywności, gdy nie jest ona całkowicie zapakowana.

Włączanie i wyłączanie komory
Gdy komora jest włączona, jej wewnętrzna temperatura wynosi około 0°.
Aby włączyć komorę, nacisnąć przycisk (1) na dłużej niż jedna sekunda, 
dopóki nie zaświeci się symbol (2). Świecący symbol (2) oznacza, że 
komora działa. Ponownie nacisnąć przycisk (1) i przytrzymać go przez co 
najmniej sekundę, aby wyłączyć komorę. Temperatura wewnątrz komory 
zależy od ogólnej temperatury chłodziarki.
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Aby komora „0° ZONE” działała prawidłowo, muszą być spełnione 
poniższe warunki:
• urządzenie jest włączone;
• temperatura lodówki mieści się w zakresie od +2°C do +6°C;
• komora „0° ZONE” jest włączona
• Nie wybrano trybu wakacyjnego i trybu czuwania
Uwaga:
 - jeśli po włączeniu komory symbol nie zostanie podświetlony, sprawdzić, 

czy szuflada komory została włożona prawidłowo; jeżeli problem nadal 
występuje, skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia 
technicznego;

 - kiedy komora „0° ZONE” jest włożona do urządzenia, słychać cichy 
dźwięk, który jest normalnym zjawiskiem;

Ważne: podczas układania żywności i małych pojemników na górnej 
półce komory „0° ZONE“ należy zachować ostrożność, aby zapobiec 
ich przypadkowemu upadkowi między półkę a tylną ścianę komory 
chłodziarki.

Wyjmowanie komory “0° zone“
Wykonać następujące czynności:
1. Aby ułatwić wyjmowanie komory, zalecamy opróżnienie (i w miarę 

możliwości wyjęcie) dolnych półek drzwi.
2. Wyjąć komorę, obracając ją do góry.
3. Wyjąć białą plastikową półkę spod komory.
Uwaga: nie jest możliwe wyjęcie górnej półki i podpórek bocznych.

Aby ponownie użyć komory „0 ° ZONE” , należy ostrożnie umieścić białą 
plastikową półkę pod komorą przed włożeniem szuflady i ponownym 
włączeniem tej funkcji. 

 Aby lodówka miała większą pojemność i zmniejszyło się przy tym zużycie 
energii, zaleca się wyjęcie komory „0 ° ZONE “.
W regularnych odstępach czasu należy czyścić komorę i jej elementy, 
używając szmatki oraz roztworu ciepłej wody (uważając, aby nie 
zanurzyć białej plastikowej półki pod szufladą) i neutralnych środków 
do czyszczenia wnętrza chłodziarki. Nie używać szorujących środków 
czyszczących.
Przed wyczyszczeniem komory (także na zewnątrz) należy wyjąć 
szufladę i odłączyć zasilanie elektryczne.

Wentylator*
Wentylator jest wstępnie ustawiony jako włączony.
Wentylator można włączyć i wyłączyć, naciskając równocześnie i 
przytrzymując przez 3 sekundy przyciski  i .
Podświetlona ikona  wskazuje, że wentylator jest włączony i dlatego 
włączona jest funkcja ProFresh. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 
27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu 

zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć 
wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie 
energii. 

Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii 
zasilania lub wyłączeniu urządzenia.



Filtr antybakteryjny*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i 
warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura wymiany jest 
opisana na opakowaniu filtra.
System oświetlenia (w zależności od modelu)

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie 
klasy efektywności energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w 4 boczne 
lampki klasy efektywności energetycznej F

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie 
klasy efektywności energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w 4 boczne 
lampki klasy efektywności energetycznej 
F oraz w górną lampkę klasy efektywności 
energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w 
górne oświetlenie klasy efektywności 
energetycznej G

KOMORA ZAMRAŻARKI
Zamrażanie świeżej żywności
1. Zaleca się ustawić temperaturę na niższą lub włączyć funkcję 

szybkiego zamrażania/szybkiego chłodzenia (Fast Freeze/Fast Cool*) 
na co najmniej cztery godziny przed wyjęciem produktów z komory 
zamrażarki w celu przedłużenia okresu trwałości produktów podczas 
fazy rozmrażania.

2. Aby rozpocząć rozmrażanie, wyłączyć urządzenie i wyjąć szuflady. 
Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się szronu. 
Aby zapobiec wylewaniu się wody podczas rozmrażania, zaleca się 
ułożenie chłonnego materiału na spodzie komory zamrażarki i jego 
regularne wyżymanie. 

3. Wyczyścić wnętrze komory zamrażarki i dokładnie ją osuszyć. 
4. Włączyć urządzenie ponownie i z powrotem umieścić w nim żywność. 

Aby usunąć szron z akcesoriów do zamrażania STOP FROST*, należy 
postępować zgodnie z procedurą pokazaną poniżej.

Kostki lodu*
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory 
zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych 
przedmiotów do wyjmowania lodu.

Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w wyznaczonym czasie 
podana jest na tabliczce znamionowej.

Limity załadunku żywności są zdeterminowane przez kosze, klapki, 
szuflady, półki itd. Należy upewnić się, czy po załadowaniu można nadal 
korzystać z nich bez utrudnień.

INFORMACJE OGÓLNE 
Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w 
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej. System oświetlenia 
wewnątrz komory chłodziarki korzysta z oświetlenia LED, które zapewnia 
lepsze oświetlenie niż w przypadku tradycyjnych żarówek, a także bardzo 
niskie zużycie energii.

 Drzwi oraz pokrywy chłodziarki należy usunąć przed wyrzuceniem 
urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu w środku dzieci lub zwierząt. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania

Panel sterowania jest 
wyłączony, urządzenie nie 
działa.

Urządzenie może pracować w trybie 
czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem 
elektrycznym urządzenia.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania. 
Sprawdzić:
• Czy nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu;
• Czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo, a przełącznik 

dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest 
we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie urządzenia);

• Czy urządzenia ochronne domowej instalacji elektrycznej są 
sprawne;

• Czy kabel zasilania nie został uszkodzony.

Nie działa oświetlenie 
wewnętrzne.

Oświetlenie może wymagać wymiany. Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem wsparcia technicznego.

Urządzenie może pracować w trybie 
czuwania.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania

Temperatura wewnątrz 
komór nie jest dostatecznie 
niska.

Przyczyn może być wiele (patrz 
„Rozwiązania”).

Sprawdzić:
• Czy drzwi prawidłowo się zamykają;
• Czy urządzenie nie zostało umieszczone przy źródle ciepła;
• Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia;
• Czy cyrkulacja powietrza przez otwory wentylacyjne urządzenia 

jest wystarczająca.

Na dnie komory chłodziarki 
zbiera się woda.

Spust wody z odszraniania jest zatkany. Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja 
urządzenia").

Krawędź przednia 
urządzenia w pobliżu 
uszczelki drzwiowej jest 
gorąca.

Nie jest to usterka. Jest to celowy 
efekt mający na celu zapobieżenie 
powstawaniu skroplin.

Nie wymaga rozwiązania.

Czerwona ikona   miga i 
słychać sygnał dźwiękowy

Alarm otwartych drzwi
Włącza się, gdy drzwi komory 
chłodziarki lub zamrażarki pozostają 
otwarte przez dłuższy czas.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, zamknąć drzwi urządzenia.

Miga czerwona ikona  
, jest włączony sygnał 
dźwiękowy i wyświetlona 
jest ikona .

Alarm przerwy w zasilaniu
Zostaje włączony w przypadku 
dłuższej przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, która powoduje 
podwyższenie temperatury w komorze 
zamrażarki.
Uwaga: nie można ustawić innej 
temperatury produktu, aż do wyłączenia 
alarmu przerwy w zasilaniu.

Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego należy zwrócić uwagę 
na temperaturę widoczną na wyświetlaczu. Jest to najwyższa 
temperatura, jaką osiągnęła komora zamrażarki w trakcie awarii 
zasilania. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć 
przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”.
Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz temperatury ponownie będzie 
wskazywać ustawioną temperaturę. Jeśli komora zamrażarki nie 
osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, 
może zostać włączony alarm temperatury komory zamrażarki (patrz 
informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem sprawdź stan 
żywności.

Świeci czerwona ikona   
(nie miga), włączony jest 
sygnał dźwiękowy i miga 
wyświetlacz temperatury 
zamrażarki.

Alarm temperatury komory 
zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki 
wskazuje, że temperatura w komorze nie 
jest optymalna. Może to mieć miejsce w 
następujących sytuacjach: W przypadku 
używania urządzenia po raz pierwszy, 
po odmrożeniu i/lub wyczyszczeniu 
urządzenia, a także przypadku mrożenia 
dużej ilości żywności, lub gdy drzwi 
zamrażarki nie są całkowicie zamknięte.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz 
alarm dźwiękowy” (wyświetlacz temperatury przestanie migać). 
Po osiągnięciu optymalnej temperatury czerwona ikona zostaje 
automatycznie wyłączona. Jeśli alarm temperatury komory zamrażarki 
jest nadal aktywny, należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem wsparcia technicznego.

Świeci czerwona ikona 
 , włączony jest 

sygnał dźwiękowy i na 
wyświetlaczu miga litera „F”.

Alarm nieprawidłowego działania
Alarm wskazuje usterkę podzespołu 
urządzenia.

Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć 
sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm 
dźwiękowy”.
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Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
• Używając kodu QR
• Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w 

książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone 
na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy kodu QR wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta 
zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych 
https://eprel.ec.europa.eu.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Uwaga: Jeżeli deklarowana wydajność chłodnicza znajduje się na tabliczce znamionowej (patrz rysunek poniżej), deklarowana wartość odnosi się jedynie 
do urządzeń zgodnych ze standardem EN 62552:2013, obowiązującym od 28 lutego 2021.


