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ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1. Панель керування
Холодильне відділення
2. Світлодіодне освітлення
3. Вентилятор 
4. Кришка вентилятора та 
антибактеріальний фільтр
5. Полиці
6. Розділювач пляшок (за наявності)
7. Ящик для сиру + кришка (за 
наявності)
8. Зона багатоканального потоку 
холодного повітря
9. Сенсорна кришка
10. Відділення Fresh Zone 0° 
(найкраще підходить для м’яса та 
риби)
11. Табличка з технічними даними та 
торговельною назвою
12. Контейнер для фруктів і овочів
13. Роздільник контейнера та 
холодильника (за наявності)
14. Комплект для перевішування 
дверцят на інший бік
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15. Лотки на дверцятах
16. Лоток для яєць (за наявності)
17. Напівполичка для дрібних 
продуктів (за наявності)
18. Розділювач пляшок (за 
наявності)
19. Поличка для пляшок
20. Ущільнювач для дверцят
Морозильне відділення
20. Ущільнювачі для дверцят
21. Лотки для швидкого 
приготування льоду / Накопичувачі 
холоду 
22. Полиці
23. Середній контейнер: 
найхолодніша зона, найкраща для 
заморожування свіжих продуктів
24. Роздільник контейнера та 
морозильного відділення (за 
наявності)
25. Контейнери морозильної 
камери

1. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ»
2. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C) ХОЛОДИЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ
3. 6TH SENSE (6-Е ЧУТТЯ) FRESH CONTROL
4. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C) МОРОЗИЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
5. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ»
6. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО 
ФІЛЬТРА»
7. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ»
8. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ»
9. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ 
ДВЕРЦЯТА»
10. Кнопка ВВІМКНЕННЯ/РЕЖИМУ STAND-BY
11. Кнопка «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ»
12. Кнопка «ВІДПУСТКА»
13. Кнопка «БЛОКУВАННЯ КНОПОК»
14. Кнопка «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ»
15. Кнопка «ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ»
16. Кнопка «ВИМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

До використання цього виробу уважно прочитайте посібники  
Безпека і здоров’я та Експлуатація та обслуговування.

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
WHIRLPOOL
Для того, щоб отримати більш детальну інформацію 
та технічну підтримку, будь ласка, зареєструйте ваш 
виріб на www . whirlpool . eu / register

WWW
Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та 
«Довідник із використання та догляду», відвідайте 
наш веб-сайт docs . whirlpool . eu і дотримуйтесь 
інструкцій на задній обкладинці буклету.



2

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАПУСК ПРИЛАДУ 
Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. 
Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж 
заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і 
приблизно протягом 1 секунди на ньому відображатимуться всі значки. 
Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.

ПРИЛАДДЯ (за наявності)

ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ ЯЩИК ДЛЯ СИРУ ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК

РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК 
МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК 
ХОЛОДИЛЬНИКА

ВІДДІЛЕННЯ QUICK ICE ЛОТКИ EUTETICS/QUICK ICE

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ФУНКЦІЇ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації 
та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації 
та догляду, дивіться на останній сторінці

УВІМКНЕНО/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Щоб перевести прилад у режим очікування, натисніть і утримуйте протягом 
3 секунд кнопку «On/Stand-by». Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора On/
Standby).  

Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму. 

РОЗУМНИЙ ДИСПЛЕЙ
Цю додаткову функцію можна використовувати для заощадження електроенергії. 
Щоб активувати функцію «Смарт-дисплей», одночасно натисніть і утримуйте 
протягом 3 секунд кнопки «Температура холодильного відділення» та 
«Температура морозильного відділення», доки не пролунає звуковий сигнал. Щоб 
вимкнути функцію, повторно виконайте цю процедуру. Слід пам’ятати, що за умови 
використання цієї функції електроживлення приладу не вимикається. Натомість 
просто зменшується рівень споживання електроенергії зовнішнім дисплеєм.

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
 
ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть кнопку 
«Холодильне відділення (°C)». У холодильному відділенні можна встановити 
температуру в діапазоні від +2 °C до + 8 °C, на що вказують світлодіодні індикатори 
температури холодильного відділення. 

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть кнопку 
«Холодильне відділення (°C)». Температура морозильника регулюється 
від -16 °C до -24 °C згідно світлодіодних індикаторів температури всередині 
морозильника.

РЕЖИМ «ВІДПУСТКА»
Цю функцію можна ввімкнути, щоб зменшити рівень енергоспоживання 
приладом на тривалий відтинок часу. Перш ніж це зробити, із холодильного 
відділення потрібно вилучити всі продукти, які швидко псуються, і переконатися, 
що дверцята зачинено належним чином, оскільки всередині приладу 
підтримуватиметься температура, достатня для того, щоб уникнути утворення 
неприємних запахів (+12 °C).
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути функцію «Режим відпустки».Коли 
функція увімкнена, загориться відповідний символ.
Якщо ви зміните значення температури, функція вимкнеться автоматично.
Морозильне відділення працює належним чином.

БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Щоб заблокувати/розблокувати кнопки панелі керування, натисніть кнопку 
«Блокування кнопок» на 3 секунди: загориться індикатор блокування кнопок та 
прозвучить звуковий сигнал. 
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РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ
Функція регулювання морозу є сучасною технологією, яка зменшує коливання 
температури у всьому морозильному відділенні до мінімуму завдяки передовій 
повітряній системі, повністю незалежній від холодильного відділення. Коливання 
температури зменшуються на 60 %, а продукти зберігають свою первісну якість та 
колір. 
Щоб увімкнути/вимкнути функцію «Регулювання морозу», просто натисніть 
кнопку «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ».
Функція працює належним чином у заданому діапазоні температури: від  22°C до 
 24°C. Коли функція застосовується, й у морозильному відділенні встановлена 
поточна температура вище  22°C, для дотримання робочого діапазону 
автоматично встановлюється температура  22°C.
Якщо функція застосовується, й користувач змінює температуру морозильного 
відділення так, що вона виходить за межі робочого діапазону, то функція 
автоматично вимикається. 
У разі застосування функції швидкого заморожування, виконання функції 
«Регулювання морозу» затримується, поки буде вимкнено функцію «Швидке 
заморожування».

6TH SENSE FRESH CONTROL
Ця функція вмикається автоматично та забезпечує оптимальні умови для 
зберігання продуктів. У разі будь-яких відхилень функція 6th Sense Fresh Control 
негайно відновлює ідеальні умови. Результати вражаючі: свіжість зберігається 
якнайкраще у всій камері холодильника в 4 рази довше.

ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
Функція «Швидке охолодження» допомагає підвищити рівень 
холодопродуктивності в холодильному відділенні. Цю функцію рекомендовано 
використовувати, якщо в холодильне відділення завантажено забагато продуктів. 
Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», натисніть кнопку «Швидке 
охолодження» (). Якщо операцію буде виконано успішно, засвітиться індикатор 
«Швидке охолодження». Функція вимкнеться автоматично через 6 годин. Також її 
можна вимкнути вручну, повторно натиснувши кнопку «Швидке охолодження».

ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ 
Цю функцію рекомендовано використовувати, якщо в морозильне відділення 
завантажено забагато продуктів для заморожування. За 24 години до 
заморожування свіжих продуктів натисніть кнопку «Швидке заморожування», 
щоб активувати функцію «Швидке заморожування». Якщо операцію буде 
виконано успішно, засвітиться індикатор «Швидке заморожування». Через 
24 години покладіть продукти для заморожування у середню зону 
заморожування морозильного відділення. Через 48 годин функція автоматично 
вимкнеться. Щоб вимкнути її вручну, натисніть кнопку «Швидке заморожування».

ВІДДІЛЕННЯ «FRESH ZONE 0°»
Відділення Fresh Zone 0° забезпечує робочий діапазон температур від -2 °C до 3 °C 
залежно від обраної температури холодильного відділення, що ідеально для:
 - зберігання м'яса, риби й інших легких продуктів;
 - швидкого охолодження гарячих продуктів;
 - розморожування за низької температури (вона запобігає розмноженню 

мікроорганізмів)

Ви можете отримати температуру 0 °С у стандартних умовах, коли встановлена 
мінімальна температура холодильної камери.

Зверніть увагу, що змінюючи температуру в холодильному відділенні, ви також 
змінюєте температуру у відділенні Fresh Zone 0°.
Пам’ятайте, що відділення Fresh Zone 0° — це механічна функція, що працює 
постійно та не вимикається. 

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними 
індикаторами, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому 
менше електроенергії.
Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру 
обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.

Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час 
відкривання дверцят. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом 
більше 10 хвилин, світло вимкнеться автоматично.

ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким 
чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів. 
Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений 
антибактеріальний фільтр.
Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері 
для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора, як 
зображено на малюнку.
Процедуру заміни наведено в документації, що 
постачається в комплекті з фільтром.

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Сигнал Причина Рішення

Попередження про 
відкриті дверцята

Продовжує світитися індикатор 
попередження про відкриті дверцята, лунає 
звуковий сигнал і блимає індикатор 
«Попередження».

Дверцята холодильної або морозильної 
камери залишились відкритими довше 2 
хвилин.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрийте дверцята або 
натисніть кнопку «Вимкнути попередження».

Попередження про 
температуру

Блимає значок температури (°C) і світиться 
індикатор «Попередження» ().

Неприпустима температура всередині 
приладу

Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; 
вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури (°C) 
буде блимати, а індикатор «Попередження» буде 
блимати до досягнення температури < -10 °C.

Попередження про 
антибактеріальний 
фільтр

Світиться індикатор попередження про 
антибактеріальний фільтр.

Термін дії антибактеріального фільтра 
закінчився.

Замініть антибактеріальний фільтр, натисніть кнопку 
«Попередження», щоб скинути його.

Довгий сигнал про 
знеструмлення

Світиться значок «Попередження про 
знеструмлення» (), блимає індикатор 
«Попередження» () та блимає значок 
температури (°C), указуючи на те, що під час 
знеструмлення було встановлено найвище 
значення температури.

Тривалий збій в електромережі, що може 
спричинити підвищення температури 
всередині приладу до 0 C.

Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; 
вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури (°C) 
буде блимати, а індикатор «Попередження» буде 
блимати до досягнення температури < -10 °C.

Несправність На дисплеї блимає буква «F» (°C). Несправність виробу. Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.
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ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ  
І НАПОЇВ

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте 
пластикові, металеві, алюмінієві та скляні 
контейнери, що піддаються вторинній переробці, а 
також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для 
зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний 
запах або може зіпсуватися через такий специфічний 
запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в 
холодильнику невелика, рекомендуємо 
використовувати для цього полиці над контейнером 
для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного 

відділення спостерігається найнижча температура.
Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та 
ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, 
овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо 
або загортати, щоб не скоротити строк їхнього 
зберігання; наприклад, не зберігайте помідори 
разом з ківі чи капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, 
використовуйте підставку для пляшок (доступно в 
окремих моделях).

Не зберігайте продукти надто близько один до 
одного, щоб забезпечити належну циркуляцію 
повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально 
підходить для зберігання заморожених продуктів 
харчування, приготування кубиків льоду та 
заморожування свіжих продуктів.
Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна 
заморозити протягом доби, указано на табличці з 
технічними даними (...кг/24год).
Якщо вам необхідно покласти у морозильну камеру 
невелику кількість продуктів, рекомендується 
використовувати найхолодніші зони морозильного 
відділення в середній частині.

ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Рекомендується 
для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, 
яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ Рекомендується для 
зберігання сиру, молока, продуктів щоденного 
споживання, делікатесів, йогурта

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА Рекомендується для 
зберігання риби, м’яса, нарізки

КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ 
(ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ) Рекомендується 
для заморожування свіжих/готових продуктів.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Примітка. Сірий колір умовної позначки не співпадає 
з кольором контейнерів

Умовні позначки

011

4 0 0 0 1 0 8 8 3 8 0 6

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ
WWW Паспорт виробу, що містить дані з електроспоживання для 

цього приладу, можна завантажити на веб-сайті docs.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ»
> WWW Завантажте «Довідник із використання та 
догляду» з нашого веб-сайту docs . whirlpool . eu (можна 
скористатися QR-кодом), вказавши комерційний код 
виробу.
> Або зверніться до нашої служби післяпродажного 
обслуговування клієнтів

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Контактну інформацію можна знайти в гарантійному 
керівництві
Звертаючись до служби післяпродажного 
обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на 
ідентифікаційній табличці вашого виробу.

Надруковано в Італії


