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DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti 
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje 
www . whirlpool . eu/ register

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos 
instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi 
valandas.
Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio ir pasukite termostato 
rankenėlę, kad prietaisą įjungtumėte.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama 
įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo 
kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro 
pakuotės (jei yra).

VALDYMO SKYDELIS
1. Termostato valdymo nuoroda
2. Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūra
3. LED lemputė
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2.

3.

ŠVIEŽIO MAISTO ŠALDYMAS
Ketinamus užšaldyti šviežius maisto produktus šaldiklio kameroje 
sudėkite ant grotelių taip, kad jie nesiliestų prie jau užšaldytų maisto 
produktų.
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra 
nurodytas techninių duomenų lentelėje.
Jei reikia užšaldyti šviežius produktus, šaldiklio skyriaus groteles 
įstatykite į viršutinę padėtį.

ŠALDYTUVO IR ŠALDIKLIO SKYRIŲ TEMPERATŪRA
Šis šaldytuvą / šaldiklį įjungia šaldytuvo kameroje esantis termostatas.
Abiejų kamerų temperatūra yra reguliuojama sukant termostato 
valdymo rankenėlę.
Termostatas nustatytas kaip 1/2 : mažiausias šaldymo intensyvumas
Termostatas nustatytas į padėtį 3-5 : vidutinis šaldymo 
intensyvumas
Termostatas nustatytas kaip 6/7 : didžiausias šaldymo intensyvumas
Termostatas nustatytas į padėtį •: nešaldoma ir neveikia 
apšvietimas
Termostato rankenėlę nustačius į padėtį •, visas prietaisas yra 
išjungiamas.
Rekomenduojamas nustatymas:
- Šaldytuvo skyrius: VIDURINIS
Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti 
internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS

Legenda

ŠALČIAUSIA ZONA

MAŽIAUSIAI ŠALTA ZONA



ŠALDYTUVO SKYRIUS 
Apšvietimo sistema (priklauso nuo modelio)

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės 
energijos naudojimo efektyvumo šviesos 
šaltiniai

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės 
energijos naudojimo efektyvumo šviesos 
šaltiniai ir G klasės viršutinis apšvietimo 
šaltinis

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo viršutinis apšvietimo 
šaltinis

ŠALDIKLIO SKYRIUS
Šviežio maisto šaldymas
1. Patariama nustatyti žemesnę temperatūrą arba įjungti greito šaldymo 

funkciją „Fast Freeze“ / „Fast Cool“* bent keturioms valandoms prieš 
išimant maistą iš šaldymo kameros, kad būtų prailgintas maisto 
išsaugojimo laikas atitirpdant šaldytuvą.

2. Norėdami atitirpdyti, atjunkite prietaisą ir išimkite stalčius. Palikite 
dureles atidarytas, kad ištirptų ledas. Kad išvengtumėte vandens 
tekėjimo atitirpdymo metu, patariama ant šaldymo kameros dugno 
padėti sugeriančią šluostę ir nuolat ją išgręžti. 

3. Išvalykite ir kruopščiai išdžiovinkite šaldymo kameros vidų. 

4. Vėl įjunkite prietaisą ir sudėti maistą. Norėdami pašalinti ledą nuo 
STOP FROST * priedo, vadovaukitės toliau nurodytomis valymo 
instrukcijomis.

Ledukai *
Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio 
skyrių. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad 
išimtumėte ledukus.
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra 
nurodytas techninių duomenų lentelėje.
Apkrovos riba priklauso nuo tokių komponentų kaip: krepšiai, auselės, 
stalčiai, lentynos, ir t.t. Įsitikinkite, kad komponentai lengvai užsidaro 
pripildžius.

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA 
Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame 
trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Šaldytuvo skyriaus apšvietimo 
sistema naudoja LED lemputes, kurios yra ryškesnės už tradicinės lemputės 
ir pasižymi itin mažomis energijos sąnaudomis.

Prieš atiduodant šaldymo prietaisą į sąvartyną, jo durelės ir dangčiai turi 
būti nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai arba gyvūnai.
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Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti:
• Apsilankę svetainėje adresu docs . whirlpool . eu
• Naudodami QR Code
• Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). 

Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR-Code, nurodytu energijos klasės etiketėje.  
Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale  
https://eprel.ec.europa.eu.

GEDIMŲ ŠALINIMAS
Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Prietaisas neveikia. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo. Patikrinkite, ar:
• nenutrūko elektros tiekimas;
• kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis 

(jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);
• tinkamai veikia buitinių prietaisų elektros sistemos apsaugos 

įtaisai;
• nepažeistas maitinimo laidas;
• termostato rankenėlė pasukta į padėtį •.

Nedega lemputė viduje. Gali reikėti pakeisti lemputę. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės jei reikia pakeisti 
lemputę, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Nepakankamai žema vidinė 
temperatūra kamerose.

Priežastys gali būti įvairios (žr. stulpelį 
„Sprendimas“).

Patikrinkite, ar:
• tinkamai uždarytos durelės;
• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
• temperatūra tinkamai nustatyta;
•  neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso 

apačioje.

Šaldytuvo kameros apačioje 
yra vandens.

Užsikimšo atitirpdymo vandens 
išleidimo žarna.

Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir 
priežiūra“).

Šaldiklio kameroje per daug 
šerkšno.

Šaldiklio kameros durelės nėra 
uždarytos tinkamai.

• Patikrinkite, ar niekas netrukdo tinkamai uždaryti dureles.
• Atitirpdykite šaldiklio skyrių.
• Įsitikinkite, kad prietaisas įrengtas tinkamai.

Prietaiso priekinis kraštas 
ties durelių tarpinėmis yra 
karštas.

Tai nėra problema. Tai neleidžia 
susidaryti kondensatui.

Jokių veiksmų imtis nereikia.

Per žema šaldytuvo kameros 
temperatūra.

• Nustatyta per žema temperatūra.
• Į šaldiklio skyrių galėjo būti įdėta 

didelė partija šviežių (neužšaldytų) 
produktų.

• Pabandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą.
•  Jei į šaldiklio skyrių buvo įdėta šviežio maisto produktų, palaukite, 

kol jie bus užšaldyti.
•  Išjunkite ventiliatorių (jei įrengtas), kaip aprašyta dalyje 

VENTILIATORIUS.


